
 

                

 

         

 

 

คู่มอื 

แนวทางการด าเนนิการ 

ตอ่เร่ืองรอ้งเรียนการทจุริต 

และประพฤตมิชิอบ 
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        แนวทางการด าเนนิการตอ่เร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) มุ่งมัน่ ส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์รใหป้ราศจาก  

การทจุริต โดยใดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ      

การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน ตลอดจนการรักษาความลับของผูแ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน

ดว้ยความโปร่งใส สจุริต และยตุิธรรม พรอ้มรับฟังความเห็น ขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย     

ทกุกลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้

 

1. ขอบเขตการแจง้เบาะแสหรือเร่ืองรอ้งเรียน 

ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เร่ืองรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการกระท าทจุริต และประพฤติมิชอบเมื่อ

พบเห็น ประสบ หรือมีพยานหลักฐานขอ้มลูท่ีมีเหตอุันควรเชื่อโดยสจุริตว่าผูบ้ริหาร พนักงาน และ

ลูกจ้างของ บมจ.อสมท มีการกระท าทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมี          

การประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม ขดัตอ่นโยบายป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

บมจ.อสมท ไมส่ามารถรบัเร่ืองรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบท่ีเขา้ขา่ย

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เร่ืองที่มีการฟ้องรอ้งเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสัง่เด็ดขาดแลว้ 

1.2 กรณีบัตรสนเท่ห์หรือขอ้รอ้งเรียน ขอ้กล่าวหาท่ีไม่ระบชุื่อและท่ีอยู่ท่ีแทจ้ริงของ      

ผูร้อ้งเรียนหรือผูก้ลา่วหา 

 

2. วิธีการแจง้เบาะแสหรือเร่ืองรอ้งเรียน 

2.1 การรอ้งเรียนใหจ้ัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การรอ้งเรียนดว้ยตนเอง และการรอ้งเรียนทางโทรศัพท์ โดยใหม้ีรายละเอียดของ      

การรอ้งเรียนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ชื่อ และนามสกลุ ท่ีอยู่ หรือหมายเลขโทรศัพทต์ิดตอ่ และ/หรือ E-mail Address 

ของผูร้อ้งเรียน 

(2) ชื่อ และนามสกลุ ผูถ้กูรอ้งเรียน และท่ีอยู่ของผูถ้กูรอ้งเรียน (ถา้มี) 

(3) วัน เดือน ปี ท่ีท าการรอ้งเรียน 

(4) ขอ้เท็จจริงของเร่ืองท่ีรอ้งเรียนโดยละเอียดมากท่ีสดุ เช่น วัน เวลา สถานท่ี 

บคุคล เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ 

(5) เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบการรอ้งเรียน (ถา้มี) 

(6) ไช ้แบบฟอร์มการรับเ ร่ืองร้องเรียนของ บมจ.อสมท บันทึกข ้อมูลและ

รายละเอียดใหค้รบถว้น 

(7) กรณีการรอ้งเรียนแทนจะตอ้งมีหนังสื่อมอบอ านาจจากผูร้อ้งเรียน โดยแนบ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีหนว่ยงานราชการออกให ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

3. ชอ่งทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน  

3.1 ชอ่งทางภายใน บมจ.อสมท 

3.1.1 ศนูยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทจุริต บมจ.อสมท ชัน้ 2 อาคารอ านวยการ 2 

3.1.2 www.mcot.net : ชอ่งทางรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ  

3.1.3 E-mail : actmcot@mcot.net 

3.2 ชอ่งทางภายนอก บมจ.อสมท 

3.2.1 ระบบการจัดการเร่ืองราวรอ้งทกุข ์ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

opm.1111.go.th 

3.2.2 www.mcot.net : ชอ่งทางรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

3.2.3 E-mail : actmcot@mcot.net 

 

4. มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

ท่ีกระท าโดยเจตนาสจุริต ใหด้ าเนนิการ ดงันี้ 

 

http://www.mcot.net/
http://www.mcot.net/
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4.1 ปกปิดชื่อ ท่ีอยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสไดแ้ละ

เก็บรักษาขอ้มูลของผู้ร ้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผูร้ับผิดชอบ            

ในการด าเนนิการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่านัน้ท่ีจะเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้ 

ทั้งนี้ ผูไ้ดร้ับขอ้มลูจากการปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองรอ้งเรียน มีหนา้ท่ีเก็บ

รักษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลักฐานของผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลับ หา้ม

เปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

4.2 ให ้บมจ.อสมท สัง่การท่ีสมควรเพ่ือคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลูท่ีเป็น

พนักงาน หรือลกูจา้งของ บมจ.อสมท เพ่ือมิใหต้อ้งรับภัย หรือความไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็น        

การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน การถกูสัง่พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ

ปฏิบตังิาน หรือเลิกจา้ง 

4.3 บมจ.อสมท อาจพิจารณาใหบ้ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผูร้อ้งเรียน หรือ

ผูใ้หข้อ้มลูท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของ บมจ.อสมท กรณีท่ีใหเ้บาะแสหรีอไดร้อ้งเรียนการทจุริตและ

ประพฤตมิิชอบ อนัเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงตอ่ บมจ.อสมท 

 

5. ขัน้ตอน และระยะเวลาในการด าเนนิการ ตอ่เร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

กรณีท่ีเป็นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ กรรมการ

ผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง เพ่ือด าเนินการตาม

ระเบียบ บมจ.อสมท ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวินยัพนกังาน 

5.1 กรณีท่ีมีขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของพนักงานหรือ

ลกูจา้งของ บมจ.อสมท ใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ภายใน 

30 วันท าการ นับตั้งแต่กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนขอ้เท็จจริง 

5.2. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงตรวจสอบขอ้เท็จจริงเสร็จสิ้น ใหร้ายงาน

ผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงตอ่กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท ดงันี ้

5.2.1 หากผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ปรากฏว่าพนักงานหรือลกูจ้างของ      

บมจ.อสมท ไม่ใดก้ระท าตามท่ีถกูรอ้งเรียน ใหร้ายงานผลการพิจารณาตอ่กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

บมจ.อสมท เพื่อทราบและมีค าสัง่ใหย้ตุเิร่ือง 
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5.2.2 หากผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ปรากฎว่ามีมูลตามท่ีถกูรอ้งเรียนให้

รายงานผลการพิจารณาต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท เพ่ือพิจารณาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินยัเพ่ือด าเนินการทางวินยัตอ่ผูถ้กูรอ้งเรียน ภายใน 30 วันท าการ นบัตัง้แต่

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยั  

5.2.3 ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงขา้งตน้ แลว้พบว่ามี

เหตนุา่เชื่อถือและเป็น กรณีท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ บมจ.อสมท หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นแก่

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัว่ไป แมผ้ลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงยังไม่อาจสรปุความผิดไดช้ัดเจนถึงขั้นชี้มลู

ความผิด ใหก้รรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท พิจารณามีค าสัง่ปรับยา้ยพนกังานหรือลกูจา้ง

ของ บมจ.อสมท ท่ีถกูรอ้งเรียนไปปฏิบัติงานต าแหนง่อ่ืนเป็นการชัว่คราว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงเป็นท่ียตุิว่าพนักงานหรือลกูจา้งของ บมจ.อสมท ท่ีถกูรอ้งเรียนไดก้ระท าการทจุริต ให้

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท พิจารณามีค าสัง่ใหพ้นกังานหรือลกูจา้งของ บมจ.อสมท ตงั

กล่าว ออกจากงานไว้ก่อน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าท่ีอาจมีผลต่อ

กระบวนการสอบสวนวินยัตอ่ไป 

 

 6. สว่นงานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

  กรณีท่ีท่านตอ้งการติดตามเร่ืองรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ หรือ

กรณีมีขอ้สงสยั สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ และตดิตอ่ไดท่ี้ 

- ศนูย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท.บมจ.อสมท) ชั้น 2 อาคาร

อ านวยการ 2  โทร. 02-201-6263  E-mail : actmcot@mcot.net 

 

 

 

 

 

 

ศนูยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทจุริต บมจ.อสมท 



ตรวจพบการกระท าผิด มีผู้ ร้องเรียน กลา่วหา / 
สงสยัการกระท าผิด 

รายงาน กก.ผอ.ใหญ่ ทราบ 
และมอบหมายสัง่การให้
หน่วยงานท่ีได้รับความ
เสียหายด าเนินการ 

ส.กฎหมาย / ผู้ได้รับมอบหมาย 
แจ้งความด าเนินคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมาย  

(ภายใน 7 วนั) 

หน่วยงานผู้ได้รับร้องเรียนฯ 
บนัทึกข้อมลูในระบบ VOC 
(Voice of Customer) และ

รายงานผู้บงัคบับญัชาตรวจสอบ
ข้อมลูเบือ้งต้น (ภายใน 7 วนั) 

รายงาน กก.ผอ.ใหญ่  
เพ่ือพิจารณาสัง่การให้ชีแ้จง
ข้อเท็จจริง / แตง่ตัง้ คกก. 

สอบสวนข้อเท็จจริงตามแตก่รณี 

จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ คกก.
สอบสวนข้อเท็จจริง  

เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา 
(ภายใน 3 วนั) 

กก.ผอ.ใหญ่  
พิจารณาอนมุตัิ 
(ภายใน 1-2 วนั) 

แจ้ง คกก. สอบสวนด าเนินการ  
(ภายใน 1 วนั) 

คกก.สอบสวน 
ด าเนินการ และสรุป
รายงานการสอบสวน 
เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ 

พิจารณา  
(ภายใน 30-60 วนั) 

ยตุิเร่ือง 

กก.ผอ.ใหญ่ 
พิจารณา 

(ภายใน 2-3 วนั) 

ไมผ่ิด 

ผิด 

ไมร้่ายแรง 

ร้ายแรง 

แจ้งผู้กระท าผิดลงนาม
รับทราบค าสัง่และบทลงโทษ 

1. แตง่ตัง้ คกก.สอบสวนวินยั 
2. แจ้งความด าเนินคดี  

กรณีเป็นการทจุริต 
ด าเนินคดี 

ตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย 

จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ คกก.
สอบสวนวินยั เสนอ  
กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา 

(ภายใน 3 วนั) 

แจ้ง คกก.สอบสวนวินยั 
ด าเนินการ (ภายใน 1 วนั) คกก.วินยั ด าเนินการ

และสรุปรายงาน 
การสอบสวน เสนอ  
กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา  
(ภายใน 30-90 วนั)  

แจ้งผู้กระท าผิดลงนามรับทราบ
ค าสัง่ และบทลงโทษทางวินยั 

Flowchart กระบวนการสอบข้อเทจ็จริง บมจ.อสมท 

มีหลักฐานชัดเจน 

1 

2 

3 

4 5 

6 
7 

8 

9 

10 
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จุดควบคุมที่ส าคัญ (Control Point) 
C1 : กรณีเป็นการกระท าผิดอาญาต้องแจ้งความ

ด าเนินคดีก่อนหมดอายคุวาม โดยนบัแต่วนัท่ี
ตรวจพบ / ทราบการกระท าผิด 

C2 : กรณีเห็นว่าการกระท าผิดอาจมีผลต่อรูปคดี / 
พยาน / หลกัฐาน / การสอบสวนข้อเท็จจริง  
ให้ ส.ทรัพยากรมนษุย์ฯ พิจารณาน าเสนอแต่งตัง้
โยกย้ายผู้ถกูร้องเรียนฯ ไปด ารงต าแหน่งอื่น
ชัว่คราว 

C3 : ส.ทรัพยากรมนษุย์ฯ ติดตามผลการสอบสวน     
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว / ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และจดัท ารายงานความคืบหน้าการสอบสวนฯ 
เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ รับทราบทกุไตรมาส 

 C4 : กรณีเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ ศปท. ร่วม
ติดตามความคืบหน้าคู่ขนานกบั  ส.ทรัพยากร
มนษุย์ฯ เพื่อจดัท าฐานข้อมลูการทจุริตฯ        
ขององค์กร 

C5 : ส.ทรัพยากรมนษุยฯ ต้องจดัเก็บรายงานผลการ
สอบสวนฯ พร้อมหลกัฐานประกอบให้เป็นระบบ 
และจดัท าทะเบยีนคมุให้สามารถสบืค้นได้ง่าย 

 
หมายเหตุ : การสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน

ทางวินยั และการลงโทษให้ด าเนินการ
ตามระเบยีบ บมจ.อสมท ว่าด้วย
ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ.2558 
หมวด 11 วินยัและการลงโทษ 
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ข้อเทจ็จริง 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ฯ กก.ผอ.ใหญ่ คกก.สอบสวน
วินัย 

ส านักกฎหมายฯ 

START START 

กก.ผอ.ใหญ่ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 กระบวนการตรวจพบ / ร้องเรียนฯ (ขัน้ตอนท่ี 1-3) 
ประมาณ 7 วนั 

 กระบวนการสอบข้อเทจ็จริง (ขัน้ตอนท่ี 4-12) 
ประมาณ 1 เดือนคร่ึง ถงึ 2 เดือนคร่ึง 

 กระบวนการสอบวินัย (ขัน้ตอนท่ี 13-18) 
ประมาณ 2 เดือนคร่ึง ถงึ 3 เดือนคร่ึง 

รวมทัง้สิน้ประมาณ 4 เดอืนถึง 6 เดอืน 
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นิยาม 
     หลักฐานชัดเจน หมายถงึ มีหลกัฐานท่ีชดัเจน
และเข้าองค์ประกอบความผิดทางกฎหมาย / 
ผู้กระท าผิดรับสารภาพ 

กก.ผอ.ใหญ่  
พิจารณาสัง่การ 
(ภายใน 1-2 วนั) 
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กก.ผอ.ใหญ่ อนมุติั 
เมื่อวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2563 


