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หลักการและเหตุผล
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายอนุ ญ าตให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพ ย์สิ นหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนด ซึ่งการรั บ ทรั พย์ สิ นในกรณี นี้ อาจจะเรียกว่า “สิ นน้าใจ” ดังนั้น การรับสิ น น้าใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้น ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
แยกแยะ หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ ให้มีการละเมิด
ประมวล จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน คุณธรรม ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จั ดทามาตรการป้ องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน การป้องกันการรับ
สินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ ร่วมกันกับองค์กร
ธุร กิจ เอกชน การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ อื่ น ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งเชื่ อ มโยงกั บ การขัด กั น ระหว่ าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กาหนด โดยให้โรงพยาบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสัง คม ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับ การฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ
หรือมี ข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การ
รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามหนังสือที่สธ0217/ว765 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้
และรับของขวัญ ของข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2561 อย่าง
เคร่งครัด
๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนื อจากทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการค่ าที่ พั กในการเดิ น ทางไปราชการ การรับ สวัส ดิ ก ารต่ างๆ ที่ ท างราชการจัด ให้ ทั้ งในรูป แบบเป็ น
สวัส ดิ การปกติ และการจั ด สวั ส ดิ ก ารฯ ตามระเบี ย บการจั ดสวัส ดิ การภายในของส่ ว นราชการ รวมถึงค่ า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก
หลาน เหลน ลื่ อ พี่ ลุ ง ปู า น้ า อา หรื อ จากญาติ ข องคู่ ส มรสในลั ก ษณะของชั้ น ต่ างๆ ในความเป็ น ญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ข องรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจานวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการ
รับ จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
กานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐
บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย

๔. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทน การให้ของขวัญเพื่อเป็น
การป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้ าหน้าที่
ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับ ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่ างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับฯ
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บ ริห ารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผล
ความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืน
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น แก่ ผู้ ให้ ในทั น ที หากเป็ น กรณี ที่ ไม่ ส ามารถคื น ได้ ก็ ให้ ส่ งมอบทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว634 ลว 5 ต.ค. 61
เรื่อง การให้ถือปฎิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ ให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด

กลไลการส่งเสริมการปฏิบัติเพือ่ ป้องกันการรับสินบน
๑. เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดาเนินการรับลูกจ้างเข้าทางาน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิ บั ติ ในการรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ครอบคลุ ม
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
5. ให้ ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทาโดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
6. การฝ่ าฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการให้ ห รือ รับ ของขวั ญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
7. เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ที่ ได้ มี ก ารรับ ทรัพ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ เป็ น การฝ่ า ฝื น การรั บ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓
จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ ให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส
๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 075-355402-3 หรือโทรศัพท์ สายตรงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-4684012
๓) การร้ องทุ กข์ ด้ว ยตนเองเป็ น หนั งสื อ หรือร้อ งเรีย นด้ ว ยวาจา โดยตรงที่ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ,หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
๔) การร้ อ งเรี ย นทางไปรษณี ย์ โดยระบุ ห น้ าซองถึ งผู้ อ านวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
ที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตาบลสามตาบล อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
80130
๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
๖) การร้องเรียนผ่าน Website http://www.cbhospital.go.th หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์
ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการหากไม่ มีการดาเนินการใดๆ
จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
๑) สานักงาน ก.พ.
๒) คณะกรรมการการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ากระทรวง ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไข
ปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ ผู้ ร้ อ งทราบภายใน ๓๐ วั น กรณี มี มู ล ว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย จะด าเนิ น การทางวิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
กรณีเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน ที่มีอานาจ
ดาเนินการต่อไป

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและ
ผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรีย นกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
การแจ้ งเบาะแสผู้ มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้ ห น่ วยงานที่เกี่ย วข้องทราบและให้ ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้องดังนี้ “ให้ ผู้ บังคับบัญ ชาใช้ดุลพิ นิจ
สั่งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น ” กรณีมีการระบุชื่อ
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ ายผู้ ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่ านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในคาร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่ การงาน
หรือการดารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ ทางานเพื่อปูองกันมิให้ ผู้ร้อง
พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีการใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม
๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่ าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็น
ธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ให้ โอกาสผู้ ถู กกล่ าวหาในการชี้ แจงข้ อกล่ าวหาอย่ างเต็ มที่ รวมทั้ งสิ ท ธิ ในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน การติดตามประเมินผล ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัย
และนิติการ จัดทาข้อมูลสถิติ การการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขแล้วรายงานให้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทราบ ทุกไตรมาส
การติดตามประเมินผล
ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทาข้อมูลสถิติ การการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทราบทุกไตรมาส
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ มอบหมายให้ กลุ่ ม งานประกั น สุ ข ภาพฯ กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไป เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับ สินบนและ
รายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทราบ

