
ื่ ั้ ิ ืื่ ั้ ิ ืการเลอืนขันเงนิเดือนการเลอืนขันเงนิเดือน

••       ปละ ปละ 22  ครั้ง ครั้งที่ ครั้ง ครั้งที่ 11  ในวนัที่ ในวนัที่ 11  เมษายน เมษายน 

ครั้งที่ ครั้งที่ 22  ในวนัที่ ในวนัที่ 11  ตลุาคมตลุาคม

••       เกณฑการประเมินในการปฏิบัติงานเกณฑการประเมินในการปฏิบัติงาน

%% ั้ั้ %% ึ่ึ่((9090--100 100 % = % = 1 1 ขันขัน, , 6060--8989%%  = = ครึงครึง

ขั้นขั้น,,ขนขน,,

  ต่ํากวา ต่ํากวา 6060%%  ไมไดเลื่อนขั้นไมไดเลื่อนขั้น))



กรณีเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึง่ขัน้กรณีเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึง่ขัน้กรณเลอนขนเงนเดอนครงขนกรณเลอนขนเงนเดอนครงขน
ครึ่งปที่แลวมาตองครึ่งปที่แลวมาตองครงปทแลวมาตองครงปทแลวมาตอง

--  มีวันลาไมเกิน มีวันลาไมเกิน 88  ครั้ง ครั้ง 2323  วัน วัน ((ลากิจลากิจ++ลาปวยลาปวย))

ไไ ้้--  สายไมเกิน สายไมเกิน 2323  ครังครัง

--  ปฏิบัติราชการครบ ปฏิบัติราชการครบ 66  เดือนเดือน

--  ไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา 22  เดือนเดือน

--  บรรจใหมปฏิบัติงานไมนอยกวา บรรจใหมปฏิบัติงานไมนอยกวา 44  เดือนเดือน  บรรจุใหมปฏบตงานไมนอยกวา บรรจุใหมปฏบตงานไมนอยกวา 44  เดอนเดอน

--  ลาศึกษาในประเทศ หรือศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ ลาศึกษาในประเทศ หรือศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ 

      ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 44  เดือนเดือน      ตองมเวลาปฏบตงานไมนอยกวา ตองมเวลาปฏบตงานไมนอยกวา 44  เดอนเดอน

--  ถูกลงโทษไมหนกักวาภาคทัณฑถูกลงโทษไมหนกักวาภาคทัณฑ



กรณีเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขัน้กรณีเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขัน้กรณเลอนขนเงนเดอนหนงขนกรณเลอนขนเงนเดอนหนงขน
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่เลื่อนครึ่งขั้นแลวนอกเหนือจากคุณสมบัติที่เลื่อนครึ่งขั้นแลว

ครึ่งปที่แลวมาตองครึ่งปที่แลวมาตอง

  มีวันลาไมเกิน มีวันลาไมเกิน 55  ครั้ง ครั้ง 88  วัน วัน ((ลาทกปร เภทยกเวนลาพักผอนลาทกปร เภทยกเวนลาพักผอน))--  มวนลาไมเกน มวนลาไมเกน 55  ครง ครง 88  วน วน ((ลาทุกประเภทยกเวนลาพกผอนลาทุกประเภทยกเวนลาพกผอน))

--  สายไมเกิน สายไมเกิน 55  ครั้งครั้ง

้ ้้ ้-- ไมถูกลงโทษทางวินัยกรณีใดๆ ทั้งสิ้นไมถูกลงโทษทางวินัยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

--  ปฏิบัติราชการครบ ปฏิบัติราชการครบ 66  เดือนเดือน

--  ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน 

            กอใหเกดิประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคมจนถือเปนกอใหเกดิประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคมจนถือเปน            กอใหเกดประโยชนและผลดตอทางราชการและสงคมจนถอเปนกอใหเกดประโยชนและผลดตอทางราชการและสงคมจนถอเปน

            ตัวอยางที่ดีได หรือมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฯลฯ ตัวอยางที่ดีได หรือมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฯลฯ 



ไมไดเลื่อนขั้นเงินเดอืนไมไดเลื่อนขั้นเงินเดอืนไมไดเลอนขนเงนเดอนไมไดเลอนขนเงนเดอน

-- ขาดราชการขาดราชการขาดราชการขาดราชการ

-- ลาเกินเกณฑลาเกินเกณฑ

-- มีโทษทางวนิยัมีโทษทางวนิยั

-- ปฏิบัตงิานนอยกวา ปฏิบัตงิานนอยกวา 44  เดือนเดือน



เงนิเพิ่มการครองชพีชั่วคราวเงนิเพิ่มการครองชพีชั่วคราวเงนเพมการครองชพชวคราวเงนเพมการครองชพชวคราว
((คาครองชีพคาครองชีพ))((คาครองชพคาครองชพ))

ใครบางจะไดคาครองชีพ ใครบางจะไดคาครองชีพ ??
--  ขาราชการและลูกจางประจํากรุงเทพมหานครขาราชการและลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

ี่ ี ื ไ ืี่ ี ื ไ ื      ทีมีเงินเดือนไมเกินเดือนละ ทีมีเงินเดือนไมเกินเดือนละ 1111,,000000  บาทบาท

ขาราชการที่บรรจในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ขาราชการที่บรรจในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 3 จะไดคาครองชีพเทาใด จะไดคาครองชีพเทาใด ??ขาราชการทบรรจุในตาแหนงพยาบาลวชาชพ ขาราชการทบรรจุในตาแหนงพยาบาลวชาชพ 3 3 จ ไดคาครองชพเทาใด จ ไดคาครองชพเทาใด ??
--  อัตราเงินเดือนอัตราเงินเดือน 77,,940940  บาทบาท

--  จะไดคาครองชีพ จะไดคาครองชีพ 11,,000000 บาทบาท



ปปประเภทของการลาประเภทของการลา

การลาปวยการลาปวย

--  การลาปวยเกิน การลาปวยเกิน 33  วัน จะตองมีใบรับรองแพทย แตถาผูบังคับบัญชา วัน จะตองมีใบรับรองแพทย แตถาผูบังคับบัญชา 

      ตองการใบรับรองแพทยแมแตวันเดียวก็ขอได และจัดสงใบลาปวยตองการใบรับรองแพทยแมแตวันเดียวก็ขอได และจัดสงใบลาปวย      ตองการใบรบรองแพทยแมแตวนเดยวกขอได และจดสงใบลาปวยตองการใบรบรองแพทยแมแตวนเดยวกขอได และจดสงใบลาปวย

      ในวันแรกที่มาปฏิบัติงานในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

--  ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการลาปวยโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการลาปวยโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน 

            120120  วัน และจะตองมีใบรับรองแพทยมาประกอบการลาปวยวัน และจะตองมีใบรับรองแพทยมาประกอบการลาปวย            120120  วน และจะตองมใบรบรองแพทยมาประกอบการลาปวยวน และจะตองมใบรบรองแพทยมาประกอบการลาปวย



การลาคลอดบตุรการลาคลอดบตุร

--  การลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนในระหวางลาครั้งหนึ่งไดไมเกิน การลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนในระหวางลาครั้งหนึ่งไดไมเกิน 

      9090  วัน นับรวมวันหยดสัปดาหและวันหยดนักขัตฤกษวัน นับรวมวันหยดสัปดาหและวันหยดนักขัตฤกษ      9090  วน นบรวมวนหยุดสปดาหและวนหยุดนกขตฤกษวน นบรวมวนหยุดสปดาหและวนหยุดนกขตฤกษ

--  ใบลาคลอดจะตองเสนอผูบังคับบัญชา กอนหรือวันที่ลาคลอดบุตร ใบลาคลอดจะตองเสนอผูบังคับบัญชา กอนหรือวันที่ลาคลอดบุตร 

      เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว 

            ใหเสนอจัดสงใบลาโดยเร็วใหเสนอจัดสงใบลาโดยเร็ว            ใหเสนอจดสงใบลาโดยเรวใหเสนอจดสงใบลาโดยเรว



การลากิจสวนตวัการลากิจสวนตวั

--  ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดไมเกิน ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดไมเกิน 

            4545  วันทําการ โดยในปที่เริ่มรับราชการใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดวันทําการ โดยในปที่เริ่มรับราชการใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได            4545  วนทาการ โดยในปทเรมรบราชการใหไดรบเงนเดอนระหวางลาไดวนทาการ โดยในปทเรมรบราชการใหไดรบเงนเดอนระหวางลาได

            ไมเกิน ไมเกิน 1515  วันทําการ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนวันทําการ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน

            จึงจะหยดุไดจึงจะหยดุได

--  ลากจิสวนตัวตอเนือ่งจากการลาคลอดบตร โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนลากจิสวนตัวตอเนือ่งจากการลาคลอดบตร โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน--  ลากจสวนตวตอเนองจากการลาคลอดบุตร โดยไมมสทธไดรบเงนเดอนลากจสวนตวตอเนองจากการลาคลอดบุตร โดยไมมสทธไดรบเงนเดอน

      ระหวางลาไดไมเกิน ระหวางลาไดไมเกิน 150150  วันทําการ และตองไดรับอนุญาตจากวันทําการ และตองไดรับอนุญาตจาก

            ผูบังคับบัญชากอนจึงจะหยุดไดผูบังคับบัญชากอนจึงจะหยุดได

--  ขาราชการที่ไดรับอนญาตใหลากิจสวนตัวแตยังไมครบกําหนด ถาทาง  ขาราชการที่ไดรับอนญาตใหลากิจสวนตัวแตยังไมครบกําหนด ถาทาง    ขาราชการทไดรบอนุญาตใหลากจสวนตวแตยงไมครบกาหนด ถาทาง  ขาราชการทไดรบอนุญาตใหลากจสวนตวแตยงไมครบกาหนด ถาทาง  

      หนวยงานมีความจําเปนสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการไดหนวยงานมีความจําเปนสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการได



การลาพักผอนประจําปการลาพักผอนประจําป

--  ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการมีสิทธิลาพักผอนได ในปงบประมาณหนึ่งขาราชการมีสิทธิลาพักผอนได 1010  วันทําการ และวันทําการ และ

       ป ิ ั ิ  ี่ ไ      ป ิ ั ิ  ี่ ไ       ืื      จะตองปฏิบตัิงานหนาทีราชการไมนอยกวา จะตองปฏิบตัิงานหนาทีราชการไมนอยกวา 66  เดือนเดือน

--  ในปงบประมาณตอไปสามารถสะสมไดอีก ในปงบประมาณตอไปสามารถสะสมไดอีก 1010  วันทําการแตจะตองวันทําการแตจะตอง

      ไมเกนิ ไมเกนิ 2020  วันทําการวันทําการ

--  สําหรบัขาราชการที่ทํางานมาแลวไมนอยกวา สําหรบัขาราชการที่ทํางานมาแลวไมนอยกวา 1010  ป กส็ามารถจะสะสมป กส็ามารถจะสะสม

            ไดไมเกนิ ไดไมเกนิ 3030  วันทําการวันทําการ

  ั  ป ํ ป  ไ  ั  ั ั ั  ึ ไ ั  ป ํ ป  ไ  ั  ั ั ั  ึ ไ --  การลาพกผอนประจําปจะตองไดรบอนญุาตจากผูบงคบบญชากอนจึงจะหยุดไดการลาพกผอนประจําปจะตองไดรบอนญุาตจากผูบงคบบญชากอนจึงจะหยุดได

--  ขาราชการที่ไดรบัอนญุาตใหลาพักผอนไดแตยังไมครบกาํหนด ถาทางหนวยขาราชการที่ไดรบัอนญุาตใหลาพักผอนไดแตยังไมครบกาํหนด ถาทางหนวย

          งานมีความจําเปนสามารถเรียกตัวกลับมาปฏบิตัิหนาที่ราชการไดงานมีความจําเปนสามารถเรียกตัวกลับมาปฏบิตัิหนาที่ราชการได



ป ื ไปป ิ ี ั ป ื ไปป ิ ี ั การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย

--  ขาราชการที่จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย จะตองยื่นใบลาไมนอยกวาขาราชการที่จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย จะตองยื่นใบลาไมนอยกวา

      6060  วัน โดยตองมีหนังสือรับรองจากวัดหรือจากจุฬาราชมนตรโีดยจะตองปฏบิัติวัน โดยตองมีหนังสือรับรองจากวัดหรือจากจุฬาราชมนตรโีดยจะตองปฏบิัติ

            หนาที่ราชการไมนอยกวา หนาที่ราชการไมนอยกวา 1212  เดือน และตองไดรบัอนญาตจากผบังคับบัญชาเดือน และตองไดรบัอนญาตจากผบังคับบัญชา            หนาทราชการไมนอยกวา หนาทราชการไมนอยกวา 1212  เดอน และตองไดรบอนุญาตจากผูบงคบบญชาเดอน และตองไดรบอนุญาตจากผูบงคบบญชา

            กอนจึงจะหยุดไดกอนจึงจะหยุดได

  ใ  ใ ั ั ั้ ั ี่ ่ ั ั ั้ ั ี่ ่ --  ขาราชการตองออกเดนิทางภายใน ขาราชการตองออกเดนิทางภายใน 1010  วัน นบัตงัแตวันทีเริมลงและจะตองวัน นบัตงัแตวันทีเริมลงและจะตอง

            กลับมารายงานตวัภายใน กลับมารายงานตวัภายใน 55  วัน นบัตั้งแตลาสิกขาบท หรือกลับมาถึงวัน นบัตั้งแตลาสิกขาบท หรือกลับมาถึง

            ประเทศไทยประเทศไทย



 ั ื ื  ั ี ั ื ื  ั ีการเขารับการตรวจเลือกทหารหรือเขารับการเตรียมพลการเขารับการตรวจเลือกทหารหรือเขารับการเตรียมพล

--  ขาราชการตองรายงานตอผบังคับบัญชาไมนอยกวา ขาราชการตองรายงานตอผบังคับบัญชาไมนอยกวา 4848  ชั่วโมงชั่วโมง  ขาราชการตองรายงานตอผูบงคบบญชาไมนอยกวา ขาราชการตองรายงานตอผูบงคบบญชาไมนอยกวา 4848  ชวโมงชวโมง

      นับตั้งแตไดรับหมายเรียกตัวโดยไมตองรอรับทราบคําสั่งอนุญาตนับตั้งแตไดรับหมายเรียกตัวโดยไมตองรอรับทราบคําสั่งอนุญาต

      และไดรับเงินเดือนระหวางลาและไดรับเงินเดือนระหวางลา

--  เมื่อพนจากการตรวจเลือกทหารและเขารับการเตรียมพล เมื่อพนจากการตรวจเลือกทหารและเขารับการเตรียมพล   เมอพนจากการตรวจเลอกทหารและเขารบการเตรยมพล เมอพนจากการตรวจเลอกทหารและเขารบการเตรยมพล 

      จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน 77  วันวัน



ิ ิ การลาตดิตามคูสมรสการลาตดิตามคูสมรส

--  ขาราชการจะตองเสนอใบลาตอผบังคับบัญชา โดยลาไดไมเกิน ขาราชการจะตองเสนอใบลาตอผบังคับบัญชา โดยลาไดไมเกิน 22  ป ป   ขาราชการจะตองเสนอใบลาตอผูบงคบบญชา โดยลาไดไมเกน ขาราชการจะตองเสนอใบลาตอผูบงคบบญชา โดยลาไดไมเกน 22  ป ป 

      และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตไดตอไปอีก และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตไดตอไปอีก 22  ป แตเมื่อรวมแลวจะไดป แตเมื่อรวมแลวจะได

      ไมเกิน ไมเกิน 44  ป ถาเกิน ป ถาเกิน 44  ป ใหลาออกจากราชการป ใหลาออกจากราชการ

--  ในระหวางลาติดตามคสมรสจะไมไดรับเงินเดือนในระหวางลาติดตามคสมรสจะไมไดรับเงินเดือน  ในระหวางลาตดตามคูสมรสจะไมไดรบเงนเดอนในระหวางลาตดตามคูสมรสจะไมไดรบเงนเดอน



 ื ั ื ัการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ..ศศ. . 25362536

--  ขาราชการจะตองเสนอใบลาออกจากราชการตอผบังคับบัญชาขาราชการจะตองเสนอใบลาออกจากราชการตอผบังคับบัญชา  ขาราชการจะตองเสนอใบลาออกจากราชการตอผูบงคบบญชาขาราชการจะตองเสนอใบลาออกจากราชการตอผูบงคบบญชา

      ลวงหนาไมนอยกวา ลวงหนาไมนอยกวา 3030  วันวัน

่ ่่ ่--  ในกรณีที่ยื่นใบลาออกลวงหนานอยกวา ในกรณีที่ยื่นใบลาออกลวงหนานอยกวา 3030  วัน โดยไมไดรับอนุญาตวัน โดยไมไดรับอนุญาต

      และไมระบวันลาออกใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด และไมระบวันลาออกใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด 3030  วัน วัน       และไมระบุวนลาออกใหถอวนถดจากวนครบกาหนด และไมระบุวนลาออกใหถอวนถดจากวนครบกาหนด 3030  วน วน 

      นับตั้งแตวันยื่น เปนวันขอลาออกจากราชการนับตั้งแตวันยื่น เปนวันขอลาออกจากราชการ

--  ในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคจากแพทยเสนอมาดวยในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคจากแพทยเสนอมาดวย



ิ ัิ ัวินัยวินัย
ความหมายความหมาย

หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่ทางหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่ทางหมายถง ระเบยบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤตททางหมายถง ระเบยบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤตททาง

ราชการกําหนดใหขาราชการตองยึดถือหรือปฏิบัติ และราชการกําหนดใหขาราชการตองยึดถือหรือปฏิบัติ และ

หมายรวมถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดงหมายรวมถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดง

ใ ี่   ป ใ ใ ี่   ป ใ ออกมาในทางทถูกตอง เปนการควบคุมตนเองใหแสดงออกมาในทางทถูกตอง เปนการควบคุมตนเองใหแสดง

พฤติกรรมที่ถกระเบียบหลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางพฤติกรรมที่ถกระเบียบหลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางฤ ูฤ ู

ราชการกําหนดราชการกําหนด



โทษทางวินัยโทษทางวินัยโทษทางวนยโทษทางวนย

•• โ ิ ั ี ั้โ ิ ั ี ั้ ืื•• โทษทางวินัย มีทังหมด โทษทางวินัย มีทังหมด 55  สถาน คือสถาน คือ

•• --  ภาคทณัฑภาคทณัฑ  ภาคทณฑภาคทณฑ

•• --  ตดัเงินเดือนตดัเงินเดือน วินัยไมรายแรงวินัยไมรายแรง

•• --  ลดขั้นเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน

•• --  ปลดออกปลดออก

••   ไลออกไลออก
วินัยรายแรงวินัยรายแรง•• --  ไลออกไลออก



ทําอยางไรไมใหถกลงโทษทางวินัยทําอยางไรไมใหถกลงโทษทางวินัยทาอยางไรไมใหถูกลงโทษทางวนยทาอยางไรไมใหถูกลงโทษทางวนย

--  ความผิดตอผูบังคับบัญชาความผิดตอผูบังคับบัญชา

--  ความผิดตอเพื่อนรวมงานความผิดตอเพื่อนรวมงาน

--  ความผิดตอประชาชนความผิดตอประชาชน

  ิ  ป ิิ  ป ิ--  ความผิดตอประเทศชาติความผิดตอประเทศชาติ

--  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ความผิดตอตําแหนงหนาที่--  ความผดตอตาแหนงหนาทความผดตอตาแหนงหนาท



อทธรณ และรองทกขอทธรณ และรองทกขอุทธรณ และรองทุกขอุทธรณ และรองทุกข

--  ผูใดถูกลงโทษ ผูนั้นมีสทิธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูใดถูกลงโทษ ผูนั้นมีสทิธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่

          บัญญัติไวตาม พรบบัญญัติไวตาม พรบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พระเบียบขาราชการพลเรือน พ ศศ   25352535          บญญตไวตาม พรบบญญตไวตาม พรบ..ระเบยบขาราชการพลเรอน พระเบยบขาราชการพลเรอน พ..ศศ. . 25352535

--  ผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง

          หรือไมปฏิบัติตอตนใหถกูตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจหรือไมปฏิบัติตอตนใหถกูตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจ

          อันเกิดจากการปฏิบัติของผบังคับบัญชาตอตน ผนั้นสามารถรองทกขอันเกิดจากการปฏิบัติของผบังคับบัญชาตอตน ผนั้นสามารถรองทกข          อนเกดจากการปฏบตของผูบงคบบญชาตอตน ผูนนสามารถรองทุกขอนเกดจากการปฏบตของผูบงคบบญชาตอตน ผูนนสามารถรองทุกข

          เพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจไดเพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได


