คู่มอื
แนวทางการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
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แนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) มุ่งมัน่ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจาก
การทุจ ริ ต โดยใด้ก าหนดแนวทางการด าเนิน การต่อ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นการทุจ ริ ต และประพฤติมิ ช อบ
การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ตลอดจนการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
ด้วยความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม พร้อมรับฟั งความเห็ น ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาทุจริต และประพฤติมิชอบเมื่อ
พบเห็ น ประสบ หรือ มีพ ยานหลัก ฐานข้อมูลที่ มีเ หตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูก จ้า งของ บมจ.อสมท มี ก ารกระท าทุจ ริ ต ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มี
การประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บมจ.อสมท ไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า ข่าย
กรณีดงั ต่อไปนี้
1.1 เรื่องที่มีการฟ้ องร้องเป็ นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ว
1.2 กรณี บัตรสนเท่ห์หรือ ข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงของ
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูก้ ล่าวหา

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
2.1 การร้องเรียนให้จัดทาเป็ นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการร้องเรียนโดยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ การร้อ งเรี ยนด้ว ยตนเอง และการร้อ งเรี ยนทางโทรศัพ ท์ โดยให้มีรายละเอี ยดของ
การร้องเรียนดังต่อไปนี้
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(1) ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ/หรือ E-mail Address
ของผูร้ อ้ งเรียน
(2) ชื่อ และนามสกุล ผูถ้ กู ร้องเรียน และที่อยู่ของผูถ้ กู ร้องเรียน (ถ้ามี)
(3) วัน เดือน ปี ที่ทาการร้องเรียน
(4) ข้อเท็ จจริงของเรื่ องที่รอ้ งเรียนโดยละเอี ยดมากที่สดุ เช่น วัน เวลา สถานที่
บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึน้
(5) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)
(6) ไช้แ บบฟอร์ ม การรั บ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นของ บมจ.อสมท บั น ทึ ก ข้อ มูล และ
รายละเอียดให้ครบถ้วน
(7) กรณี การร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสื่อมอบอานาจจากผูร้ อ้ งเรียน โดยแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
3.1 ช่องทางภายใน บมจ.อสมท
3.1.1 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท ชัน้ 2 อาคารอานวยการ 2
3.1.2 www.mcot.net : ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1.3 E-mail : actmcot@mcot.net
3.2 ช่องทางภายนอก บมจ.อสมท
3.2.1 ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี
opm.1111.go.th
3.2.2 www.mcot.net : ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2.3 E-mail : actmcot@mcot.net

4. มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่กระทาโดยเจตนาสุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
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4.1 ปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสได้และ
เก็ บ รั ก ษาข้อ มูล ของผู้ร ้อ งเรี ย นหรื อ ผู้แ จ้ง เบาะแสไว้เ ป็ นความลับ โดยจ ากัด เฉพาะผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
ในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิ บัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็ นความลับ ห้าม
เปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
4.2 ให้ บมจ.อสมท สัง่ การที่ สมควรเพื่ อ คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรี ยน หรื อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ เ ป็ น
พนัก งาน

หรื อ ลูก จ้า งของ บมจ.อสมท เพื่ อ มิ ให้ตอ้ งรับ ภัย หรื อ ความไม่ ช อบธรรม ไม่ว่ า จะเป็ น

การเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน การถูก สัง่ พัก งาน ข่ม ขู่ รบกวนการ
ปฏิบตั งิ าน หรือเลิกจ้าง
4.3 บมจ.อสมท อาจพิจารณาให้บาเหน็จความชอบเป็ นกรณีพิเศษแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของ บมจ.อสมท กรณี ที่ให้เบาะแสหรีอได้รอ้ งเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บมจ.อสมท

5. ขัน้ ตอน และระยะเวลาในการดาเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ให้ กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่เกี่ยวข้องกับวินยั พนักงาน
5.1 กรณี ที่ มี ข อ้ ร้อ งเรี ย นเกี่ ยวกับ การทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบของพนัก งานหรื อ
ลูกจ้างของ บมจ.อสมท ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน
30 วั น ท าการ นับ ตั้ง แต่ ก รรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มี ค าสัง่ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
5.2. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น ให้รายงาน
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท ดังนี้
5.2.1 หากผลการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า พนัก งานหรื อ ลูก จ้า งของ
บมจ.อสมท ไม่ใด้กระทาตามที่ถกู ร้องเรียน ให้รายงานผลการพิจารณาต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.อสมท เพื่อทราบและมีคาสัง่ ให้ยตุ เิ รื่อง
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5.2.2 หากผลการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ปรากฎว่ า มีม ูล ตามที่ ถ กู ร้อ งเรี ยนให้
รายงานผลการพิ จารณาต่อ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท

เพื่ อ พิ จารณาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินยั เพื่อดาเนินการทางวินยั ต่อผูถ้ กู ร้องเรียน ภายใน 30 วันทาการ นับตัง้ แต่
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั
5.2.3 ในกรณี ที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น แล้วพบว่ามี
เหตุนา่ เชื่อถือและเป็ น กรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บมจ.อสมท หรืออาจเกิดความเดือดร้อนแก่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ทัว่ ไป แม้ผลการตรวจสอบข้อเท็ จจริงยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น ชี้มลู
ความผิด ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท พิจารณามีคาสัง่ ปรับย้ายพนักงานหรือลูกจ้าง
ของ บมจ.อสมท ที่ถกู ร้องเรียนไปปฏิบัติงานตาแหน่งอื่นเป็ นการชัว่ คราว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จจริง เป็ นที่ ยตุ ิว่ า พนัก งานหรือ ลูกจ้า งของ บมจ.อสมท ที่ ถกู ร้อ งเรี ยนได้กระท าการทุจริต ให้
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ.อสมท พิจารณามีคาสัง่ ให้พนักงานหรือลูกจ้างของ บมจ.อสมท ตัง
กล่ า ว ออกจากงานไว้ก่ อ น เพื่ อ ประโยชน์ใ นการตรวจสอบและป้ องกัน การกระท าที่ อ าจมี ผ ลต่ อ
กระบวนการสอบสวนวินยั ต่อไป

6. ส่วนงานที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
กรณีที่ท่านต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
กรณีมีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อได้ที่
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท.บมจ.อสมท) ชั้น 2 อาคาร
อานวยการ 2 โทร. 02-201-6263 E-mail : actmcot@mcot.net

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท

Flowchart กระบวนการสอบข้ อเท็จจริง บมจ.อสมท
หน่ วยที่ตรวจพบ/หน่ วยต้ นสังกัดที่ได้ รับร้ องเรียน
ไม่ มีหลักฐานชัดเจน

มีผ้ รู ้ องเรียน กล่าวหา /
สงสัยการกระทาผิด

START

หน่วยงานผู้ได้ รับร้ องเรียนฯ
บันทึกข้ อมูลในระบบ VOC
(Voice of Customer) และ
รายงานผู้บงั คับบัญชาตรวจสอบ
ข้ อมูลเบื ้องต้ น (ภายใน 7 วัน)
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รายงาน กก.ผอ.ใหญ่
เพื่อพิจารณาสัง่ การให้ ชี ้แจง
ข้ อเท็จจริง / แต่งตัง้ คกก.
สอบสวนข้ อเท็จจริงตามแต่กรณี

คกก.สอบสวน
วินัย

สานักกฎหมายฯ

นิยาม
หลักฐานชัดเจน หมายถึง มีหลักฐานที่ชดั เจน
และเข้ าองค์ประกอบความผิดทางกฎหมาย /
ผู้กระทาผิดรับสารภาพ

1
ตรวจพบการกระทาผิด

2

2

คกก.สอบสวน
ข้ อเท็จจริง

กก.ผอ.ใหญ่

มีหลักฐานชัดเจน

START

1

สานักทรัพยากรมนุษย์ ฯ

NO

รายงาน กก.ผอ.ใหญ่ ทราบ
และมอบหมายสัง่ การให้
หน่วยงานที่ได้ รับความ
เสียหายดาเนินการ

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณาสัง่ การ
(ภายใน 1-2 วัน)

ระยะเวลาดาเนินการ
 กระบวนการตรวจพบ / ร้ องเรียนฯ (ขั ้นตอนที่ 1-3)
ประมาณ 7 วัน
 กระบวนการสอบข้ อเท็จจริง (ขั ้นตอนที่ 4-12)
ประมาณ 1 เดือนครึ่ง ถึง 2 เดือนครึ่ง
 กระบวนการสอบวินัย (ขั ้นตอนที่ 13-18)
ประมาณ 2 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือนครึ่ง
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 4 เดือนถึง 6 เดือน

YES

3

ส.กฎหมาย / ผู้ได้ รับมอบหมาย
แจ้ งความดาเนินคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
C1
(ภายใน 7 วัน)
NO

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณาสัง่ การ
(ภายใน 1-2 วัน)
YES
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5

จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คกก.
สอบสวนข้ อเท็จจริง
เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา
(ภายใน 3 วัน) C2

NO

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณาอนุมตั ิ
(ภายใน 1-2 วัน)

C4

YES

7

6
แจ้ ง คกก. สอบสวนดาเนินการ
(ภายใน 1 วัน)

9
จุดควบคุมที่สาคัญ (Control Point)
C1 : กรณีเป็ นการกระทาผิดอาญาต้ องแจ้ งความ
ดาเนินคดีก่อนหมดอายุความ โดยนับแต่วนั ที่
ตรวจพบ / ทราบการกระทาผิด
C2 : กรณีเห็นว่าการกระทาผิดอาจมีผลต่อรูปคดี /
พยาน / หลักฐาน / การสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
ให้ ส.ทรัพยากรมนุษย์ฯ พิจารณานาเสนอแต่งตั ้ง
โยกย้ ายผู้ถกู ร้ องเรี ยนฯ ไปดารงตาแหน่งอื่น
ชัว่ คราว
C3 : ส.ทรัพยากรมนุษย์ฯ ติดตามผลการสอบสวน
ให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว / ตามระยะเวลาที่กาหนด
และจัดทารายงานความคืบหน้ าการสอบสวนฯ
เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ รับทราบทุกไตรมาส
C4 : กรณีเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ศปท. ร่ วม
ติดตามความคืบหน้ าคู่ขนานกับ ส.ทรัพยากร
มนุษย์ฯ เพื่อจัดทาฐานข้ อมูลการทุจริ ตฯ
ขององค์กร
C5 : ส.ทรัพยากรมนุษยฯ ต้ องจัดเก็บรายงานผลการ
สอบสวนฯ พร้ อมหลักฐานประกอบให้ เป็ นระบบ
และจัดทาทะเบียนคุมให้ สามารถสืบค้ นได้ ง่าย
หมายเหตุ : การสอบสวนข้ อเท็จจริ ง การสอบสวน
ทางวินยั และการลงโทษให้ ดาเนินการ
ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วย
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2558
หมวด 11 วินยั และการลงโทษ

ยุติเรื่อง

10

แจ้ งผู้กระทาผิดลงนาม ไม่ร้ายแรง
รับทราบคาสัง่ และบทลงโทษ

8

C5
ผิด

11
1. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนวินยั
ร้ ายแรง
2. แจ้ งความดาเนินคดี
กรณีเป็ นการทุจริต

ไม่ผิด

คกก.สอบสวน
ดาเนินการ และสรุป
รายงานการสอบสวน
เสนอ กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณา
(ภายใน 30-60 วัน)

C3

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณา
(ภายใน 2-3 วัน)

12
ดาเนินคดี
ตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย

13

C1

จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คกก.
สอบสวนวินยั เสนอ
กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา
(ภายใน 3 วัน)

14

NO

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณาอนุมตั ิ
(ภายใน 1-2 วัน)

15
แจ้ ง คกก.สอบสวนวินยั
ดาเนินการ (ภายใน 1 วัน)

YES

17 NO

18
แจ้ งผู้กระทาผิดลงนามรับทราบ
คาสัง่ และบทลงโทษทางวินยั

C5
END

YES

กก.ผอ.ใหญ่
พิจารณา
(ภายใน 2-3 วัน)

16
คกก.วินยั ดาเนินการ
และสรุปรายงาน
การสอบสวน เสนอ
กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณา
(ภายใน 30-90 วัน) C3

C4

กก.ผอ.ใหญ่ อนุมตั ิ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

