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งานนิติการ โรงพยาบาลหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คานา
งานนิติการ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลหัวหิน มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง
วางกรอบ การดาเนิ นการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2561–2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครื อข่ายด้านการ
ป้องกัน และปราบการทุจ ริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่ว ม
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการประสาน ติ ด ตาม
หน่วยงานที่เกี่ย วกับ การจัดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบจากช่องทางการร้องเรียนของ
โรงพยาบาลหั ว หิ น 2 ช่องทางประกอบด้ว ย 1) ตู้ไปรษณีย์ร้องเรียน 2) เว็บไซต์ “โรงพยาบาลหั ว หิ น ”
http://www.huahinhospital.go.th/ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลหัวหิน ได้จัดทาคู่มือการปฏิ บัติงานกระบวนการ
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ( Work
Instruction) ของโรงพยาบาลหัวหิน สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ

โรงพยาบาลหัวหิน
ธันวาคม 256๓

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทนา

1

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

4

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

6

ระบบการตอบสนองรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน

7

บทนา
หลักการและเหตุผล
งานนิติการ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลหัวหิน มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง
วางกรอบการดาเนิ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิ ช อบการส่ งเสริม และคุ้มครอง
จริ ย ธรรมของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561–2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รั ปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย)
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ้งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมาย การพัฒนา นา
กลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดีย วกันคือ ความส าเร็จ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารสุข นาสู่ค่าดัชนีภาพลักษ ณ์
ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยั ง มีห น้ าที่ ส าคั ญในการรั บแจ้งเบาะแสและเรื่ องร้อ งเรี ยน ประสาน ติด ตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของโรงพยาบาลหัวหิน 2 ช่องทางประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ร้องเรียน 2) เว็บไซต์ “โรงพยาบาลหัวหิน ”
http://www.huahinhospital.go.th/ ตลอดจนผ่ า นทางศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น.COMPLAIN.CENTER
โรงพยาบาลหัวหิน ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการตามคู่มือกาปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวหิน และคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลหัวหิน ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชน หรื อจากส่ วนราชการด้ว ยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือ
ภายในกาหนดเวลาที่ก าหนดไว้มาตรา 37” และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่ ว นราชการไดรับค าร้องเรีย น
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป...”
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 69/2557 ลงวัน ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของหลั กธรรมภิบาล (Good
Governance)
ซึ่ ง อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ การละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลหัวหินจาเป็นต้องดาเนินการ
/เพื่อตอบ...

-๒เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูร ณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ รับเรื่อง
ร้องเรียน COMPLAIN CENTER โรงพยาบาลหัวหิน เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้อง
ทุ ก ข์ คื อ การป้ อ งกั น การส่ ง เสริ ม การรั ก ษา และการฟื้ น ฟู บนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมา ภิ บ าล (Good
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด เป็ น ธรรม ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานกระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่น ว่ากระบวนการจัดการเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิ บั ติ ง านใหม่ พั ฒ นาให้ ก ารท างานเป็ น มื อ อาชี พ รวมทั้ ง แสดงหรื อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรื อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ส ามารถเข้ า ใจและใช้ ป ระโยชน์ จ ากกระบวนการที่ มี อ ยู่ รวมถึ ง การเสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หั ว หน้าส่ ว นราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกั บยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
/4) คุ้มครอง…

-๓4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๑. ช่องทางร้องเรียน
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
- ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
- ทางโทรศัพท์
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์
๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลหัวหินรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน(กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน)ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลหัวหิน รับรายงานและติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ ๗ ดาเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่อง
เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลหัวหิน

-๔–

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-๕การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลา
หมายเหตุ
ดาเนิน
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์
30/2 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
-หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
-บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2) หมายเลขโทรศัพท์ 032-523 000 ต่อ 8915
3) เว็บไซต์ “โรงพยาบาลหัวหิน”
http://www.huahinhospital.go.th/

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี มูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

-๖-

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)
งานนิติการ
โรงพยาบาลหัวหิน
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.......
ตาบล..............................อาเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................
อาชีพ.....................................ตาแหน่ง................................ เลขที่บัตรประชาชน................................................
ออกโดย................................... ............ วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความ
ประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้โรงพยาบาลหัวหินพิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................…….........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็น
จริง ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่
๑)...........................................................................................จานวน................ชุด
๒)...........................................................................................จานวน................ชุด
๓)...........................................................................................จานวน................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(……...........................................)

-๗-

ระบบการตอบสนองรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ตรวจสอบทุกครั้ง
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ตรวจสอบทุกครั้ง
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์
ทุกวัน
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทุกวัน
ช่องทาง

ระยะเวลา
ดาเนิน
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์
30/2 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
-หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
-บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2) หมายเลขโทรศัพท์ 032-523 000 ต่อ 8915
3) เว็บไซต์ “โรงพยาบาลหัวหิน”
http://www.huahinhospital.go.th/

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า มีมลู
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

หมายเหตุ

