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  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลขนอม เพื่อเปนแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลขนอม เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลขนอม ไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
ขอกำหนดระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน และดำเนินการจัดการขอรองเรียนท่ีกำหนดไวอยาง
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ 
โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได
กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการ
บริการใหบริการประชาชนไดรับอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื ่องราวรองทุกข พ.ศ.2552 ไดกำหนดหลักเกณฑ มาตรฐานในการ
ดำเนินการเรื่องราว/รองทุกข ใหทุกสวนราชการมีหลักปฏิบัติในการดำเนินการ เรื่องราวรองทุกขเปนไปใน
แนวทางเดียวกันเวนแต การจัดการเรื่องราวรองทุกขท่ีตองดำเนินการตามข้ันตอนหรือกระบวนการทางกฎอ่ืน 
  โรงพยาบาลขนอม เปนหนวยงานหนึ่งที่ตองแกไขปญหาตามขอรองเรียน/รองทุกข ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจึงใหความสำคัญกับกระบวนการและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องราว
รองทุกขภายใตหลักนิติธรรมความเสมอภาพ ลดผลกระทบท่ีจะเกิดแกผูมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมได
อยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลขนอม 
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสำหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 
1.2 วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อใหการดำเนินงานดานการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียน ของโรงพยาบาล
ขนอมมีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  3. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียนท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื ่อเผยแพรใหกับผู ร ับบริการและผู มีส วนไดสวนเสียของโรงพยาบาลขนอมทราบ
กระบวนการทำงาน 
 
1.3 บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  1. รับเรื ่องรองเรียน/รองทุกข ตรวจสอบ แกไขปญหา ชี ้แจงขอเท็จจริงเกี ่ยวกับเรื ่อง
รองเรียน/รองทุกข 
  2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 2 
ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
2.1 บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  1. รับเรื ่องรองเรียน/รองทุกข ตรวจสอบ แกไขปญหา ชี ้แจงขอเท็จจริงเกี ่ยวกับเรื ่อง
รองเรียน/รองทุกข 
  2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2.2 คำจำกัดความ 
  สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของราชการ  
  ผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหเรื่องรองเรียน / 
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา 
ระบบรองเรียนแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  เรื ่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน และจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจาง ในสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง 
ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 
  การรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ผานชองทางอันไดแก 3 ชองทาง ประกอบดวย ชองทางที่ 1 
รองเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลขนอม ผานตูรับความคิดเห็น จดหมายทางไปรษณียหรือยื่นโดยตรง ชองทางที่ 2 
รองเรียนผานชองทางโทรศัพท ชองทางท่ี 3 รองเรียนผาน Facebook โรงพยาบาลขนอม 
  ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
(ท่ีมา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)) 
  ทุจริตตอหนาท่ี หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนง หรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวา มีตำแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนงหรือหนาที่นั้น 
หรือใช อำนาจในตำแหนงหนาที ่ เพื ่อแสวงหาประโยชนที ่ม ิควรไดโดยชอบตนเองหรือผู อ ื ่น (ที ่มา : 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2546 มาตรา 4) 
  ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน
ของแผนดิน 
  เรื่องรองการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องรองเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผู รองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน รวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอื่น และไดสง
ตอมายังหนวยงานผูเขารับประเมินดำเนินการ 
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  ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มี
สิทธิเสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได 
  ผูรับเรื ่องรองเรียน/ผูรับแจงเบาะแส หมายถึง หนวยงานหรือกลุมงานที่มีหนาที่ในการ
จัดการแกไขกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ๆ 
 
2.3 ประเภทเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 
1. การบริหารจัดการ การท่ีสวนราชการดำเนินการดาน

การบริหารจัดการโดยเปดเผย 
โปรงใส และเปนธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย
ทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะ
ดำเนินการและประโยชนระยะ
ยาวของราชการท่ีจะไดรับ
ประกอบกัน 

1. การบริหารท่ัวไป และ
งบประมาณรองเรยีนโดยกลาวหา
ผูบริหาร เจาหนาท่ีของหนวยงาน
มีพฤติกรรมสอในทางไมสุจริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรียน
โดยกลาวหาวาผูเก่ียวของในการ
จัดซ้ือจัดจางมีพฤติกรรมสอ
ในทางไมโปรงใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล 
รองเรียนโดยกลาวหาวาผูบริหาร 
และผูเก่ียวของดำเนินการเก่ียวกับ
การแตงตั้ง การเลื่อนตำแหนง 
การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบ
ธรรม 

2. วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีวาง
หลักเกณฑข้ึนมาเปนกรอบ
ควบคุมใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี 
และกำหนดแบบแผนความ
ประพฤติของขาราชการ เพ่ือให
ขาราชการประพฤติปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 
โดยกำหนดใหขาราชการวางตัวให
ถูกตอง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และประมวลจริยธรรม
ขาราชการกำหนดไว 

การไมปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติ
ว  าด วยว ิน ัยข าราชการตามท่ี
กฎหมายกำหนด ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 
3.คาตอบแทน การจายเงินคาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี มี
เจตนารมณ เพ่ือการจายเงิน
คาตอบแทนสำหรับเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวง
นอกเวลาราชการ และเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัตงิานนอกหนวยบริการ หรือ
ตางหนวยบริการ ท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจายเงิน พตส. 
2. คาตอบแทนไมทำเวชปฏิบัติ 
3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
4. คาตอบแทนสำหรับเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวง
นอกเวลาราชการ ฯลฯ 

4. ขัดแยงกับเจาหนาท่ี/หนวยงาน
ของรัฐ 

การที ่ผู ร องเรียนหรือผู เสียหาย
ของหนวยงาน รองเรียนเจาหนาท่ี
หรือหนวยงานเก่ียวกับการกระทำ
การใด ๆ ที ่มีผลกอใหเกิดความ
เสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตอผู
รองเรียนหรือโรงพยาบาลขนอม 

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

 
2.4 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2.4.1 ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
   1. ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 
   2. วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
   3. ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางงแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอท่ี
สามารถดำเนินการตรวจสอบได 
   4. ระบุ พยาบหลักฐาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
  2.4.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสราง
ขาวท่ีเสียหายตอเจาหนาท่ีหรือโรงพยาบาลขนอม หรือบุคคลภายนอก 
  2.4.3 เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขนอม 
  2.4.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล
เพ่ิมเติมได ในการดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและ
เก็บเปนฐานขอมูล 
  2.4.5 ไมเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 
   1. คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐาน 
พยานแวดลอมชัดเจน และเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
   2. คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลได
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งท่ีสุดแลว 
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   3. เรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสที ่อยู ในอำนาจหนาที ่ของหนวยงานที ่มีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงาน
ดังกลาวไมดำเนินการหรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 
   4. คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล
ดวยกัน 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวา
จะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  

 
 



- 6 - 
 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนการดำเนินการ 

3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. เจาหนาท่ีงาน รับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2. เจาหนาท่ีงาน ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
 3. เจาหนาที่ คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 4. เจาหนาท่ี สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาลขนอมพิจารณาลงนาม 
 5. เจาหนาท่ี สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ หรือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ
รองเรียน 
 6. เจาหนาท่ี แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน 15 
วัน 
 7. เจาหนาท่ี รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 8. เจาหนาท่ี เสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลขนอมรับทราบ 
 9. เจาหนาท่ี เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห 
 10. เจาหนาท่ี จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/รายป) 
 11. เจาหนาท่ี จัดเก็บเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ลงทะเบียนรับในสมุดคมุเรื่องรองเรียน 

3. คัดแยก/วิเคราะหเน้ือหาของเรือ่งรองเรียน/แจงเบาะแสดาน

ทุจริตนำเสนอใหผูอำนวยการโรงพยาบาล 

4. ผูอำนวยการ

พิจารณาสั่งการ 

5. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามขอสั่งการ 

7. รับรายงานผลการดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. แจงผูรองเรียน/แจงเบาะแส (กรณีมีช่ือท่ีอยูชัดเจน) 

9. เสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลขนอมรับทราบ 

10. เก็บขอมูลในสมุดคมุเรื่องรองเรียนเพ่ือการสรุปวิเคราะห 

11. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/รายป) 
    

8. สรปุรายงานผลการดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส

ดานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

จัดเก็บเรื่อง 
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บทท่ี 4 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข 
และไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ) 
 4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2546 
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
 6. ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.2537 (กรณีลูกจางประจำ) 
 9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552 
 12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 
 13. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง 
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียน 
กลาวโทษขาราชการวากระทำผิดวินัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


