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แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับวินัยและการร้องทุกข์
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ความหมายของวินัย
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ระเบียบปฏิบัติทีเ่กีย่วข้อง
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พนักงาน
พนักงาน

สัญญาจ้างพิเศษ

ลูกจ้าง

ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
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ลักษณะวินัยของ กฟผ.

วินัยร้ายแรงวินัยไม่ร้ายแรง

ท าไม่ท า
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วินัยทีพ่ึงกระท า
(1) สุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
(2) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบ ห้ามมิให้ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
(3) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ กฟผ. และระเบียบข้อบังคับของ กฟผ.
(4) ตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ กฟผ. ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์

ของ กฟผ.
(5) อุทิศเวลาของตนให้แก่ กฟผ. จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้
(6) ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต และไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม หาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(8) รักษาชื่อเสียง มิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว และห้ามมิให้ประพฤติในทางซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ

ต าแหน่งหน้าที่
(9) ไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อย่างใด อันอาจเป็นทางให้เสียความเที่ยงธรรมและ

เกียรติศักดิ์ในหน้าที่
(10) รักษาความสามัคคีในระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน
(11) รักษาความลับ เทคโนโลยี ความรู้หรือข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วย บุคคล ข้อ 25 (1) - (11)
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วินัยทีต่้องห้ามกระท าเด็ดขาด

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วย บุคคล ข้อ 26 (1) - (8)

(1) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีก าหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท

(2) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายเพราะกระท าหนีส้นิขึ้นโดยทุจริต
(3) ทุจริตต่อหน้าที่
(4) ขัดค าสั่งต่อผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบ และการขัดค าสั่งนั้นเป็นเหตุให้ กฟผ.

เสียหายอย่างร้ายแรง
(5) ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ี เป็นเหตุให้ กฟผ. เสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรง
(7) ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลสมควรเป็นเวลาเกินกว่า

7 วันท าการ
(8) เปิดเผยความลับ เทคโนโลยี ความรู้หรือข้อมูลทางธุรกิจ เป็นเหตุให้ กฟผ . เสียหาย         

อย่างร้ายแรง
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พฤติกรรมเสีย่ง

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง, ค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ / ไม่ตรงกับ
ความจริง

การไม่น าเงินสดคงเหลือมาหักล้างเงินยืมทดรองภายในก าหนด

การลงเวลาท างานแทนกัน

การลักทรัพย์สิน กฟผ.

การขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 7 วันท าการโดยไม่มีเหตุสมควร

ลาป่วย/ลากิจมาก

ลงเวลาท างานแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
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โทษทางวินัย
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โทษ

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และผลประโยชน์ตอบแทน

ค่าชดเชย โบนัส

การขึ้น

เงินเดือน

ประจ าปีส่วนที่
พนักงานสะสม

ส่วนที่ 
กฟผ. สมทบ

ปลดออก √ X X X —

ให้ออก/เลิกจ้าง √ √ X X —

ลดเงินเดือน — — — √ X

ตัดเงินเดือน — — — √ X

ภาคฑัณท์ — — — — —

ผลของค าสัง่ลงโทษทางวินัย
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ข้อควรรู้เกีย่วกับเรือ่งวินัย

 การที่ ผู้ บั งคับบัญชารู้ ว่ า  ผู้ ใต้บั งคับบัญชาท าผิดวินั ยแล้ ว
ไม่ด าเนินการลงโทษ หรือลงโทษไม่เหมาะสม ถือว่ามีความผิดวินัยด้วย

 ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ

 การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับ

 ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงโทษได้

 ขณะกระท าความผิดวินัย และถูกลงโทษต้องมีสภาพการเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
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ท าอย่างไรเมื่อมีการกระท าผิดวินัย
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กระบวนการสอบสวนวินัย

ผู้ปฏิบัติงานถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดวินัย

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ว่ามีมูลความผิดหรือไม่

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง (คสว.)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัย

อย่างร้ายแรง (คสร.)

ผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษ

ความผิด
ไม่ปรากฏชัดแจ้ง

ด าเนินการ
สอบสวน

รายงานผลการสอบสวน
ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งพิจารณา

มีมูล

ไม่มีมูล

ยุติเรื่อง

ความผิด
ปรากฏชัดแจ้ง

ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงความผิดวินัยร้ายแรง
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โครงสร้างคณะกรรมการ

ทั้งนี้  ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็น 
คสร. และ คสว. จะต้องไม่ ใช่
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
หรือผู้กล่าวหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

15
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ขัน้ตอนการสอบสวน

1. ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกเพื่อก าหนดประเด็น
การสอบสวน และก าหนดตัวพยานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมาให้ถ้อยค า

2. แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือ ก่อนเชิญ
ผูถู้กกล่าวหามาให้ถ้อยค าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันท าการ

3. เชิญพยานและผู้ที่ เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาให้ถ้อยค า
ซึ่งโดยทั่วไปจะเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค าเป็นล าดับสุดท้าย

4. ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสรุปผลการสอบสวน

5. จัดท ารายงานผลการสอบสวนเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
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อ านาจการอนุมัติ

รองผู้ว่าการ 
- ปลดออก/ให้ออก/ลาออกของพนักงาน 
- ปลดออก/เลิกจ้าง/ลาออกของลูกจ้าง
ทดลองงาน
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การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงาน

ให้แก่ กฟผ. 
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วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบงานด้านเงินทดแทนสามารถ
ด าเนินการ พิจารณา วินิจฉัยการจ่ายค่าทดแทนเกิดความเป็นธรรม  
ตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อก าหนดต่างๆ ของ กฟผ. 

• เพื่อให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทดแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ .        
โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งแบบ กฟผ.-งท.1 จนถึงการรายงานการ
ประสบอันตรายต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ขั้นตอนการท างาน

ล าดับ ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย

1. รับแบบ กฟผ.-งท.1 1.1 ส าเนา แบบ กฟผ.-งท.1 ส่ง คณะกรรมการ คอป.-ส่วนกลาง
1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกหรือค าสั่งเดินทาง 
ใบรับรองแพทย์ อ่ืน ๆ ฯลฯ

2. บันทึกถ้อยค าการ
สอบสวน

เชิญผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายและผู้ปฏิบัติงานที่เห็นเหตุการณ์ หรือ
ทราบเหตุการณ์มาสอบสวน เพื่อบันทึกถ้อยค า และพิจารณาว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. หรือไม่

3. ประชุมคณะกรรมการ เชิญประชุม คอป.-ส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการฝ่ายความ
ปลอดภัย หัวหน้ากองอนามัย หัวหน้ากองสอบสวนและหัวหน้ากองวินัย
และกิจการสัมพันธ์
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ขั้นตอนการท างาน

ล าดับ ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย

4. จัดท ารายงานการ
สอบสวน 

ให้คณะกรรมการ คอป.-ส่วนกลาง ลงนาม และน าเสนอผู้ช่วยผู้ว่าการ
ของผู้ประสบอุบัติเหตุ ลงนามอนุมัติ

- ในหน้าที่ 1.  ส่งรายงานการสอบสวน ให้หน่วยงานบุคคลด าเนินการจ่ายเงิน          
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่ายานพาหนะ หรือ อื่น ๆ ต่อไป 
2.  จัดท าแบบ กฟผ.-งท.2 เสนอเลขานุการ คอป.-ส่วนกลาง ลงนาม 
และน าส่งฝ่ายความปลอดภัย
3.  จัดท าแบบแจ้งการประสบอันตรายและให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ ลงนาม
แทนผู้ว่าการฯ เพื่อส่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ไม่ใช่ในหน้าที่ ส่งเรื่องทั้งหมดให้ กวก-ห. เพื่อน าเสนอ กกส. – คบ.กฟผ. ต่อไป 
เม่ือ คบ.-กฟผ. สรุปผลพิจารณาจะแจ้งต่อ กวก-ห. เพื่อส่งเรื่องให้ 
เลขานุการ คอป.-ส่วนกลาง เพื่อด าเนินการตามที่ คบ.-กฟผ. สั่งการ
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ขั้นตอนการท างาน
ล าดับ ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย

5. แจ้งผลการพิจารณา จัดท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน ์ทราบ

- เห็นด้วยกับผล
พิจารณา

ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน ์ลงนามรับทราบในหนังสือแจ้ง

- ไม่เห็นด้วยกับผล
พิจารณา

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน ์น าเรื่องไปฟ้องศาลแรงงาน ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาจากเลขานุการ คอป.
2.  เมื่อทราบผลค าวินิจฉัยของศาลแรงงาน ให้เลขานุการ คอป. - ส่วนกลาง 
สรุปเรื่องเสนอ คอป.-ส่วนกลาง เพื่อทราบ และด าเนินการต่อไป
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ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 301 ว่าด้วย สวัสดิการ
ด้านกีฬาและบันเทิง

• ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 348 ว่าด้วย        
การสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. 



24

ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 348

หลักเกณฑ์

-ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายแก่กาย หรือมีกระทบแก่จิตใจ หรือ              
ถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างานให้แก่ กฟผ. หรือป้องกัน 
รักษาประโยชน์ให้แก่ กฟผ. หรือปฏิบัติค าสั่งของ กฟผ.

-ผู้ปฏิบัติงานมีความผิดปกติเกิดขึ้นทางร่างกายหรือจิตใจ หรือถึงแก่
ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือ
เนื่องจากการท างาน



25

หลักเกณฑ์
1. กีฬาตามมติ ค.ร.ม.   

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามมติ ครม. 

2. กีฬาที่เป็นตัวแทนของ กฟผ.

กีฬารัฐวิสาหกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามที่ได้รับเชิญ การแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก เชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนหรือหน่วยงานอืน่ เพื่อประโยชน์ของ กฟผ.  
ทั้งนี้ ให้เข้าร่วมแขง่ขันได้เฉพาะกีฬาที่ได้ตั้งอยู่ในแผนประจ าป ีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว 
การเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ในแผนประจ าป ีให้เสนอขออนมุัติ ผวก.

3. กีฬาภายในประจ าป ี

ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ หรือการแข่งขันกีฬาภายในตามแผนงานของชมรมที่อย่ภายใต้การ
บริหารของ คกบ. 

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับความเหน็ชอบจากผูบ้ังคับบญัชาให้เข้าร่วม 

ระเบียบ กฟผ. ที่ 301
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หลักเกณฑ์
4. การแสดงภายในของ กฟผ. 

ตามทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ และผู้ปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วม

5. ทัศนศึกษาตามแผนงานของชมรมผู้อาวุโส กฟผ. (ชอส.)

ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม กฟผ. 

ระเบียบ กฟผ. ที่ 301



27

ตัวอย่างการประสบอันตราย/เจ็บป่วย

ประสบอันตรายถูกด้ามมือหมุนกระแทกบริเวณข้อศอก 

ถูกรถยนต์ของบุคคลภายนอกเฉี่ยวชน ขณะเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งเดินทาง

ประสบอันตรายขณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล EGAT Cup 

เจ็บป่วยเนื่องจากตาอักเสบทั้ง 2 ข้าง เนื่องจากจดบันทึก
ข้อมูลผ่านจอ LED TV



สิทธิประโยชน์

1. ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น
2. ค่าทดแทน 60 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย ตามระยะเวลาดังนี้ 

2.1 ตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
2.2 ตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ    

สัมพันธ์ก าหนด กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
2.3 ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพ
2.4 ตลอดระยะเวลาที่พ้นจากต าแหน่งกรณี ติดเชื้อโรคเอดส์เนื่องจากปฏิบัติงานด้าน   

การแพทย์และอนามัย
2.5 ตายหรือสูญหาย จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ เป็นเวลา 8 ปี

3. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพใน
การท างาน

4. ค่าท าศพ จ่าย 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย แต่ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท
5. ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  



การคิดค่าทดแทน กรณีหยุดพักรักษาตัว

นายสมมุติ ประสบอันตราย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องหยุดพัก
รักษาตัว รวม 10 วัน นายสมมุติกลบัเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 นายสมมุติ จะได้ค่าทดแทน ตั้งแต่วันที่ประสบอันตราย คือ
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
(ขณะประสบอันตรายนายสมมตุิ ได้รับเงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท) 

= 5,000 x 60 x 10  
100 x 30

จะได้รับค่าทดแทน      = 1,000 บาท

ค่าทดแทน 60 % ของเงินเดือน/ค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย แต่ไม่เกิน 1 ปี



* กรณีหยุดพักรักษาตัว ครบ 1 ป ีแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้ 
และแพทย์ผู้รักษา แพทย์ กฟผ. ลงความเห็นว่า ทุพพลภาพ *

นายสมมุติมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามระเบียบ ข้อบังคับ กฟผ . ฉบับที่ 348    
ข้อ 14 (3) โดยจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน์เป็น   
รายเดือนร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย ตลอดระยะเวลา
ที่ทุพพลภาพ 

ทั้งนี้ให้ได้รับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้วินิจฉัยว่า นายสมมุติ ทุพพลภาพ 
(แม้ว่านายสมมุติ จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ตาม)



(1) ผู้ปฏิบัติงานเสพของมึนเมาหรือ       
สิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได ้

ข้อยกเว้น 

(2) ผู้ปฏิบัติจงใจให้ตนเองประสบอันตราย
หรือยินยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนเองประสบ
อันตราย 



จุดส าคัญของกระบวนการท างาน

สิ่งที่ต้องสังเกต

การสอบถ้อยค าต้องครอบคลุมถึงกระบวนการท างาน 
ส าคัญที่สุด คือ การสอบถ้อยค าของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบ
อันตราย จะต้องดูการลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจริงในแต่ละวัน 
(ไม่ได้น า job profile มาอ้างอิง)

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา กรณี

ต้องหยุดพักรักษาตัว ให้ดูใบรับรองแพทย์ให้สอดคล้องกับใบลา 
หากแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน ท าการ ต้องให้
แพทย์ กฟผ. ให้ความเห็นชอบในใบรับรองการเจ็บป่วยดังกล่าว 
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ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
กรณีฉุกเฉินน าผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
แจ้งการประสบอันตราย (แบบ กฟผ.-งท.1) ไปที่เลขานุการ คอป.

ส่วนกลาง กองวินัยและกิจการสัมพันธ์ , ภูมิภาค หน่วยงานบุคคล
ให้ถ้อยค ากับเจ้าหน้าที่ (ผู้บาดเจ็บและพยาน)
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้เจ้าหน้าที่สอบถ้อยค า 

- บันทึกหรือค าสั่งเดินทาง ใบอนุมัติให้ท างานล่วงเวลา
- ใบรับรองแพทย์ ส าเนาเวชระเบียนการรักษา 
- ใบแจ้งการประสบอุบัติเหตุ (MSM E5-01), รายงานการค้นหาสาเหตุ                 
(MSM E5-02) (ถ้ามี)

- รูปภาพสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

หากเกิดอุบัติเหตุในที่ท างาน



แผนกวินัยและร้องทุกข์
กองวินัยและกิจการสัมพันธ์    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

โทร. 65331, 65338, 64367, 64368


