มาตรการจัดการเรื่องร้ องเรียนการทุจริต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะจึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนการ
ทุจริ ตไว้ ดงั นี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับสําหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกในการร้ องเรี ยน
และแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
2. เพื่อให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต จากการถูกข่มขู่ คุกคาม
หรื อการกระทําในลักษณะที่เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม รวมถึงผู้ถกู ร้ องเรี ยนกรณียงั ไม่สามารถพิสจู น์
ได้ วา่ มีการทุจริ ตจริ ง
3. เพื่อให้ มรี ะบบและแนวทางดําเนินการสําหรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดและการ
ทุจริ ต
4. เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการทางวินยั ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทจุ ริ ต
5. เพื่อป้องปรามไม่ให้ เกิดการกระทําผิดและการทุจริ ต
มาตรการ
1. กําหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต รวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง
2. กําหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรให้ ครอบคลุมถึงการให้ ความร่ วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนการ
สอบสวน/สอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการทุจริ ต/กระทําผิด
3. กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรื อ คณะกรรมการดําเนินงานศิริราชองค์กรคุณธรรมและความ
โปร่ งใส และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดอบรมให้ ความรู้ แก่บคุ ลากรเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับลักษณะการกระทําผิดและการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นภายในหน่วยงาน
4. กําหนดให้ งานบริ หารจัดการความเสี่ยงจัดทําช่องทางที่หลากหลายและเข้ าถึงง่ายในการรับเรื่ องร้ อง
เรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด/ ทุจริ ต โดยให้ ถือว่าเรื่ องร้ องเรี ยน/เบาะแสที่ได้ รับเป็ นความลับสูงสุด
5. กําหนดให้ งานบริ หารจัดการความเสีย่ งเป็ นแกนหลักในการจัดทําหลักเกณฑ์การรับเรื่ องร้ องเรี ยนและ
เบาะแสการกระทําผิด/ ทุจริ ต รวมถึงจัดทําคู่มือ/ แนวทางปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ ขันตอน
้
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7.
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กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด/ ทุจริ ต เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิ บั ติ ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากร ผู้ รั บ บริ การ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
บุคคลภายนอกรับทราบ
กําหนดให้ งานบริ หารจัดการความเสี่ยง จัดทําทะเบียนและสถิ ติการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแส
การกระทําผิด/ทุจริ ต รวมทังจั
้ ดทํารายงานสรุ ป ข้ อมูลสถิติ เพื่อเสนอต่อที่ผ้ บู ริ หารที่รับผิดชอบ และ/
หรื อ คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสีย่ ง และ/หรื อ ที่ประชุมผู้บริ หารคณะ อย่างน้ อยทุก 3 เดือน
กําหนดให้ มีการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อ ดําเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการ
สอบสวน/ ผลการพิจารณาว่ามีการกระทําอันเป็ นการทุจริ ต รวมถึงการดําเนินการกรณีบคุ ลากรอยู่
ระหว่างได้ รับการสอบสวน ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด
กรณี ที่ เ รื่ อ งร้ องเรี ย นการทุจ ริ ต เป็ นเรื่ อ งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ห นึ่ง ผู้ใ ด ให้ ห น่ว ยงานที่
รั บผิ ดชอบในการดํ าเนิ นการเกี่ ย วกับ เรื่ อ งร้ องเรี ย นดัง กล่าว เสนอวิ ธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผ้ เู สียหาย เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณา
กรณีที่เรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริ ตเป็ นเรื่ องสําคัญ หรื อเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของคณะ
หรื อ ขัด แย้ ง กับ นโยบายของคณะ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของคณะ ให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา ตลอดจนชี ้แจงผลการพิจารณาให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน/สาธารณะทราบ
กํ าหนดให้ ง านบริ หารจัดการความเสี่ยง ร่ วมกับหน่วยงานที่รั บผิด ชอบในการดําเนินการกับ เรื่ อ ง
ร้ องเรี ย นและเบาะแสการทุจ ริ ต กํ า หนดระบบและแนวทางในการแจ้ ง ความคื บหน้ า และผลการ
พิจารณาให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสทราบเป็ น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเรื่ องจะสิ ้นสุด ยกเว้ น
กรณีที่มีความจําเป็ นจากเหตุผลด้ านข้ อมูลส่วน บุคคลและการรักษาความลับ
กําหนดให้ หน่วยวินัยและนิติการ ร่ วมกับ ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล รายงานผลการดําเนินการกับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนการกระทําผิด/ ทุจริ ต ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค ต่อที่ประชุมผู้บริ หารคณะและที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้ อยทุก 6 เดือน
กําหนดให้ มีการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแสการทุจริ ต ผู้ให้ ความร่ วมมือในกระบวนการ
ตรวจสอบ และผู้เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
12.1 ผู้ทําหน้ าที่ในกระบวนการตรวจสอบ/ขันตอนสอบข้
้
อเท็จจริ ง/ ขัน้ ตอนการดําเนินการกับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนการกระทําผิด/ ทุจริ ต ต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้ถกู ร้ องเรี ยนหรื อผู้กระทําการทุจริ ต
12.2 ต้ อ งไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูลใดๆ ที่ ส ามารถระบุตัว ผู้ใ ห้ ข้ อ มูลได้ และเก็ บ รั กษาข้ อ มูล ดัง กล่าวเป็ น
ความลับ โดยจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลเฉพาะผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ เรื่ อง
ร้ องเรี ยน/เบาะแส นัน้ ๆ เท่านัน้
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14.
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12.3 การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด/ ทุจริ ต ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่
จําเป็ น โดยคํานึงถึงสิทธิสว่ นบุคคล และความปลอดภัยของผู้ให้ ข้อมูล แหล่งข้ อมูล และบุคคล ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นสําคัญ
12.4 ผู้ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด/ ทุจริ ต และผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินการที่
เกี่ยวข้ อง มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล รายละเอียดเรื่ องร้ องเรี ยน รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานทังหมด
้
เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องโดยเด็ดขาด เว้ นแต่เป็ นการ เปิ ดเผย
ตามหน้ าที่ที่กฎหมายกําหนด
12.5 กรณีที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้ รับความปลอดภัย ได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม หรื อได้ รับ
ความเดือดร้ อนเสียหาย อันเกี่ ยวเนื่องจากการให้ ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ ข้อมูลสามารถร้ องขอให้
คณะกําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมได้
หากพบว่าบุคลากรแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน/ เบาะแส หรื อข้ อมูลที่มีหลักฐานพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นการกระทําที่มี
เจตนาไม่สจุ ริ ต เป็ นเท็จ หรื อจงใจให้ เกิดความเสียหาย ให้ ดําเนินการทางวินยั กับบุคลากรดังกล่าว
กํ า หนดให้ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การ การประมวลวิ เ คราะห์ การรายงานผลเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนการกระทําผิด/ ทุจริ ตที่ได้ รับผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อบูรณาการให้ การบริ หารจัดการและ
ติดตามผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กําหนดให้ คณะกรรมการดําเนินงานศิริราชองค์กรคุณธรรมและความโปร่ งใส จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริ ตประจําปี รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการ
ทุจริ ตประจําปี และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ตประจําปี เพื่อเสนอ
ต่อคณบดี และเผยแพร่ให้ บคุ ลากร ผู้รับบริ การ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ บุคคลภายนอกรับทราบ
กําหนดตัวชี ว้ ัดผลการดําเนินงานของคณะเกี่ ยวกับผลลัพธ์ ด้ านจริ ยธรรมของบุคลากรและองค์ กร
ให้ ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริ ตและการดําเนิน
การกับผู้กระทําการทุจริ ต ตลอดจนการทุจริ ตของบุคลากร
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