
หลักสูตร ความรู้เก่ียวกับวินยัและการรักษาวินัยสําหรบัผู้บังคับบญัชา 

หลักการและเหตุผล 

การไม่ทราบหรือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติในตัวปัจเจกบุคคลได้ส่งผลกระทบให้กับ
องค์กรในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ รฟม. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว ้
และตามแผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2560 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและ
ย่ังยืน กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีจริยธรรมในการ
ทํางาน  

ดังน้ัน จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ 
ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ รฟม. ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักความสําคัญของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย 

และการดําเนินการทางวินัย 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย และการดําเนินการทางวินัย สําหรับ

ผู้บังคับบัญชา 
- การรักษาวินัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทางวินัย สําหรับผู้บังคับบัญชา 
- การดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทางวินัย สําหรับผู้บังคับบัญชา 

วิทยากร 
นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  
ผู้อํานวยการกองคดีและวินัย ฝ่ายกฎหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับผู้อํานวยการกองและรักษาการผู้อํานวยการกอง จํานวน 62 คน 
- พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก จํานวน 207 คน 

วิธีการฝึกอบรม  
บรรยายทฤษฎีและเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 



ระยะเวลาและสถานท่ี 
รุ่นท่ี กลุ่มเป้าหมาย วันที่อบรม เวลา สถานที ่
1 หัวหน้าแผนก และ 

รักษาการหัวหน้าแผนก 
18 พฤศจิกายน 2562 

09.00 น. – 12.00 น. 

ห้องประชุม  2 
ช้ัน 9 อาคาร 1 
รฟม.  

2 25 พฤศจิกายน 2562 
3 ผู้อํานวยการกอง และ 

รักษาการผู้อํานวยการกอง 
9 ธันวาคม 2562 

4 16 ธันวาคม 2562 

กําหนดการฝึกอบรม 
เวลา กําหนดการ 

09.00 น. – 09.05 น.  กล่าวเปิดการอบรม 

09.05 น. – 11.45 น. - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้บังคับบัญชา 
- การรักษาวินัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทาง
วินัย สําหรับผู้บังคับบัญชา 
- การดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทาง
วินัย สําหรับผู้บังคับบัญชา 

11.45 น. – 12.00 น. ถามตอบข้อซักถาม 

** หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

การประเมนิผลการฝกึอบรม 
 - ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความ 
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

 - ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด จึงนับเป็นตัวช้ีวัด
ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1217 

ผู้ประสานงานหลักสูตร 
นายสิทธ์ิพงศ์  คุ้มดํารงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนา

บุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1217 



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางสาวรุจินันท์ พรหมมา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกการประชุมคณะกรรมการ รฟม. 10 สผว.

2 นางปาณยา ชื่นใจ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกเลขานุการคณะกรรมการ รฟม. 10 สผว.

3 นางสาวปรีณิตา โอสถสงเคราะห หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกส่ือสารภายใน 10 สผว.

4 นายธนวรรธก์ อันทะชัย หัวหน้าแผนกวางแผนและประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคม 9 สผว.

5 นางสาวจรรยพร รัตน์จตุรธรรม หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 4 8 สผว.

6 นางสาวอิสรีย์ ประกอบสินนุกูล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบการบริหารงบประมาณและเงินกู้ 10 สตส.

7 นางชณกุณ ฌานะศักดิ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 10 สตส.

8 นางสาวรักษณีย์ ชิณเทศ หัวหน้าแผนกตรวจสอบการกํากับดูแลที่ดี 9 สตส.

9 นายปารัช โอภาส หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร 2 และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 9 สธด.

10 นางสาวอังคญาณี กาลัญกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาบัตรโดยสาร 8 สธด.

11 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาบัตรโดยสาร 7 สธด.

12 นางสาวชลดา ตระกูลพานิช พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหนา้แผนกจัดแบ่งรายได้ค่าโดยสาร 2 7 สธด.

13 นายธนัช ยืนนาน หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 5 9 ฝนย.

14 นางสาวเบญจวรรณ นิรมิตวสุ หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน 8 ฝนย.

15 นายวัฒนศักดิ์ เฮาะประเสริฐ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้าแผนกกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ฝนย.

16 นายวรกร คงมั่น พนักงานบริหารความเส่ียง และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารความเส่ียง 7 ฝนย.

17 นายสิริชัย ที่ดี หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3 9 ฝพค.

18 นายปกรณ์ เกตุแย้ม หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ 9 ฝพค.

19 นางสาวชุติมา กัลยาประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 ฝพค.

20 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ หัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการพิเศษ 8 ฝพค.

21 นางสาววรีมน ธรรมเจริญ วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกการร่วมลงทุนโครงการ 7 ฝพค.

22 นายจเด็จ แดงแสงเทียน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 ฝทท.

23 นางสาววรรณดี โอฬาร์ผล หัวหน้าแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ 9 ฝทท.

24 นางสาวยานุมาศ วิริยาจาร หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 7 9 ฝทท.

25 นายอภิวุฒิ ผิวเพชร พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ และรกัษาการหัวหน้าแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.

26 นางสาววรรษธร คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจจ่าย 1 10 ฝชง.

27 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกภาษีสรรพากร 10 ฝชง.

28 นางดลพร ดิษฐเกษร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนงบประมาณ 10 ฝชง.

29 นางสาวสุวรรณี ศรีน้อย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารการเงิน 1 10 ฝชง.

30 นางสาวดวงรัตน์ อินป่าน หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน 9 ฝชง.

31 นางสาวทัศนีย์ น้อยบํารุง หัวหน้าแผนกบริหารงบประมาณ 9 ฝชง.

32 นางสาวกานติมา ช่วยชูชื่น พนักงานการเงิน และรักษาการหัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 2 7 ฝชง.

33 นางสาวพรหมพร นาคนิยม พนักงานการเงิน และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารเงินกู้ 7 ฝชง.

34 นายมารุต คงรําพึง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกการตลาด 10 ฝพธ.

35 นางสาวนริพร ใหลสกุล หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 1 9 ฝพธ.

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 1

วันท่ี  18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 1

วันท่ี  18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.

36 นายคณาธิป วารุณประภา หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 10 9 ฝพธ.

37 นางสาวปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ หัวหน้าแผนกบริหารอาคารจอดรถ 3 8 ฝพธ.

38 นางสาวอรรัมภา โตเร็ว พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจ 7 ฝพธ.

39 นางสาวภัทราพร ลพลํ้าเลิศ พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินสินทรัพย์ 7 ฝพธ.

40 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนและพัฒนาโครงการต่อเนื่อง 10 ฝพพ.

41 นายนรัตว์ มะเริงสิทธิ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาพ้ืนที่ 10 ฝพพ.

42 นางสาวสิริพร อุษสาธิต หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 1 10 ฝวส.

43 นายภูวิศ ตรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 1 9 ฝวส.

44 นายเอกนรินทร์ อ่อนนุช หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบสถาปัตยกรรม 8 ฝวส.

45 นายวิชญุตร์ อารยโกศล หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมโยธา 8 ฝวส.

46 นางสาวพัชราพร โภคากร วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 2 7 ฝวส.

47 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 7 ฝวส.

48 นายขวัญ สุขคง หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-2 9 ฝบก.1

49 นางมุกดา พิบูลย์ หัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-1 8 ฝบก.1

50 นายสด จําปาทอง วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-2 7 ฝบก.1

51 นางสาววิสุตา ชลายนเดชะ พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-3 7 ฝบก.1

52 นายสรยุทธ วงษ์ช่างหล่อ วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-1 7 ฝบก.1

53 นายปฏิเวช เหระยัง หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-1 9 ฝบก.2

54 นางสิรินธร อินทร์แก้ว หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 5-1 8 ฝบก.2

55 นางสาวปิยนันท์ สุโน วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-3 7 ฝบก.2

56 นายพีรวัฒน์ แก้วฉิมพลี วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารก่อสร้าง 5-2 7 ฝบก.2

57 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารคุณภาพงานระบบรถไฟฟ้า 10 ฝรฟ.

58 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง หัวหน้าแผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า 8 ฝรฟ.

59 นายสุเทพ แร่อ่อน วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกกํากับงานระบบรถไฟฟ้า 7 ฝรฟ.

60 นายสถิต เจียรวิทยกิจ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษางานอาคาร 10 ฝปก.

61 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 2 และรักษาการหัวหน้าแผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 3 10 ฝปก.

62 นางสาวพัทน์นลิน ณ ระนอง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 3 10 ฝปก.

63 นายลิขิต ชูทรัพย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษางานระบบสถานี 10 ฝปก.

64 นายวิษณุ สัตยานุสนธิ์
หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาโครงสร้างงานโยธาและทางวิ่ง และ 

รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาสถานีและอาคารจอดรถ
9 ฝปก.

65 นายนนทป์วิธ สถาวร หัวหน้าแผนกประเมินผลการเดินรถ 8 ฝปก.

66 นายพชร จินตนากาญจน์ พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกสนับสนุนงานกํากับการเดินรถ 7 ฝปก.

67 นายชวลิต โชติเกียรติ พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกกํากับการเดินรถ 3 7 ฝปก.

68 นายวารุต ศิริสุมทุม วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบํารุงรักษาส่ิงแวดล้อม 7 ฝปก.

69 จ.ส.ต.วิทาน ศรีคํามี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัย 1-3 10 ฝรภ.

70 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานฝึกอบรม 10 ฝรภ.



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 1

วันท่ี  18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.

71 นายอัครวัฒน์ จิรกิตติ์ธนพร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-2 10 ฝรภ.

72 จ.อ.เสนาะ ขุนอินทร์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 3-1 10 ฝรภ.

73 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ หัวหน้าแผนกอาวุโสวิชาการรักษาความปลอดภัย 10 ฝรภ.

74 นายอดุล บัวผัด หัวหน้าแผนกอาวุโสรักษาความปลอดภัย 2-1 10 ฝรภ.

75 นายประพนธ์ ปรักมาส หัวหน้าแผนกอาวุโสรักษาความปลอดภัย 1-1 10 ฝรภ.

76 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิชาการดับเพลิงและกู้ภัย 10 ฝรภ.

77 นายมนตรี  ไชยรังศรี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 3-3 9 ฝรภ.

78 นายวีระยุทธ เมษะมาน หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2-1 9 ฝรภ.

79 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน์ หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย 2 9 ฝรภ.

80 นายณัฐรัชต์ มะโน หัวหน้าแผนกกู้ภัย 1-1 9 ฝรภ.

81 นายนที สายสิทธิ์ หัวหน้าแผนกกู้ภัย 1-4 9 ฝรภ.

82 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 3-2 8 ฝรภ.

83 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 5 10 ฝกม.

84 นางสาวจีรวรรณ ศารสาลินทร์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 4 10 ฝกม.

85 นางสุชาดา สถาวราวงศ์ หัวหน้าแผนกนิติการ 2 9 ฝกม.

86 นางพรรณิภา แสงดอกไม้ หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 11 8 ฝกม.

87 นางสาวบุศรินทร์ ป่ินมณี หัวหน้าแผนกสัญญา 6 8 ฝกม.

88 นายณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกคดี 1 7 ฝกม.

89 นายบัณฑูร สงเจริญ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสํารวจและประเมินราคา 3 10 ฝกท.

90 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกรรมสิทธิ์ 3 10 ฝกท.

91 นายสมพร ขําคล้าย หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 1 9 ฝกท.

92 นางสาวชนากานต์ แย้มศรี หัวหน้าแผนกประเมินผลและรายงาน 9 ฝกท.

93 นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกสํารวจและประเมินราคา 1 8 ฝกท.

94 นายประทีป ศรีละพันธ์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 2 7 ฝกท.

95 นางนฤดี ไทยประยูร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาพัสดุทั่วไป 1  และรักษาการหัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุทั่วไป 2 10 ฝจบ.

96 นายพงศกร ดอกบัว หัวหน้าแผนกบริหารอาคารและสถานท่ี 9 ฝจบ.

97 นายชลัณณพ มุขสมบัติ หัวหน้าแผนกบริหารยานพาหนะ 9 ฝจบ.

98 นายสามินทร์ เหมพรรณไพเราะ วิศวกร  และรักษาการหัวหน้าแผนกราคากลาง 7 ฝจบ.

99 นางสาวจินรี มีสกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลบุคลากร 10 ฝทบ.

100 นางปริศนา บูรณารมย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 10 ฝทบ.

101 นางสาวสุจิตรา กิติพรพิศาล หัวหน้าแผนกสวัสดิการ 9 ฝทบ.

102 นายจิรัฎฐ์ สีขาว หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ 9 ฝทบ.

103 นายรัชกร ธรรมคารวตา หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ฝทบ.

104 นายธีระชัย   เถื่อนอิ่ม พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนกนโยบาย มาตรฐานอาชีอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 11 สปอ.



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกเรื่องราวร้องทุกข์ 10 สผว.

2 นางมาลัย ศรีมงคล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสารบรรณ 10 สผว.

3 นางสาวปรีวณา อุทัย หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร 9 สผว.

4 นายอรรถสิทธ์ิ จ้องศิรินุรักษ์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมเพ่ือสังคม 8 สผว.

5 นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร 8 สผว.

6 นางสาวดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชีและการเงิน 10 สตส.

7 นางสาวอาภาพงษ์ มกรนันทน์ หัวหน้าแผนกพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 9 สตส.

8 นายวาริช แม้นมินทร์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 1 8 สตส.

9 นางสาวชลธิชา โรจนลิขิตกุล หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 15 9 สธด.

10 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกจัดบางรายได้ค่าโดยสาร 1 7 สธด.

11 นางสาวถิรดา วงศ์ตระกูล พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร 1 7 สธด.

12 นายภัคพล ธนรักษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกควบคุมภายใน 10 ฝนย.

13 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล หัวหน้าแผนกประเมินผล 9 ฝนย.

14 นางสาวรุจิรา จันทรพล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารผลการดําเนินงานและสารสนเทศ 7 ฝนย.

15 นางสาวนิพรพรรณ์ มุทุมล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารกลยุทธ์ 7 ฝนย.

16 นางสาวสุมามาลย์ พานิชวิทย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 6 10 ฝพค.

17 นางสาวอัจฉรา ลิ้มมณฑล หัวหน้าแผนกศึกษาโครงการ 9 ฝพค.

18 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทักษ์ หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 8 ฝพค.

19 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล หัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ 8 ฝพค.

20 นางสาวกัญญณพ ดวงส้ม พนักงานวิจัย และรักษาการหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 7 ฝพค.

21 นายพิรุณ อยู่สุข วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 7 ฝพค.

22 นางสาวศรัทธารัตน์ กังวล หัวหน้าแผนกวางแผนและประเมินผลสารสนเทศ 9 ฝทท.

23 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ฝทท.

24 นางสาวจุฑารัตน์ วรสุวิทย์ โปรแกรมเมอร์ และรักษาการหัวหน้าแผนกสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.

25 นางสาวจิตติพร ภัคพิรุฬห์กุล พนักงานวิเคราะห์ระบบ และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 7 ฝทท.

26 นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกภาษีทรัพย์สิน 10 ฝชง.

27 นางสาวช่อกมล รัตนพงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลแลเบริหารงานเอกสาร 8 10 ฝชง.

28 นายศุภกร วรฤทธ์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ 10 ฝชง.

29 นางสาวปิยะรัตน์ สุแก้ว หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 3 9 ฝชง.

30 นายพสิษฐ์ ศักดิ์วานิชกุล หัวหน้าแผนกจัดหาเงินกู้ 9 ฝชง.

31 นางสาวสุรภา ขําประสิทธ์ิ พนักงานการเงิน และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารการเงิน 2 7 ฝชง.

32 นายธนภณ จันทร์พินิจรัตน์ พนักงานบัญชี และรักษาการหัวหน้าแผนกบัญชีบริหารและสินทรัพย์ 7 ฝชง.

33 นางสาวนิรมล บุญทองคง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 2 10 ฝพธ.

34 นายกีรตินิธิ  หิรัญพัทธ์พร หัวหน้าแผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 1 9 ฝพธ.

35 นางสาวธนัชพร ชูพันธ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ 9 ฝพธ.

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 2

วันท่ี 25 พฤศจิกายน  2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 2

วันท่ี 25 พฤศจิกายน  2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.

36 นางสาวเมทินี วุฒิภักดี หัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินหาย 8 ฝพธ.

37 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ หัวหน้าแผนกบริหารสัมปทาน 1 8 ฝพธ.

38 นางสาวฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ พนักงานบริหารธุรกิจ และรักษาการหัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 7 ฝพธ.

39 นางสาวกันต์ธรณ์ ขุนนิธิวราวัฒน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่ 10 ฝพพ.

40 นายพลศักดิ์ กุลกรินีธรรม หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารโครงการต่อเนื่อง 10 ฝพพ.

41 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หัวหน้าแผนกพัฒนาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 9 ฝพพ.

42 นายสุวิทย์ บัวเพชร หัวหน้าแผนกควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 9 ฝวส.

43 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม 2 8 ฝวส.

44 นายดนุชา สุนทรารชุน หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม 3 8 ฝวส.

45 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางว่ิง 7 ฝวส.

46 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 7 ฝวส.

47 นายชิตณรงค์ แดงประเสริฐ วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกล 7 ฝวส.

48 นายธิติ มีผิว หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-1 9 ฝบก.1

49 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1 8 ฝบก.1

50 นางสาวนพวรรณ ตั้งศุภนิมิตรชัย พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-2 7 ฝบก.1

51 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-2 7 ฝบก.1

52 นางกนกพร ชูทรัพย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 2-1 10 ฝบก.2

53 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 6-2 9 ฝบก.2

54 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-2 8 ฝบก.2

55 นายพันสราญ สราญรมย์ วิศวกร และรักษาการหัวหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 6-1 7 ฝบก.2

56 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมระบบควบคุมการเดินรถ 10 ฝรฟ.

57 นางสาวประดับดวง ศัตรูพ่าย หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 2 9 ฝรฟ.

58 นายอนุชิต มงคล วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า 7 ฝรฟ.

59 นายสุภลักษณ์ ตรีเจริญ วิศวกร  และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมมาตรฐานงานระบบรถไฟฟ้า 7 ฝรฟ.

60 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษาระบบจัดเก็บค่าโดยสาร 10 ฝปก.

61 นายปิยพงศ์ พรรณราย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกํากับการเดินรถ 1 10 ฝปก.

62 นายประกอบ ปัดถามัง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกํากับคุณภาพการบริการ 10 ฝปก.

63 นายจักรพันธ์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 1 9 ฝปก.

64 นางสาววิภา พันธ์ุวิเศษ หัวหน้าแผนกมาตรฐานความปลอดภัยและซ่อมบํารุง 8 ฝปก.

65 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม หัวหน้าแผนกกํากับการเดินรถ 2 8 ฝปก.

66 นางสาววรัษยา ไชยหลาก วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาสถานีและอาคารจอดรถ 7 ฝปก.

67 นายอําพล ฤกษ์สมผุส วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 3 7 ฝปก.

68 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย 1 10 ฝรภ.

69 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัย 1-2 10 ฝรภ.

70 นายมนัสชัย ศรีอัมพร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 2-2 10 ฝรภ.



ลําดับท่ี ตําแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 2

วันท่ี 25 พฤศจิกายน  2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.

71 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-3 10 ฝรภ.

72 จ.ส.อ.จามร ชมภักดิ์ หัวหน้าแผนกอาวุโสรักษาความปลอดภัย 1-4 10 ฝรภ.

73 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัย 2-3 10 ฝรภ.

74 พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ ปลัดกอง หัวหน้าแผนกอาวุโสรักษาความปลอดภัย 2-3 10 ฝรภ.

75 นายวีระชาติ สีมาวุธ หัวหน้าแผนกอาวุโสรักษาเขตทาง 2 10 ฝรภ.

76 นายสุพรหม ปานแจ่ม หัวหน้าแผนอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย 1 10 ฝรภ.

77 จ.อ.สันติ บุษบก หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 1 9 ฝรภ.

78 นายมหิตสร เหมะทัพพะ หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2-4 9 ฝรภ.

79 นายนราธิป โสภี หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2-2 9 ฝรภ.

80 นางสาวยุพา จ้อยเจนสินธ์ุ หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติเขตทาง 9 ฝรภ.

81 นางสาวนันทนิษฎ์ นุ่มนวน หัวหน้าแผนกบริหารงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 9 ฝรภ.

82 นางสาวกัญญาภัค เพ่ิมพูล พนักงานบริหารทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย 2 7 ฝรภ.

83 นายพิสิทธ์ิ นพคุณพงศ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติการ 3 10 ฝกม.

84 นางสาวพรพิมล นิสารัตนพร หัวหน้าแผนกนิติการ 1 9 ฝกม.

85 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกสัญญา 3 8 ฝกม.

86 นางสาวสหทัย จันทร์เจริญ หัวหน้าแผนกคดี 2 8 ฝกม.

87 นางสาวเนตินันทน์ ศาสนนันทน์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกสัญญา 2 7 ฝกม.

88 นายรงครัตน์ คําสงค์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกสัญญา 1 7 ฝกม.

89 นางสาวจิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกแผนงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธ์ิ 10 ฝกท.

90 นายมานะ วิวัตพงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 3 10 ฝกท.

91 นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธ์ิ 1 9 ฝกท.

92 นางสาวจตุพร อินบุญนะ หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธ์ิ 2 9 ฝกท.

93 นายมนต์ณัฐ เพ็ชรจํารัส พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกสํารวจและประเมินราคา 2 7 ฝกท.

94 นางสาวพิจิตรา สุนทรพิพิธ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารพัสดุทั่วไป 10 ฝจบ.

95 นายวิศรุติชัย พันธ์ุวา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารพัสดุโครงการ 10 ฝจบ.

96 นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ 9 ฝจบ.

97 นางสาวจิรพร ป้ันโต พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุทั่วไป 2 7 ฝจบ.

98 นางระวิวรรณ กันวี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ฝทบ.

99 นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพัฒนาระบบงาน 10 ฝทบ.

100 นางสาวรุ่งนภา ศรีสังข์ หัวหน้าแผนกกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร 9 ฝทบ.

101 นางสาวจันทิมา เบ็ญจรัตน์ หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 14 9 ฝทบ.

102 นางสาวนุศรา มัสเยาะ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ 8 ฝทบ.

103 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หัวหน้าแผนกบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 9 สปอ.



ลําดับท่ี ชื่อตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อํานวยการกองอํานวยการ 11 สผว.

2 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อํานวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม 11 สผว.

3 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 สตส.

4 นางสาวปาณิสรา คงกระพันธ์ ผู้อํานวยการกองบริหารค่าโดยสาร 11 สธด.

5 นางกุลชุลี ณ ระนอง ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน 11 ฝนย.

6 นางสาวอัญชลี เจนพานิชทรัพย์ ผู้อํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า 11 ฝพค.

7 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไปอาวุโส และรักษาการผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา 10 ฝพค.

8 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 11 ฝทท.

9 นางสาวชัชสุดา อนนตพันธ์ ผู้อํานวยการกองตรวจจ่าย 11 ฝชง.

10 นางสาวนวลพรรณ สุกีธร ผู้อํานวยการกองงบประมาณ และรักษาการหัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 8 11 ฝชง.

11 นางสาวนลินพร ไชยรัชต์ ผู้อํานวยการกองบัญชี และรักษาการหัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน 11 ฝชง.

12 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผู้อํานวยการกองตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 11 ฝพธ.

13 นางสาวนันทิญาณี เธียรนันท์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารสัมปทาน 2 และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารสัมปทาน 10 ฝพธ.

14 นางสาวพัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ ผู้อํานวยการกองพัฒนาพื้นท่ี 11 ฝพพ.

15 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 11 ฝวส.

16 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสถาปัตยกรรม 1 และรักษาการผู้อํานวยกองการสถาปัตยกรรม 10 ฝวส.

17 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2 11 ฝบก.1

18 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 2 11 ฝบก.2

19 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6 11 ฝบก.2

20 นายยุทธศักดิ์ ช่ืนใจ ผู้อํานวยการกองกํากับงานโครงการรถไฟฟ้า 11 ฝรฟ.

21 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 11 ฝปก.

22 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 1 และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 11 ฝรภ.

23 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ ผู้อํานวยการกองรักษาเขตทาง 11 ฝรภ.

24 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 2 11 ฝรภ.

25 นางกัณจนา จันทรโชติ ผู้อํานวยการกองสัญญา 2 11 ฝกม.

26 นายชัยยศ ณ นคร ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 3 11 ฝกท.

27 นายนพดล เท่ียงแท้ ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 11 ฝกท.

28 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ 11 ฝจบ.

29 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ ผู้อํานวยการกองบริหารสถานท่ีและยานพาหนะ 11 ฝจบ.

30 นางสาวสุพาณี สอนซื่อ ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 11 ฝทบ.

31 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 11 สปอ.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 3

วันท่ี  9 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.



ลําดับท่ี ชื่อตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองสื่อสารองค์กร 11 สผว.

2 นางสาวดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบท่ัวไป 11 สตส.

3 นางธิมาพร วังช่วย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบรายได้ และรักษาการผู้อํานวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน 10 สตส.

4 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล ผู้อํานวยการกองธุรกิจบัตรโดยสาร 11 สธด.

5 นางฉัฐยา เจริญพานิช ผู้อํานวยการกองประเมินผล 11 ฝนย.

6 นางสาวพรพิมล พุ่มพวง ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อม 11 ฝพค.

7 นายอานันท์ หวังกุหลํา ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 11 ฝทท.

8 นางสาวสิริพร ธนเฉิดสิริกุล ผู้อํานวยการกองระบบงานคอมพิวเตอร์ 11 ฝทท.

9 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองเงินกู้ และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารเงินกู้ 11 ฝชง.

10 นางสาวกิตติกา ตัณฑเกษม ผู้อํานวยการกองการเงินและภาษี 11 ฝชง.

11 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อํานวยการกองวางแผนธุรกิจ และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 11 ฝพธ.

12 นางสาวศิริพร ก่ิงทอง ผู้อํานวยการกองบริหารอาคารจอดรถ 11 ฝพธ.

13 นางรุจาภา สงวนวงค์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 2 และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารสินทรัพย์ 10 ฝพธ.

14 นางพัชนี อัศวเหม ผู้อํานวยการกองบริหารโครงการต่อเน่ือง 11 ฝพพ.

15 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมโยธา 11 ฝวส.

16 นางสาวปรียานุช ตันธนสาร ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 1 11 ฝบก.1

17 นายคุณากร แป้นเหลือ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-3 และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 10 ฝบก.1

18 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 11 ฝบก.2

19 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองระบบรถไฟฟ้า 11 ฝรฟ.

20 นายขจร วรศิลป์ชัย ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาโครงสร้างงานโยธา 11 ฝปก.

21 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผู้อํานวยการกองกํากับการเดินรถ และรักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 11 ฝปก.

22 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล ผู้อํานวยการสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย 11 ฝรภ.

23 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ ผู้อํานวยการกองกู้ภัย 2 11 ฝรภ.

24 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองสัญญา 1 11 ฝกม.

25 นายมานพ ใจดี ผู้อํานวยการกองนิติการ 11 ฝกม.

26 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ผู้อํานวยการกองสํารวจและประเมินราคา 11 ฝกท.

27 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผู้อํานวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธ์ิ 11 ฝกท.

28 นายชาติชาย สําราญพิศ นิติกรอาวุโส และรักษาการผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 10 ฝกท.

29 นางสาวกวิสรา ยาศิริ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุท่ัวไป 11 ฝจบ.

30 นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 11 ฝทบ.

31 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 11 ฝทบ.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นท่ี 4

วันท่ี  16 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.



ความรู้เกี่ยวกับวินัย                         
และการรักษาวินัยส าหรับผู้บังคับบัญชา

โดย นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา
ผอ.กคว. ฝกม.



“ระเบียบ คือ แบบแผน ขอบเขต หรือข้อบังคับ วินัย หมายถึง การจ ากัดให้อยู่ใน

ระเบียบแบบแผน ระเบียบวินัยเป็นของคู่กัน เมื่อมีระเบียบข้อบังคับ ก็จ าต้องมีวินัย   

คือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้น ชุมนุมชนที่ รวมกัน เป็นหมู่ เป็นคณะ            

ต้องมีระเบียบวินัยไว้เป็นหลักปฏิบัติ ถ้าได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบวินัยแล้ว ชุมนุมชน

หมู่นั้น คณะนั้น ย่อมมีความรุ่งเรือง

นอกจากระเบียบวินัยของหมู่คณะแล้ว ในส่วนบุคคลก็จะต้องมีระเบียบวินัยด้วย

เหมือนกัน เพราะคนเราจะประกอบการใดก็ต้องมีหลักส าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว     

มิใช่ถือเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า”

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช 2500



• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
• ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 6

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ...

ข้อ 6 ก าหนดว่า “ล าดับการบังคับบัญชาของพนักงาน
(1) ผู้ว่าการ
(2) รองผู้ว่าการ
(3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(4) ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้อ านวยการส านัก
(5) ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส านักงาน หรือผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการศูนย์
(6) หัวหน้าแผนก หรือหัวหน้างาน
บรรดาชื่อต าแหน่งอย่างอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เทียบต าแหน่งตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชี
ต าแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน”



• คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนก
• การปฏิบัติตนในฐานะหัวหน้าแผนก
• หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
• การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

การด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนก



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านีก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง   
ที่มีวินัย

วรรคสาม การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคสี่  เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินัย          

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว และให้ผู้ว่าการด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ

วรรคห้า เมื่อได้รับรายงานหรือความปรากฏต่อผู้ว่าการตามวรรคสี่ ให้ผู้ว่าการรีบ
ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า      
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 
และในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
อยู่แล้ว ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 78

วรรคหก ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ว่าการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ตามข้อ 76 สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ .......
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย
ด าเนินการทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานท าผิดวินัย 

โดยรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว 

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นหนงัสือ 
3. รายงาน ผวก.

ผลของการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ /ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่สุจริต

“ถือว่ากระท าผิดวินัย”



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผวก. ได้มีบันทึกที่ ผวก/ว 10 ลงวันที่ 
29  มกร าคม  2562  ขอ ให้ ผู้ บั ง คั บบัญช าทุ กส่ วนง านก า กั บดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ 76 แห่งข้อบังคับ 
รฟม. ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา



ที่ใดมีสังคม  ที่นั่นมีกฎหมาย

วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

วินัยการท างาน มุ่งประสงค์ก าหนด
วิธีการท างาน เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

องค์ประกอบของวินัย ได้แก่ ...
• ข้อห้าม เช่น พนักงานต้องไม่มาสาย ไม่ขาดงาน ละทิ้งหน้าท่ี
• ข้อที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการท างาน เช่น ต้องลงเวลาปฏิบัติงาน

เข้า – ออก (สแกนนิ้ว) ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
• โทษทางวินัย ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง เลิกจ้าง ไล่ออก 



วินัยปรากฏอยู่ที่ใด

ตัวอย่างข้อบังคับ 
และระเบียบเกี่ยวกับ

วินัยพนักงาน

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วย
พนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556 

(ข้อ 23-34)

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
ระเบียบ รฟม. ว่าด้วย

เครื่องแบบปฏิบัติงานของ    
ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง

พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

พ.ศ. 2557



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อ 74 : วินัยไม่ร้ายแรง
• 1. ต้องซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม
• 2. ต้องตั้งใจท างาน
• 3. ต้องอุตสาหะ ไม่ประมาท
• 4. ต้องท าตามกฎหมาย ข้อบังคับ
• 5. ต้องรักษาความลับ
• 6. ต้องท าตามค าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
• 7. ต้องไม่ท างานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
• 8. ต้องไม่รายงานเท็จ
• 9. ต้องอุทิศเวลา
• 10. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวกประชาชน
• 11. ต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติของตน

ข้อ 75 : วินัยร้ายแรง

• 1. ทุจริต เจตนาท าผิดอาญา
• 2. จงใจท าให้เสียหาย
• 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

ท างาน หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ รฟม. 
และ รฟม. ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว

• 4. ขัดค าสั่ง และท าให้เสียหาย
• 5. ละทิ้งหน้าที่ เกิน 7 วันท างานติดต่อกัน   

โดยไม่มีเหตุอันควร
• 6. ประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง
• 7. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. หมวด 6 ก าหนดเรื่อง
จริยธรรมของพนักงานไว้ ในข้อที่ 23 – ข้อที่ 34 สรุปได้ว่า ...

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ รฟม .           
ด้วยความซื่อสัตย์ วิริยะอุตสาหะ รักษาเกียรติต าแหน่ง ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
แสงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ และพึงแสวงหาความรู้ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความ
สุภาพ มีความสามัคคี ไม่คุกคามผู้อื่น รักษาทรัพย์สินขององค์กร ปฏิบัติตนต่อ
ประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เต็มใจให้บริการด้วยความรวดรวด และให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และควรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ รับผิดชอบหน้าที่ 
และปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาก็พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 หมวด 4 การท างานท่ัวไป 
ข้อ 40 (1) สรุปว่า ....
- วันท างาน ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
- เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่าง 12.00 น. – 13.00 น. มิให้นับรวมเป็นเวลาท างาน

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการบันทึกเวลาท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อ 7 สรุปว่า ....
- พนักงานต้องบันทึกเวลาท างานทั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป      
ที่ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
- กรณีลาป่วย/ลากิจ ครึ่งเช้า-ครึ่งบ่าย ให้บันทึกเวลาท างานด้วย
- กรณีไม่สามารถบันทึกเวลาท างานได้ ให้ขอบันทึกเวลาท างานในระบบต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานภายใน 5 วัน    
นับแต่วันที่ไม่สามารถบันทึกเวลาท างานได้

วินัยที่ก าหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติ

หากไม่มีการบันทึกเวลาท างาน = ขาดงาน 
ดังนั้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 72



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
ข้อ 16 สรุปว่า ....
- พนักงานที่ใช้สิทธิ หรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลโดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม.

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2562
ข้อ 12 สรุปว่า ....
- การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติ 1) ผวก. พนักงาน และลูกจ้างแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานทุกวันจันทร์    
เว้นแต่พนักงานและลูกจ้างต าแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับรถยนต์ นักการ และคนงาน แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน
แล้วแต่กรณี ทุกวันท างานและในขณะปฏิบัติงานทุกเวลา 2) แต่งตามค าสั่ง รฟม. และ 3) แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน   
ในวันท างานอื่นที่ไม่ใช่กรณีตาม 1) และ 2) ให้แต่งได้ตามวาระและโอกาสอันเหมาะสม โดยให้ใส่เสื้อแขนยาวในการ    
เข้าร่วมพิธีต่างๆ 

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2557
ข้อ 13 สรุปว่า ...
- ให้พนักงานติดบัตรประจ าตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน ยกเว้นในวันที่แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัยที่ก าหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติ



เครื่องแบบชุดวันจันทร์



เครื่องแบบชุดวันจันทร์



เครื่องแบบชุดวันจันทร์



เครื่องแบบชุดวันจันทร์



• การรายงานผู้บังคับบัญชา
• การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
• การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
• การลงนามในเอกสารถึงหน่วยงานภายนอก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน



อ านาจบังคับบัญชา

อ านาจ
บังคับบัญชา

อ านาจในการ
ก าหนดแนว
ปฏิบัติงาน

อ านาจในการ
ควบคุมการ
ด าเนินงาน 

อ านาจในการ
ลงโทษทางวินัย

อ านาจที่
เกี่ยวข้องกับ

ต าแหน่งหน้าที่



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านีก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง   
ที่มีวินัย

วรรคสาม การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ข้อ 76 ก าหนดว่า ....
วรรคสี่  เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินัย          

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว และให้ผู้ว่าการด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ

วรรคห้า เมื่อได้รับรายงานหรือความปรากฏต่อผู้ว่าการตามวรรคสี่ ให้ผู้ว่าการรีบ
ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า      
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 
และในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
อยู่แล้ว ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 78

วรรคหก ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ว่าการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559



ตามข้อ 76 สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ .......
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ

ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย
ด าเนินการทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานท าผิดวินัย 

โดยรายงานให้ผู้ว่าการทราบโดยเร็ว 

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นหนงัสือ 
3. รายงาน ผวก.

ผลของการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ /ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่สุจริต

“ถือว่ากระท าผิดวินัย”



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผวก. ได้มีบันทึกที่ ผวก/ว 10 ลงวันที่ 
29  มกร าคม  2562  ขอ ให้ ผู้ บั ง คั บบัญช าทุ กส่ วนง านก า กั บดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ 76 แห่งข้อบังคับ 
รฟม. ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด

การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา



การตักเตือนเป็นหนังสือ

ลักษณะของหนังสือเตือน ควรประกอบด้วย ...
1. ชื่อ ที่อยู่ของหน่วยงาน (ใช้กระดาษหัวหน่วยงาน)
2. ต้องระบุว่าเป็นหนังสือเตือน
3. วันที่ออกหนังสือ
4. ระบุชื่อ ต าแหน่ง พนักงานที่ถูกเตือน
5. ระบุความผิดให้ชัดเจน (ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร)
6. ระบุความเสียหายที่เกิดข้ึน
7. ระบุความผิดตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
8. ระบุการลงโทษครั้งนี้ด้วยหนังสือเตือน
9. ระบุว่า ห้ามท าผิดซ้ าอีก ถ้าท าผิดซ้ าในเรื่องนี้อีกจะลงโทษอย่างไร
10. ลงชื่อผู้ออกหนังสือเตือน
11. ลงชื่อพนักงานที่ถูกเตือน

ข้อสังเกต : กฎหมายไม่ได้ระบุ
รูปแบบ หรือลักษณะของ

หนังสือเตือน แต่ลักษณะของ
หนังสือเตือนสรุปได้จากแนว
ค าพิพากษาของศาลฎีกา



การตักเตือนเป็นหนังสือ

ควรจัดท าหนังสือเตือน 2 ฉบับ    
มอบให้พนักงานผู้ถูกตักเตือน 1 ฉบับ 
และผู้บังคับบัญชาเก็บไว้ 1 ฉบับ

1

2 3
4

5
6

7 8
9

10

11



การตักเตือนเป็นหนังสือ

• ข้อความเตือนอย่างชัดแจ้งว่าท าผิดอะไร
• ข้อความว่าต่อไปจะลงโทษ หากปฏิบัติ
แบบเดิมอีก

ข้อความส าคัญที่ต้อง
มีในหนังสือเตือน

• ประกาศให้คนอื่นทราบ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง
• ค ารับสารภาพของผู้กระท าผิด โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ท า

หนังสือเตือน
• การตักเตือนที่กว้างเกินไป
• ไม่มีข้อความว่าห้ามมิให้ท าซ้ าอีก

ข้อความที่ไม่มี
ลักษณะเป็นการเตือน



การด าเนินการทางวินัย

การสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ก า ร ส อ บ ส ว น
ความผิดทางวินัย 
(ไม่ร้ายแรง)

ก า ร ส อ บ ส ว น
ความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง



การสอบสวนข้อเท็จจริง

เหตุ : มีเหตุอันควรสงสัย หรือมีการร้องเรียน  หรือกล่าวหา
ว่าพนักงานกระท าความผิดวินัย หรือกระท าความผิดอาญา

ตั้ง : คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ

ต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่า/เทียบเท่าพนักงานที่ถูกร้องเรียน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน (นิติกรฝ่ายกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ)

สอบ : กระบวนการสอบสวน เป็น ไปตาม    

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2559



การพิจารณาบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  22 
ธันวาคม 2541 ก าหนดว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการใน
เบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะ
รายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น

อ้างอิง : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0206/ว218 ลงวันที่           
25 ธันวาคม 2541

การพิจารณาบัตรสนเท่ห์



ข้อ 78 ก าหนดว่า ....
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 76 ปรากฏว่า กรณี

มีมูล ถ้าความผิดนั้น มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
ผู้ว่าการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้ว่าการสั่งลงโทษ     
ตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากผู้ว่าการเห็นว่า              
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้ว่าการสั่งยุติเรื่องและในกรณีที่
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการสอบสวน  
โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้บังคับ           
โดยอนุโลม

การสอบสวนความผิดทางวินัย



วรรคสอง ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 76 ปรากฏว่า กรณีมีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ว่าการ

วรรคสาม เมื่อได้รับทราบผลการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าการเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท า
ผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้
ด าเนินการต่อไปตามข้อ 79 หรือข้อ 80 แล้วแต่กรณี

วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน
ก็ได้

วรรคห้า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการทางวินัย และกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

การสอบสวนความผิดทางวินัย



ลักษณะของการสอบสวนความผิดทางวินัย (ไม่ร้ายแรง) (ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน 
พ.ศ. 2559 ข้อ 78)

การสอบสวนความผิดทางวินัย (ไม่ร้ายแรง)

กรณีไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

ให้แจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และ

รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา

ถ้า ผวก. เห็นว่าท าผิดตามข้อกล่าวหา   
จะสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ถ้า ผวก. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ท าผิด
ตามข้อกล่าวหา ให้ ผวก. สั่งยุติเรื่อง

กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

ให้ด าเนินการสอบสวนโดยน า
หลักเกณฑ์และวิธีการทางวินัย
อย่างร้ายแรงมาใช้บังคับโดย

อนุโลม



การสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

เหตุ : มีการกล่าวหาว่าพนักงานกระท าความผิดทางวินัย

อย่างร้ายแรง

ตั้ง : คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ

ต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 
โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

สอบ : กระบวนการสอบสวนเป็นไปตาม    
ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2559



ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 78 วรรคสี่ และวรรคห้า ก าหนดว่า ....
วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
วรรคห้า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการทางวินัย และกรณีความผิดที่

ปรากฏชัดแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 23ก าหนดว่า ....
พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ผู้ว่าการจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
(1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลุหโทษ
(2) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันท างานติดต่อกัน และผู้ว่าการได้ด าเนินการ 

หรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อ

คณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้

การด าเนินการทางวินัย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง



หลักการส าคัญก่อนการลงโทษทางวินัย

• มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
• รับฟังพยานหลักฐานที่สมควร เพียงพอแล้วเท่านั้น

ไม่มีการลงโทษทางวินัย เว้นแต.่..



หลักเบื้องต้นในการสอบสวนทางวินัย

ค้นหาข้อเท็จจริง     
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

รับฟังผู้ถูกกล่าวหา ชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐาน

หลักเบื้องต้นในการ
สอบสวนทางวินัย



โทษทางวินัย

ข้อ 77 ก าหนดว่า ....
“โทษทางวินัย มีดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าจ้าง
(3) ลดขั้นค่าจ้าง
(4) เลิกจ้าง
(5) ไล่ออก”

กรณีวินัยไม่ร้ายแรง
-- ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง 
-- ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน สามารถน ามาประกอบการพจิารณา
ลดโทษได้

(ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 79)

กรณีวินัยร้ายแรง
-- ลงโทษเลิกจ้าง หรือไล่ออก 
-- ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน สามารถน ามาประกอบการพจิารณา
ลดโทษได้ แต่ไม่ให้ลดโทษลงต่ ากว่าเลิกจ้าง

(ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 80)

ข้อสังเกต : ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ข้อ 18 (2) ก าหนดว่า “สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบทุกยอดเต็มจ านวน เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีอื่น ซึ่งมิใช่การพ้นจากการเป็นพนักงาน

เพราะถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี



• มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
• มีความเป็นกลาง
• ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยค านึงถึงหลักการรับฟังคู่กรณี
• ด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
• รายงานผลการสอบสวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ

การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสอบสวน



Thank You


