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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ.
สิงหาคม ๒๕๕๗

การงานทุกอยางทุกอาชีพ
ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้น
จะบัญญัติเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม
แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม
ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ
หากผูใดลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
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ภาคผนวก
¾ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2557

10

ที่มาของการจัดทําคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.
โดยที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณากรอบจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคม
คุณธรรมของ กปภ. และกําหนดแนวทางในการนํากรอบจริยธรรมและคุณธรรม ไปสู่
ภาคการปฏิ บัติ ที่มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ รวมทั้ ง พิ จ ารณากลั่น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบ
หรือมีมติ หรือมีความเห็น เพือ่ นําเสนอผู้ว่าการรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ของ กปภ.
ได้พิจารณาและเห็นว่า ปัจจุบัน กปภ. มีคู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. (ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551) และประมวลจริยธรรม
ของผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่คนละฉบับ ทําให้ไม่สะดวก
ต่อการค้นคว้าหรือใช้อา้ งอิง ทัง้ ทีเ่ รือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ งกัน ดังนัน้ เมือ่ กปภ.
มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรใหม่ จึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนมาตรฐาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้ดําเนินการและนําเสนอผู้ว่าการลงนาม
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ปรากฏตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557
(รายละเอียดอยู่ภาคผนวกท้ายคู่มอื ฉบับนี้)
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. จัดทําคู่มอื จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
มาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน กปภ. ตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557
โดยมุ่ ง หมายเพื่อ ให้ ผู้บ ริห ารและผู้ ป ฏิ บัติ ง าน กปภ. ได้ รั บ ทราบ ทํา ความเข้า ใจ
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจนเป็นปกติวิสัย อันจะเป็น
การเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม ตามค่านิยมองค์กร
“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ต่อไป

๑

วิสัยทัศน์ กปภ.
¾ ผู้ใช้น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers delight with water quality and excellence services)

พันธกิจ กปภ.
¾ ผลิตจ่ายน้ําที่มีคุณภาพ
¾ พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ําให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
¾ เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
¾ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
¾ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

ค่านิยมองค์กร : มุง่ -มั่น-เพื่อปวงชน
¾ มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
¾ มั่น : มั่นใจคุณภาพ
¾ เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน

๒

ความหมายของจริยธรรม
คําว่า “จริยธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นข้อบัญญัตใิ ห้บคุ คลประพฤติปฏิบตั ติ ามอันถือกันว่าเป็นการกระทําที่ดี
ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มี
การวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่งสอนอบรมเรื่องจริยธรรม
แก่สมาชิกของสังคม ผลทีส่ งั คมคาดหวัง คือ การทีส่ มาชิกน้อมนําเอาจริยธรรมไปประพฤติ
ในชีวิตประจําวัน
ลักษณะของผู้มีจริยธรรม จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้
๑. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเพี ย รความพยายามประกอบความดี ละอายต่ อ การ
ประพฤติชั่ว
๒. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา
๓. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท
๔. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง
๕. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม สําหรับการพัฒนา
ใด ๆ ได้
ตามลักษณะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สขุ แก่ตนเองและส่วนรวม

ความหมายของจรรยาบรรณ
คําว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการประกอบอาชี พ ที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลแต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ
ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพตนเอง หรือกระบวนความประพฤติ
ที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือใน
สังคมนั้นยึดถือหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้
สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของวิชาชีพของตน

๓

สรุปย่อสาระสําคัญจากคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
อ้างอิงตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 (รายละเอียดอยู่ในหมวด 2, 3 แห่งประมวล
จริยธรรมฯ ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้)

1. จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
 ยึดหลักสําคัญไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่
(1) ร่วมสร้างค่านิยม (มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน) เพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม ถูกต้อง
โดยยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) ร่วมมือร่วมใจ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น
สังคมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
(3) รณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการประพฤติปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทัง้ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ผทู้ สี่ ร้างสิง่ ดีงาม และถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณ
(4) ปรับกระบวนทัศน์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรประชาชน
และสังคมโดยรวม

2. มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร (ส่วนที่ 1 หมวด 2 )
กําหนดให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร ดังนี้
(1) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อองค์กร เช่น
• ซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจด้วยความเป็นธรรม
• ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร (มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน)
• ควบคุมค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
• รักและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ฯลฯ

๔

(2) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน เช่น
• ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
• ให้ ค วามเป็ น ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง โยกย้า ย ให้ ร างวั ล และลงโทษ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตใจ
• ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน
• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ
• ให้ ค วามมั่น ใจกับ ผู้ ป ฏิบั ติงานในเรื่ องสวัส ดิ ภาพ และสวัส ดิ การ
ในการทํางาน
ฯลฯ
(3) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน เช่น
• ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของการบริการ
• รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง
• แสวงหาช่ อ งทางที่ จ ะเพิ่ ม ประโยชน์ ใ ห้ ลู ก ค้ า และประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
• สร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
เกิดความพึงพอใจ
ฯลฯ
(4) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เช่น
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
• รายงานข้ อมู ล ทางการเงิ นที่ถูกต้ องและตรงเวลาต่อเจ้า หนี้
อย่างสม่ําเสมอ
• เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กร
ฯลฯ

๕

(5) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า เช่น
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
• ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
(6) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม เช่น
• ไม่ทําการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ, สภาพแวดล้อม
• จัดกิจกรรม CSR ให้ลูกค้าและประชาชนอย่างสม่ําเสมอ
• การปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
• ไม่ช่วยเหลือ/สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
ฯลฯ

3. มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 2 หมวด 2 )
กําหนดให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร เช่น
• ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส เสมอภาค และเป็ น ธรรม
โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร
• ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่
ฯลฯ
(2) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น
• ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
• ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

๖

(3) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน เช่น
• มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์มิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
• มีกริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มา
ติดต่อ เพื่อรักษา-เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
• ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
• เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพื่อนพนักงาน เกื้อกูลกัน
ในทางที่ชอบ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงานเป็น “ลูกค้าสําคัญ”
ฯลฯ
(4) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า เช่น
• ผลิตน้ําสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ.
• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว
ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม
• รักษามาตรฐานการให้บริการ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้กับลูกค้า
• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ
• ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด
ฯลฯ
(5) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เช่น
• ไม่เรียก ไม่รบั ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต กับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี้
• ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ตามที่ตกลงกันไว้
• หากมีขอ้ มูลว่า มีการเรียกหรือรับหรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต
เกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ฯลฯ

๗

(6) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม เช่น
• ไม่กระทํา การใด ๆ ที่จ ะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สัง คม
และความมั่นคงของชาติ
• ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หรือยอมเป็น
เครื่องมือที่จะสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม หรือความมั่นคงของชาติ
• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมหรือเยาวชน
อย่างสม่ําเสมอเท่าที่จะสามารถกระทําได้
ฯลฯ

4. มาตรฐานจริยธรรม (ส่วนที่ 1, 2 หมวด 3 )
ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ว นตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
(7) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้
(8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร เป็นการกําหนดมาตรฐานให้ผบู้ ริหาร
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และอื่ น ๆ
(ดูภาคผนวก)
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5. กลไกและระบบการบังคับใช้และขั้นตอนการลงโทษ
กําหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
และขั้ น ตอนการลงโทษไว้ ต ามผั ง ด้ า นล่ า งนี้ (รายละเอี ย ดอยู่ ใ นหมวด 4, 5
แห่งประมวลจริยธรรมฯ ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้)

5.1 กรณีมกี ารฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ (ตามหมวด 2)
กรณี มีการฝ่า ฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ (หมวด 2) ให้ผู้บัง คั บ บัญชา
มี อํา นาจว่า กล่าวตักเตื อนด้ ว ยวาจาหรือเป็นหนั ง สือก็ไ ด้ตามความเหมาะสม

5.2 กรณีมกี ารฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม (ตามหมวด 3)
คณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. พิจารณา
เบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าว
เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
จริยธรรม (หมวด 3) หรือไม่

¾ กรณีมีการร้องเรียนหรือมีเหตุ

ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติ ป ฏิบั ติ ฝ่า ฝื น ข้ อ กํา หนด
ของมาตรฐานจริยธรรม (หมวด 3)
 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า

ไม่มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม
(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี
สั่งยุติเรื่อง

หากเป็นกรณีเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริ ย ธรรม ให้ นํา เสนอผู้ ว่ า การ
เพื่อพิจารณาและสั่งการให้
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น 3 คน แต่ไม่เกิน
5 คน ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารดํา เนิ น การ
ด้านวินัยของ กปภ.

 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า

มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม
(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี
(ข้อ 31 หมวด 4) สั่งให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการลงโทษ (หมวด 5)
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ภาคผนวก

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557
------------------------------

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้กําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําด้วย
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
และจัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมการประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจรรยาบรรณทีก่ ําหนด
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ และนโยบาย
ของรั ฐ บาลดั ง กล่ า ว อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 22 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปา
ส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บ ริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
จนถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

๑๐

ส่วนภูมิภาค

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการประปา

“คณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค” หมายความว่ า คณะกรรมการที่ ผู้ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ดําเนินการด้านจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค
“จริยธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบตั ติ นและปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องศรัทธาและยอมรับ
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมทีผ่ บู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของ กปภ. ต้องยึดถือปฏิบตั เิ พือ่ รักษา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ 4 ให้ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้เสนอให้มีการกําหนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมรวมทัง้ ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
หมวด 2
มาตรฐานจรรยาบรรณ
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร
ข้อ 5 ผู้บริหารต่อองค์กร
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตลอดจนตั ด สิ น ใจ
ดําเนินการใด ๆ ด้วยความ เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
2. บริหาร กปภ. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยวิสัยทัศน์
ที่ยาวไกล สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าตัดสินใจ
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. คํานึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ทรัพยากรของ กปภ.
อย่างสิ้นเปลือง จัดการดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
5. รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ํา เสมอ และครบถ้ ว น
ตามความเป็นจริง
6. แจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง แนวโน้ ม (prospects) ในอนาคต
ขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ นื่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
9. ไม่ ดํา เนิ น การใด ๆ ในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
10. จงรักภักดี และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ. และปกป้อง
กปภ. จากการดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจทําให้ กปภ. ได้รับ
ความเสียหาย
ข้อ 6 ผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามค่ า นิ ย มองค์ ก ร มุ่ ง -มั่ น -เพื่ อ ปวงชน
โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยโปร่งใส ตรงไปตรงมา
1.3 สื่อสารสองทางอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตามและกํากับให้
ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1.4 สร้างวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติงาน
1.5 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. ให้ ค วามเป็ น ธรรมในเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ให้ ร างวั ล
และลงโทษผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยความสุจริตใจ โดยคํานึงถึงความรู้ สมรรถนะความสามารถ
และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ
4. ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ สมรรถนะ
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เกีย่ วกับกิจการประปา
โดยให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ
5. รับ ฟังข้ อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ป ฏิบัติงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงาน
8. หลี ก เลี่ ย งการดํา เนิ น การใด ๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมซึ่ ง อาจคุ ก คาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
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9. ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความสุ ภ าพ และให้ ค วามเคารพต่ อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
10. ย้ําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และบทบาท
ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ ใ นกรอบปฏิ บั ติ ข อง
จรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
11. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็น หรือท้วงติงการดําเนินงาน
ขององค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
12. ให้ค วามมั่ นใจกั บ ผู้ป ฏิบัติ งานในเรื่ องสวัส ดิ ภ าพ และสวั ส ดิ การ
ในการทํางาน
13. ย้ําให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
14. พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทํานองคลองธรรม
15. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับให้มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 7 ผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ
2. กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ
3. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
4. นําเสนอการบริการที่จะต้องไม่ทําให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการนั้น ๆ
5. จั ดระบบเพื่อให้ลูก ค้า และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริการ และดําเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั การตอบสนองผล
อย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า และประชาชนอย่างจริงจัง และสม่ําเสมอ
รวมถึงไม่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. พยายามรักษาต้นทุนการผลิต ทัง้ นี้ ต้องรักษาคุณภาพของการบริการ
ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
8. แสวงหาช่ อ งทางที่ จ ะเพิ่ ม ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้า และประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
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9. ปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
10. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
11. ไม่ค้ากําไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ
และไม่กําหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
12. สร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
เกิดความพึงพอใจอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
ข้อ 8 ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
2. ถ้ามีขอ้ มูลว่า มีการเรียกหรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ําประกัน
และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถู กต้อง และตรงเวลาให้แ ก่เจ้าหนี้
อย่างสม่ําเสมอ
6. เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อประโยชน์ขององค์กร
ข้อ 9 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่พยายามทําลายชือ่ เสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
ข้อ 10 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ไม่ ก ระทํา การใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
2. คืนผลกําไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม่ําเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
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4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
5. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะ
ทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล และรายงานข้อมูลที่
เกีย่ วกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนัน้
7. ไม่นําเงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง
ส่วนที่ 2
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร
1. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ.
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร
3. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร
และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญ
4. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่
5. รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค์กรตามความ
เป็นจริง ครบถ้วนและสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนด
6. จัดการ ดูแล และใช้ทรัพย์สนิ ขององค์กรอย่างประหยัด และรูค้ ณ
ุ ค่า
โดยมิ ให้ เ สื่ อ มค่ า เสี ย หาย หรื อ สิ้น เปลื อง เยี่ย งวิ ญ ญู ช นจะพึ ง ปฏิ บัติ ต่ อทรั พ ย์ สิ น
ของตนเอง
7. มีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของ กปภ.
มีความจงรักภักดีต่อเป้าหมายของ กปภ. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานที่ตนสังกัด
ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
1. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
2. ให้ความเคารพผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหา
และเสนอความเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
1. เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรมอั น ดี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง และไม่ทําผิดซ้ํา แสวงหาความรู้
เพิม่ เติม และใช้วชิ าชีพ ของตนปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริม่
ที่จะพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
3. สนับสนุนกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
4. เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพื่อนพนักงานเกื้อกูลกัน
ในทางที่ช อบ ตลอดจนส่ ง เสริ มและรัก ษาไว้ซึ่ ง ความสามั ค คีแ ละความเป็ น น้ําหนึ่ ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงานเป็น “ลูกค้าสําคัญ”
5. มีกริ ยิ ามารยาททีส่ ภุ าพเรียบร้อยต่อผูร้ ว่ มงาน ลูกค้า และผูม้ าติดต่อ
เพื่อรักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
6. ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนพนักงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
7. มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิง่ ที่ตนเชื่อมั่นและยืดหยุ่น เต็มใจ
ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ กปภ.
ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า
1. ผลิตน้ําสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ. โดยอ้างอิง
ตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก
2. ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม
รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม พร้อมทั้งให้คําแนะนํา ตลอดจนแสวงหาช่องทาง
ที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้กับลูกค้า และปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
4. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ เพือ่ เป็นช่องทางให้มกี ารปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้ดขี นึ้ อยูต่ ลอดเวลา
5. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ที่วิญญูชนจะให้แก่กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ
ข้อ 15 ผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียก ไม่รบั ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต กับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

๑๖

ตามที่ตกลงกันไว้

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

4. หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ จะต้อง
แจ้งให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
5. หากมีข้อมู ลว่า มีการเรียกหรือรับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผย รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 16 ผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม
1. ไม่กระทําการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม
และความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หรือยอม
เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม หรือความมัน่ คงของชาติ
ด้วยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
3. ประกอบกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
4. ส่งเสริมและสนับ สนุนกิ จกรรม ที่จ ะมีส่ว นสร้างสรรค์สัง คม
หรือเยาวชนอย่างสม่ําเสมอเท่าที่จะสามารถกระทําได้
5. มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
หมวด 3
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 17 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนด้ ว ยความรวดเร็ ว มี อั ธ ยาศั ย
และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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ทรงเป็นประมุข

8. การยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ข้ อ 18 ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ 19 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 20 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง
ของตน ตลอดจนภาพลักษณ์หน่วยงาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 21 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ 22 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาวิชาชีพ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุม่ เทสติปญ
ั ญา ความรูค้ วามสามารถ
ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชนและ กปภ.
ข้อ 23 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตสํานึกที่ดีในการให้การบริการ
มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว
และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้ใช้บริการ
ข้อ 24 ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องไม่นําความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างบุคคล
มาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น
ข้อ 25 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่เปิดเผยข้ อมู ล ที่ไ ด้จากการปฏิบัติหน้ า ที่ หรือใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 26 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่
ในการแสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ สําหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 27 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่ า งผู้ ร่ว มงานพร้อ มกับ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อเกื้ อกู ล ซึ่ ง กัน และกั น ในทางที่ช อบ
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน และไม่นําเอาผลงาน
ของผู้อื่นมากล่าวอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ข้อ 28 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดมั่นในข้อปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
และผูเ้ กีย่ วข้องโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่าง ๆ บนพืน้ ฐาน
ของความเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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หมวด 4
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อ 29 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ใน
กรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดี
หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม จะต้องได้รบั การพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมแห่งกรณี
ข้อ 30 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการพัฒนา
จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ กปภ. มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น ว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
หรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3
แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้หรือไม่
ข้ อ 31 เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ กปภ.
พิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้ว่าการ ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาสั่งการ
2. กรณี ที่เ ป็ น ข้ อร้ อ งเรีย นหรื อ เหตุ ที่ ป รากฏแก่ ผู้ บ ริ หารระดั บ
ผู้อํานวยการฝ่ ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับรองผู้ว่าการ ให้นําเสนอผู้ว่าการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. กรณี ที่ เ ป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ เหตุ ที่ ป รากฏแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
หัวหน้างานขึน้ ไปจนถึงระดับผูอ้ ํานวยการกอง ให้นําเสนอผูว้ า่ การเพือ่ สัง่ การให้สายงาน
ต้นสังกัดของผู้บริหารนั้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
4. กรณี ที่ เ ป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ เหตุ ที่ ป รากฏแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ให้นําเสนอผูว้ ่าการเพือ่ สัง่ การให้สายงานต้นสังกัดของผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 32 การดําเนินการตามข้อ 31 ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวน
ทางจริยธรรม
ข้อ 33 เมื่อคณะกรรมการตามข้ อ 32 ดํา เนินการสอบสวนแล้ ว เสร็ จ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี
ตามข้อ 31 สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 31 สั่งให้ดําเนินการตามหมวด 5 แห่งประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
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ข้อ 34 การดํา เนิ น การตาม ข้ อ 32 และข้อ 33 ให้นํา ข้อ บั ง คั บ กปภ.
ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การถอดถอน ระเบี ย บวิ นั ย การลงโทษและการอุ ท ธรณ์ ก ารลงโทษของพนั ก งาน
พ.ศ. 2522 และระเบี ย บ กปภ. ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนทางวิ นั ย
พ.ศ. 2522 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาพฤติกรรมของการฝ่าฝืนตามแนวทาง
ในข้ อ 36 และการกํ า หนดโทษให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 38 แห่ ง ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณนี้
ข้อ 35 การวินจิ ฉัยสัง่ การของผูร้ ับผิดชอบตามข้อ 33 ให้ถือเป็นทีส่ ุด เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง ที่อาจทําให้ผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 5
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 36 การประพฤติปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัย ส่วนจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
อย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน
อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
กรณีมีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ ในหมวด 2
แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 37 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ซึ่ งเป็ น ความผิด ทางอาญา ให้พิจ ารณาดํา เนินการตามกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง
ข้อ 38 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัยของ กปภ.
ข้อ 39 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ไม่ถงึ ขนาดเป็นความผิดทางวินยั หรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการ
ตามควรแก่กรณี เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบ
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การพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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จัดทําโดย
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาสวนภูมิภาค

