ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557
--------------------------------

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐมีประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้กําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทําด้วย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณและจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่กําหนด
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จึงกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่า ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหั ว หน้ า งานขึ้ น ไปจนถึ ง ผู้ ว่ า การ
การประปาส่วนภูมิภาค
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
“คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” หมายความว่า
คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาดําเนินการด้านจริยธรรมและคุณธรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค
“จริยธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องศรัทธาและยอมรับ
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-2“จรรยาบรรณ” หมายถึ ง หลั ก ความประพฤติ อั น เหมาะสมแสดงถึ ง คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของการ
ประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ 4 ให้ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้เสนอให้มีการกําหนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในระยะเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
หมวด 2
มาตรฐานจรรยาบรรณ
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร
ข้อ 5 ผู้บริหารต่อองค์กร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความ
เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
2. บริหาร กปภ. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สร้างสรรค์
สิ่งแปลกใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสินใจ
3. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการบริหารจัดการ
อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. คํา นึ ง ถึ ง การประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ ใ ช้ ท รั พ ยากรของ กปภ. อย่างสิ้นเปลือง
จัดการดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
5. รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึ ง แนวโน้ม (prospects) ในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
9. ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
10. จงรักภักดี และภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ กปภ. และปกป้อง กปภ. จากการ
ดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจทําให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย
ข้อ 6 ผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยโปร่งใส ตรงไปตรงมา
1.3 สื่อสารสองทางอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตามและกํากับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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-31.4 สร้างวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติงาน
1.5 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. ให้ความเป็นธรรมในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษผู้ปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริตใจ โดยคํานึงถึงความรู้ สมรรถนะความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ สมรรถนะความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการประปา โดยให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงาน
8. หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อ
สภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
9. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
10. ย้ําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบปฏิบัติของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
11. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็น หรือท้วงติงการดําเนินงานขององค์กรที่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
12. ให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทํางาน
13. ย้ําให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในองค์กรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
14. พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทํานองคลองธรรม
15. ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ การพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้
โอกาสผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน
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-4ข้อ 7 ผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ
2. กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ
3. เปิดเผยข่ า วสารข้ อ มู ล เกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถู ก ต้ อ ง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
4. นําเสนอการบริการที่จะต้องไม่ทําให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ
5. จั ด ระบบเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และ
ดําเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า และประชาชนอย่างจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไม่นํามาใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. พยายามรักษาต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ต้องรักษาคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
8. แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
10. กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชน
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
11. ไม่ค้ากําไรเกินควร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คุ ณ ภาพของการบริการและไม่ กําหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
12. สร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึง
พอใจอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
ข้อ 8 ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรื อ จ่ า ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้
2. ถ้ามีข้อมูลว่า มีการเรียกหรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
พึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ
เจ้าหนี้
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ําเสมอ
6. เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อประโยชน์ขององค์กร
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-5ข้อ 9 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แ ข่ ง ขั น ทางการค้ า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากซึ่งมูลความจริง
ข้อ 10 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
2. คื น ผลกํา ไรส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รให้แก่กิจกรรมที่ จ ะมี ส่ ว นสร้างสรรค์สังคมอย่าง
สม่ําเสมอ
3. ปลู ก ฝั ง จิ ต สํา นึ ก ของความรับผิดชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
5. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆต่อหน่วยงานนั้น
7. ไม่นําเงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง
ส่วนที่ 2
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร
1. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ.
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ
ตลอดจนละเว้นการกระทําใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
3. ปฏิบัติห น้ า ที่ อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความขยั น หมั่ น เพี ย ร และรอบคอบ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญ
4. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และใช้ เ วลาราชการเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรอย่างเต็มที่
5. รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค์กรตามความเป็นจริง ครบถ้วนและ
สม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนด
- 6 - / 6. จัดการ ...

-66. จัดการ ดูแล และใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัด และรู้คุณค่า โดยมิให้เสื่อม
ค่าเสียหาย หรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
7. มีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของ กปภ. มีความจงรักภักดีต่อ
เป้าหมายของ กปภ. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานที่ตนสังกัด
ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
1. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
2. ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหาและเสนอความเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
1. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง และไม่ทําผิดซ้ํา แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และใช้วิชาชีพ ของ
ตนปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
3. สนับสนุนกิจกรรมทั้งปวงที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรให้
ไปสู่ความเป็นเลิศ
4. เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ เพื่ อ นพนั ก งานเกื้ อ กู ล กั น ในทางที่ ช อบ
ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือน
ว่าเพื่อนร่วมงานเป็น "ลูกค้าสําคัญ"
5. มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ เพื่อรักษาและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
6. ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนพนักงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง
7. มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นและยืดหยุ่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อ กปภ.
ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า
1. ผลิตน้ําสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ. โดยอ้างอิงตามข้อแนะนําของ
องค์การอนามัยโลก
2. ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง และ
สุภาพอ่อนน้อม พร้อมทั้งให้คําแนะนํา ตลอดจนแสวงหาช่องทางที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้กับลู ก ค้ า
และปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
4. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ด้วยความเต็มใจ
เพื่อเป็นช่องทางให้มีการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
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-75. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ซึ่งมี มู ล ค่ า เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้แก่
กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ
ข้อ 15 ผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต กับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ตามที่ตกลงกันไว้
4. หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
5. หากมีข้อมูลว่า มีการเรียกหรือรับหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผย
รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 16 ผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม
1. ไม่กระทําการใดๆ ที่ จ ะส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ สภาพแวดล้ อ ม สังคมและความมั่นคง
ของชาติ
2. ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้ ก ารสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือยอมเป็นเครื่ อ งมื อ ที่ จะ
สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม หรือความมั่นคงของชาติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ประกอบกิจการ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ สร้างสรรค์ และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
4. ส่ ง เสริ ม และสนับสนุนกิจกรรม ที่ จ ะมี ส่ ว นสร้ า งสรรค์ สั ง คมหรื อ เยาวชนอย่าง
สม่ําเสมอเท่าที่จะสามารถกระทําได้
5. มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
หมวด 3
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 17 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจติ สํานึกที่ดี ซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งทีถ่ ูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
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-86. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ข้อ 18 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 19 ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดี ใ นการรั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 20 ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี รักษาชื่ อ เสี ย งของตน ตลอดจน
ภาพลักษณ์หน่วยงาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 21 ผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติง าน ต้องไม่ประพฤติต นอัน อาจก่อให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ 22 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติง าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาวิชาชีพอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ ด้ ว ยความเสีย สละ ทุ่ม เทสติ ปัญ ญา ความรู้ค วามสามารถ ให้บ รรลุผ ลสํ าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชน
และ กปภ.
ข้อ 23 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตสํานึกที่ดีในการให้การบริการ มุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ข้อ 24 ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน ต้องไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล มาเป็นเหตุใน
การใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น
ข้อ 25 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อ สั ต ย์ สุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลที่
ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 26 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้ สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 27 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องรักษาและเสริ ม สร้ า งความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่ว ยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกันในทางที่ชอบ ไม่ปิด บัง ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน และไม่นําเอาผลงานของผู้อื่นมากล่าวอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ข้อ 28 ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน ต้องยึ ด มั่ น ในข้อปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อ 29 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องได้รับการ
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมแห่งกรณี
ข้อ 30 กรณีมี การร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือผู้ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการพัฒนาจริ ย ธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าที่
พิจารณาในเบื้องต้น ว่า ข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
จริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้หรือไม่
ข้อ 31 เมื่ อ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาเห็ น ว่ า ข้ อ
ร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้ว่าการ ให้นําเสนอประธานกรรมการ
กปภ. เพื่อพิจารณาสั่งการ
2. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับรองผู้ว่าการ ให้นําเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาสั่งการ
3. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึง
ระดั บ ผู้ อํ า นวยการกอง ให้ นํ า เสนอผู้ ว่ า การเพื่ อ สั่ ง การให้ ส ายงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ บ ริ ห ารนั้ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
4. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้นําเสนอผู้ว่าการเพื่อสั่ง
การให้สายงานต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงานนั้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 32 การดํา เนิ น การตามข้อ 31 ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกรณี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 33 เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 32 ดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มี
การฝ่ าฝื น มาตรฐานจริ ย ธรรม ให้ ผู้ รั บผิ ด ชอบในแต่ล ะกรณีต ามข้อ 31 สั่ ง ยุ ติเ รื่ อ ง แต่ ถ้ าปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 31 สั่งให้ดําเนินการ
ตามหมวด 5 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้
ข้อ 34 การดําเนินการตาม ข้อ 32 และข้ อ 33 ให้นําข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การ
ลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้พิจารณาพฤติกรรมของการ ฝ่าฝืน
ตามแนวทางในข้ อ 36 และการกํ า หนดโทษให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 38 แห่ ง ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณนี้
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- 10 ข้อ 35 การวินิ จฉัย สั่ง การของผู้รั บผิ ด ชอบตามข้ อ 33 ให้ ถือเป็น ที่สุด เว้น แต่จ ะปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลัง ที่อาจทําให้ผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 5
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 36 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่ ง ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัย ส่วนจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติ ก รรมของการฝ่ า ฝื น ความจงใจหรือเจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ ความสํา คั ญ และระดับตําแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
กรณีมีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรฐานจรรยาบรรณ ในหมวด 2 แห่ ง ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 37 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริง ว่า มีการฝ่าฝืน
หรื อ ไม่ ปฏิบัติต ามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่ ง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งเป็น
ความผิดทางอาญา ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง
ข้อ 38 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้ อ เท็จจริงว่า มีการฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัยของ กปภ.
ข้อ 39 เมื่อดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่ถึงขนาดเป็น
ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขพฤติกรรมที่
ถูกต้อ ง หรือตัก เตือ น หรือนํา ไปประกอบการพิจ ารณาการแต่ง ตั้ ง การเข้าสู่ตํ าแหน่ง การพ้ น จาก
ตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้ว่าการเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมภิ าค

