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 กปภ. ให้ความส าคัญและใส่ใจในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกบัการปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. อันเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจนเป็นที่ประจักษ์  
 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในกระบวนการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ กปภ. ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานชั้นน าระดับประเทศ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัล Digital Government Award และได้รับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่อยู่ในระดับสูงมาโดย
ตลอด สะท้อนให้เห็นว่า กปภ. เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของระบบการท างานให้โปร่งใส อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ กปภ. ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ท าดี มีผล คนยกย่อง” เพ่ือยกย่อง
เชิดชูพนักงานที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงตอกย้ าว่าวัฒนธรรมองค์กรให้ความส าคัญกับการหล่อหลอมและส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างสังคมคุณธรรมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมคุณธรรมแห่งความดี กปภ. จึงจัดท าคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. ที่เปรียบเสมือนตัวช่วยในการเสนอแนะแนวทางวิธีประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และคุณค่าที่ส าคัญให้องค์กร ส่งผลให้ กปภ. มีรากฐานและความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของชาว กปภ. ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี จึงขอให้
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กปภ. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจโดยละเอียดเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบไดอ้ย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป  

 
 
 

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ประธานกรรมการ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 

 



กปภ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคที่ให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่ 74 จังหวัด ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านมา กปภ. ด าเนินงานบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมภายใต้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งม่ันและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักดีว่า 
การร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ไปสู่
ความส าเร็จได ้

“คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.” ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าต้องการก าหนดให้เป็นกรอบและ
แนวทางปฏิบัติที่จะส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ของ กปภ. บรรลุตามวัตถุประสงค ์จึงได้ปรับปรุงและทบทวน
เนื้อหาสาระส าคัญให้มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในปัจจุบัน อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. จึงได้ก าหนด
พฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่มีความแตกต่างกันตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และง่ายต่อการท าความเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติ 

ในนามของผู้ว่าการ กปภ. จะขอยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก าหนดในคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บุคลากร กปภ. ทุกท่าน จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรมเช่นกัน เพ่ือมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนในการสร้างสังคมคุณธรรมของ กปภ. ต่อไป 

(นายกฤษฎา ศังขมณี) 
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน 

ผู้ว่าการ กปภ. 
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การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย

ของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มแรก กองการประปาภูมิภาค 
สังกัดกรมโยธาธิการ มีรูปแบบการบริหารแบบระบบราชการ แต่เมื่อความต้องการอุปโภคและบริโภคน้ า
สะอาดขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และด้วยข้อจ ากัดด้านระบบราชการ ท าให้การบริหารกิจการประปาไม่คล่องตัว
และไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ให้ปรับ
รูปแบบการด าเนินกิจการประปา ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง กปภ.ขึ้น และได้ด าเนินการจัดตั้งและตราเป็น
พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งหรือวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. 
 

 
 

ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 
 
 

 
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ าประปาตามพระราชบัญญัติ  กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ พันธกิจหลักของ กปภ. มี 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาท่ีมีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 2.  ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ 
 3.  จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปา 
 4.  ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
 5.  ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 
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กปภ. ก าหนดค่านิยม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือเป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร คือ “มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” โดยก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

1. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนด
2. มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
3. ท างานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

c
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้
อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง  
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 7 ประการ 
โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ให้
กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และ           
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ 
กปภ. พ.ศ. 2522 ประธานกรรมการ กปภ. จึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงรับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. เพ่ือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลีกเลี่ยงมิให้เกิด
การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณตามที่ กปภ.ก าหนด คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. จึงจัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกปภ. ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามครรลองครองธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
สอดคล้องตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าที่พิจารณากรอบจริยธรรมและคุณธรรม 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมคุณธรรมของ กปภ. และก าหนดแนวทางในการน ากรอบจริยธรรม
และคุณธรรมไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ หรือมีมติ 
หรือมีความเห็น เพ่ือน าเสนอผู้ว่าการรับทราบหรือพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาและเห็นว่า คู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 ควรได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือต้องการให้สอดรับกับหลักมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประโยชน์ของส่วนรวม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีตาม
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. โดยหยิบยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งสามารถ            
พบเห็นได้ในการปฏิบัติงานทั่วๆ ไป มาตอกย้ าความส าคัญและอธิบายเพ่ิมเติมด้วยส านวนภาษาที่เข้าใจง่าย 
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. สามารถน ามาประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมจนเป็นปกติวิสัย อันจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม ตาม
ค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” ต่อไป 
 

 

c
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กปภ. หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

กรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และหมายรวมถึง 
กรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งด้วย 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้ว่าการ กปภ. 

ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. 

หมายถึง คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ. 

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการทั้งที่เป็นนิติบุคคล
และบุคคลธรรมดาแก่ กปภ. 

จริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้องตามหลักศีลธรรม อันพึง
ปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของ กปภ. 
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 หมายถึง ความเพียงพอในการใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง ไม่เบียด 

เบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
ทั้งสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ 

กปภ. ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรของ กปภ. ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยแบ่งเป็น 
จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. รับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทหน้าที่
ความรับผิดของแต่ละบุคคล และให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กปภ. คาดหวัง
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า และสังคมส่วนรวม 

 หมายถึง การยึดมั่น และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทั้งวินัยต่อตนเอง 

ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้ามีวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และเคารพกฎหมาย 

 หมายถึง ความซื่อตรง ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง        
ทั้งยังต้องกล้าปฏิเสธการกระท าท่ีไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสยีหาย 

 หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ

ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือ
ท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่หน้าที่ของ
ตนด้วยความรัก เพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เอื้อ
อาทรต่อคนร่ วมสั งคม ท าอย่ าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย  
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คณะกรรมการ กปภ. อนุกรรมการ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ก ากับ ควบคุมดูแลการบริหาร
องค์กร ตัดสินใจ วางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 
กปภ. และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล 
ถูกต้อง คณะกรรมการ กปภ. จึงเห็นควรจัดให้มีจรรยาบรรณของกรรมการ เพ่ือก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน
ให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องด ารงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือข้อก าหนดต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร พนักงาน และรักษาภาพลักษณ์องค์กร
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมืองและวางตัวเป็นกลาง เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ

องค์กร พนักงาน
4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของกรรมการในภายหลัง
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
6. ปฏิบัติและด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของ กปภ. รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
7. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับ กปภ. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ

กปภ. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
 ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้า
 ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์กร

9. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
10. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ

หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือท าธุรกิจกับ กปภ. ไม่ว่ากระท าเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

11. ไม่กระท าการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ใน กปภ. ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของ กปภ. หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคล/นิติบุคคลใดๆไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น

c
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ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ได้ก าหนดแนวทาง เรื่อง การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและก าหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน เนื่องจากการให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
เกินความเหมาะสม ผู้ให้ย่อมหวังผลตอบแทน การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดในลักษณะเช่นนี้จะมีผลต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ท าให้การใช้ดุลพินิจตัดสินใจไม่โปร่งใส เอนเอียงตอบแทนแก่ผู้ให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมิได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางหรือความยุติธรรมอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. 
55/2558 โดยสรุปคือ กรรมการบริหารของธนาคารแห่งหนึ่ง ได้ร่วมกับผู้บริหารของธนาคารอนุมัติสินเชื่อ
ให้กับกลุ่มบริษัทที่มีสถานะอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศและ
ค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มบริษัทฯ น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สร้าง
ความเสียหายให้กับธนาคารและประชาชนผู้ฝากเงิน เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย 

 

 
 
 

 

 

 

กรณีมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดกันกับผลประโยชน์ของ กปภ. ซึ่งอาจมีผลท าให้การตัดสินใจ
ในการด าเนินงานไม่โปร่งใสและเป็นธรรมเกิดขึ้น จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดเผยข้อมูลความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ และต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ.อย่างเคร่งครัด 

 

 

(ท่ีมา : ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายเลขแดงท่ี อม. 55/2558) 
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 ผู้บริหาร ถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการท าหน้าที่บริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานของ 
กปภ. ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ กปภ. เป็น
ส าคัญ ผู้บริหารจึงมีบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าพาหรือขับเคลื่อน กปภ. ไปสู่ความส าเร็จ
ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น กปภ. จึงได้ก าหนดหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่ผู้บริหารต้องยึดถือปฏิบัติตาม                 
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิขององค์กรไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของ กปภ. 

2. บริหารงานด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวัง อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ กปภ. 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ทรัพยากรของ กปภ. อย่างสิ้นเปลือง จัดการ

ดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ 
5. รายงานสถานภาพของ กปภ. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ าเสมอ 
6. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ กปภ. ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความ

เป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
7. ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ กปภ. 
9. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ กปภ. 

 10.  พึงปกป้อง กปภ. จากการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ที่อาจส่งผลให้ กปภ. ได้รับความ
เสียหาย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และก ากับดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
กปภ. อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประโยชน์สูงสุดของ กปภ. ตามที่ประธาน
กรรมการ กปภ. ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. และให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกคนยึดถือปฏิบัติ 

 

 

c
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“นายเฉย” เป็นหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการท างานของลูกน้องให้มีการน าเงิน
ค่าน้ าประปาที่ได้รับช าระมาจากผู้ใช้น้ าต้องน าเข้าบัญชีทุกสิ้นวัน และตรวจนับใบเสร็จค่าน้ าประปาที่ค้างช าระ
ทุกสิ้นเดือนอย่างจริงจัง หากแต่ “นายเฉย” ไม่ใส่ใจควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องในการจัดเก็บเงิน
ค่าน้ าประปาอย่างใกล้ชิด จนท าให้ลูกน้องมีการรับเงินค่าน้ าประปาแล้วน าฝากเข้าบัญชี กปภ. ล่าช้า และ 
“นายเฉย” ยังปล่อยให้ลูกน้องด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ กปภ. ก าหนด  

ถึงแม้จะดูเหมือนว่า เป็นความบกพร่องในหน้าที่ของลูกน้อง ไม่ใช่ความผิดพลาดของหัวหน้างานโดยตรง 
“นายเฉย” จึงไม่น่าจะมีความผิดอะไร แต่หากพิจารณาจากข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตรา
เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อ 34 (1) (2) และ (4) ดังนั้น การกระท าของ “นายเฉย” ถือว่ามีความผิด
โทษฐานที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาวินัย ไม่ดูแลระมัดระวังให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน และไม่เอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิดอย่างรอบคอบ กปภ. จึงลงโทษ
ภาคทัณฑ์ “นายเฉย”  

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน เพ่ือเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีงาม

2. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
5. พึงระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน กปภ. ที่ส าคัญ

ที่สุด
6. การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล หรือการลงโทษผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการด้วยความสุจริตใจ

ด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามความเหมาะสม
7. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ สมรรถนะความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ
8. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

10. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
11. เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจในมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณตามที่ กปภ. ก าหนดอยู่เสมอ

สรุป เป็นการบริหารงานอย่างไม่รอบคอบและไม่ระมัดระวัง จึงไม่ควรปฏิบัติ
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12. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็นหรือท้วงติงการด าเนินงานของ กปภ. ที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ 
 13. ให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการท างานกับ กปภ. 
 14. ย้ าเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรของ กปภ. อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 15. พึงเอาใจใส่ต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็น 
 16. ไมก่ระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 17. หลีกเลี่ยงการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติ 

งาน  
 

 

 

 

 
 

 
 

“นายบุญกลั่น” ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ได้แก้ไขคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัดที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินผลไว้แล้ว โดยไม่มีข้อมูลหรือเหตุผลที่จะน ามาพิจารณา
แก้ไขและไม่แจ้งให้พนักงานผู้ถูกแก้ไขคะแนนประเมินผลลงชื่อรับทราบ 

การกระท าดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการน าคะแนน
ประเมินผลและประเมินสมรรถนะความสามารถมาใช้ในการบริหารงาน ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ กปภ. ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม ท าให้ กปภ. เสียหาย จึงเป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่
สนับสนุนนโยบายของ กปภ. และไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อ 33 (2) จึงลงโทษภาคทัณฑ์ “นายบุญกลั่น” 

  
 
 
 
 

 

 

1. ให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
2. ให้บริการต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเต็มใจ  
3. พึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
4. ตอบสนองการร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนอย่างรวดเร็วและดีที่สุด 

 

ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 

 

 

สรุป การกระท าที่ไม่เป็นธรรม อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานและสร้างความ
กดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่ควรปฏิบัติ 
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5. รักษาความลับของลูกค้าและประชาชน
6. รักษาคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
7. พัฒนาช่องทางที่จะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อสัญญา ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
9. แจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามรายละเอียดของสัญญาได้
10. สร้างนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชน เพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่าง

สม่ าเสมอ
11. ไม่ท าให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพน้ าประปา ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขในการ

ให้บริการ
12. ไมแ่สวงหาผลก าไรเกินควรและก าหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน

“นางหวัง” ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเพ่ือน า 
ใบแจ้งหนี้มาช าระเงินที่ส านักงาน ซึ่ง “นางหวัง” จะด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

“นางหวัง” ได้จัดส่งข้อมูลบุคคลของลูกค้าให้เพ่ือน เพ่ือน าไปใช้ในการติดต่อเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือ
บริการต่างๆ อาท ิบัตรเครดิต การให้กู้ยืมเงิน โดยแลกกับเงินจ านวนหนึ่ง การกระท าดังกล่าวของ “นางหวัง” 
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลบุคคลอยู่ในความรับผิดชอบ แต่การเผยแพร่หรือน าข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้อ่ืนทราบ โดย
ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562 
มาตรา 83 ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 
 

1. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
2. พึงเปิดเผยรายละเอียดให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบถึงการรับหรือจ่ายผลประโยชน์โดยสุจริต
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

การช าระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีได้ตกลงกันไว้
4. แจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขได้
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลา ให้แก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอ
6. เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพ่ือประโยชน์ของ กปภ.

สรุป การกระท าของ “นางหวัง” เป็นการไม่รักษาความลับของลูกค้า และเป็นการกระท าที่มีความผิดตามกฎ 
ระเบียบของหน่วยงาน และยังผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงไม่ควรปฏิบัติ
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ผู้บริหารต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ และต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และต้องไม่
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขององค์กร หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ โดยค านึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

“นายเสวง” ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
กระบวนการสรรหาผู้รับจ้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ดังนั้น “นายเสวง” จึงมีข้อมูลของบริษัท ซี ที่ได้
เปิดเผยขณะที่ยื่นเอกสารเพ่ือเข้าร่วมประกวดราคาเป็นรายแรก  

ต่อมามีบริษัท ดี ที่เป็นคู่แข่งของบริษัท ซี ได้เสนอเงินให้ “นายเสวง” จ านวนหนึ่ง เพื่อแลกกับข้อมูล
ของบริษัท ซี โดยบริษัท ดี คาดหวังว่าจะชนะการประกวดราคา ซึ่งถ้าหาก “นายเสวง” ส่งข้อมูลของบริษัท ซี 
ให้บริษัท ดี ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเป็นการกระท าที่มีความผิดตามกฎ ระเบียบของหน่วยงาน 
และยังผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงไม่ควรปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

1. พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  
3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน เสนอแนะ ต่อคู่แข่งทางการค้า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ อปท. เกี่ยวกับการผลิตน้ าประปาที่สะอาดตามมาตรฐานสากล วิธี
ตรวจสอบคุณภาพน้ า การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งนี้ ไม่ควรกระท าการด้วย
วิธีใด เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความลับหรือข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม 

 

 

สรุป การกระท าใดๆ ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ต้องปฏิบัติต่อกันโดยสุจริตใจอย่าง
มีคุณธรรม ค านึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
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หากท่านได้รับข้อมูลเชิงลึกของบริษัทคู่แข่งขันทางการค้าจากบุคคลที่ท่านรู้จัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น  

สามารถท าให้บริษัทคู่แข่งทางการค้าได้รับความเสียหายและหมดความน่าเชื่อถือได้ และอาจส่งผลให้ กปภ. มี
ความได้เปรียบทางการค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. คืนผลก าไรส่วนหนึ่ง ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ (กิจกรรม CSR) 
2. ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 
3. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวมอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม ต่อหน่วยงานนั้น 
5.  ไมก่ระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมส่วนรวม 
7.  ไมน่ าเงินของ กปภ. ไปสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวม 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

กปภ. มุ่งม่ันสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วม โดยถ่ายทอดผ่านผู้น าองค์กรสู่พนักงาน
ทุกระดับชั้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ
น้ าประปา มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมป้องกัน และลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา
ทรัพยากรน้ า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ในกรณีนี้ ท่านควรปฏิเสธการรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าต้องด าเนินการภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ควรท าลาย หรือกล่าวหาในทางร้าย แก่บริษัทคู่แข่งของหน่วยงาน
ตนเองพร้อมทั้งพัฒนาจุดบกพร่อง เพื่อแข่งขันกันในตลาดการค้าอย่างสุจริตและเต็มความสามารถ ตาม
นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้าของ กปภ. 
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กรณีการสั่งซื้อคลอรีนส าหรับใช้ในกิจการของประปา โดยคลอรีนเป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
น้ าประปา ซึ่ง กปภ. ต้องมั่นใจได้ว่า สินค้าที่สั่งซื้อต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้าน
อาชีวอนามัยและการรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ต้องมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ และมีข้อก าหนดการใช้งานอย่างถูก
วิธีตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและด้านอ่ืนๆ ซึ่งคลอรีนจัดเป็นยุทธปัจจัย จึงถูกควบคุม
การใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ขอบเขตการใช้และการป้องกันอันตราย 
หากมีเหตุการณ์ของคลอรีนรั่วไหลเกิดขึ้น  

ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อต้องรอบคอบและระมัดระวังในการสั่งซื้อคลอรีน ควร
สั่งซื้อจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายคลอรีนอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร ถือเป็นฟันเฟืองในการช่วยขับเคลื่อน
และผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินกิจการ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด และเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ กปภ. จึงก าหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการ
กระท าใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กปภ. 

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียรและรอบคอบ โดยค านึงประโยชน์
ของ กปภ. เป็นส าคัญ 

3. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ของ กปภ. อย่างเต็มที ่
4. รายงานผลการด าเนินงานและสถานภาพปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน  
5. ดูแลและใช้ทรัพย์สินของ กปภ. อย่างประหยัดและรู้ค่าไม่สิ้นเปลือง เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
6. มีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ และความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้

บรรลุตามเป้าหมาย มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานที่ตนสังกัด 
7. ยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของ 

กปภ. อย่างเคร่งครัด 
8. รักษาเกยีรติยศ ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีของตนและของ กปภ. 
9. รักษาความลับและไม่น าข้อมูลไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ 

 

 

 

 

 
 

 
 

หากท่านพบเห็นเพ่ือนร่วมงาน ก าลังปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ าประปา ที่เป็นการข้ามขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องการเร่งรัดให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดย 
ไม่ค านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท านั้น 
  

 

 
ในกรณีนี้ ท่านควรน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยในการท างาน และ/หรือต่อคุณภาพของน้ าประปา ที่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ กปภ. และความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อประชาชน 
และ/หรือผู้ใช้น้ าได้ 

หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลใด เป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องสอบถามหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ ก่อนการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กปภ. 

 

c
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1. ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเต็มใจ

ร่วมแก้ปัญหาและเสนอความเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ไมพู่ดหรือนินทาให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง

4. 

“นายบุญโต” เป็นพนักงานผลิตน้ า ได้พูดจาท้าทายนางปราณี หัวหน้างานอ านวยการ ซึ่งก าลังจะเข้า
ไปตัดมาตรวัดน้ าที่บ้านแม่ยายของ “นายบุญโต” เนื่องจากค้างช าระค่าน้ ามาเป็นเวลา 2 เดือน โดยถือมีดพร้า
อยู่ในมือด้วย แต่ยืนห่างจากนางปราณี ในระยะที่ไม่อาจใช้อาวุธนั้นท าร้ายได้ และในวันเดียวกัน “นายบุญโต” 
ได้เข้าไปคุยและช าระค่าน้ าประปา พร้อมทั้งกราบขอโทษนางปราณี 

ถึงแม้พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่การกระท าที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาถึง
ขั้นจะท าร้ายร่างกาย เป็นเพียงข่มขืนใจนางปราณีเพ่ือไม่ให้ไปตัดมาตรวัดน้ า แต่ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย
ฐานประพฤติตนในทางมิชอบ ซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน ตามข้อ 33 (8) และ 
(11) แห่งข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 จึงลงโทษภาคทัณฑ์ 
“นายบุญโต”

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

2. เรียนรู้ความผิดพลาดของตน และไม่กระท าผิดซ้ า แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และใช้วิชาชี พของตน
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค าสั่ง และรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น และควรหลีกเลี่ยงการ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานควรให้เกียรติ เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
อย่างมีสติ และปราศจากอคติ พร้อมรับฟังด้วยเหตุและผล 

สรุป เป็นการกระท าที่ไม่ให้ความเคารพ ไม่มีสัมมาคาราวะต่อผู้บังคับบัญชา จึงไม่ควรปฏิบัติ
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3. สนับสนุนกิจกรรมทั้งปวงที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของ กปภ. ไปสู่ความเป็นเลิศ 
4. เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน เกื้อกูลกันในทางที่ชอบตลอดจนส่งเสริมและรักษา

ไว้ซึ่งความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
5. มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เคารพในสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน        

ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6. ไมก่ล่าวร้ายต่อเพ่ือนร่วมงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
7. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน โดยยึดมั่นในประโยชน์ของ กปภ. เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 

  

หากท่านได้รับมอบหมายให้ร่วมท างานกับผู้อื่น และทุกคนได้รับโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นใน
การท างานร่วมกันได้อย่างอิสระ มีผู้แสดงความคิดเห็นต่องานท่ีร่วมกันท า และถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับความ
คิดเห็นนั้น ท่านก็ควรรับฟังและให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแสดงออกถึงความ
ไม่พอใจ ไม่ใช้วาจาเสียดสี ถ้าไม่เห็นด้วยประการใด ต้องอธิบายด้วยเหตุผลให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของความ
คิดเห็นของผู้อื่นนั้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือร่วมกันพิจารณา พร้อมทั้งยอมรับข้อสรุปของการ
แก้ไขร่วมกัน โดยค านึงประโยชน์ของ กปภ. เป็นส าคัญ 

 
 
 
 

 
 
 

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้องและสุภาพอ่อนน้อมพร้อม
ทั้งให้ค าแนะน า ตลอดจนพัฒนาช่องทางที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

2. รักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและปรับปรุงมาตรฐาน
บริการให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 

3. ผลิตน้ าสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ. 
4. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
5. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินควร ที่จะรับได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

หรือวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ควรหมั่นฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การท าความเข้าใจ การเตรียมรับ         
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความคาดหวังของลูกค้าและประชาชน คงทัศนะที่ดีในการท างานและ
ปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ กปภ. 
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1. หากท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าหน้าเคาน์เตอร์ วันหนึ่งผู้ใช้น้ ามาติดต่อและท่านได้ให้บริการเป็น
อย่างดี ผู้ใช้น้ าจึงมอบเงินให้ท่าน 500 บาท โดยระบุว่าให้น าไปซื้ออาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่ในห้องทุก
คนเป็นการขอบคุณ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. กรณีที่ผู้ใช้น้ าไม่ได้รับความสะดวกในด้านการรับบริการจาก กปภ. และประสงค์ที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. ท่านจะต้องให้ค าแนะน าต่อผู้ใช้น้ าเสมอว่า 
กปภ. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ จ านวน 11 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) PWA Contact Center 1662 
(2) www.pwa.co.th : https://call1662.pwa.co.th/webuser/cmpform.html 
(3) E-mail : pr@pwa.co.th 
(4) สื่อมวลชน 
(5) GCC Government Contact Center 1111 
(6) Facebook : การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
(7) ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาได้ที่ ตู้ ปณ.67 ปณจ.หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  
(8) โทรศัพท์ไปยัง กปภ.สาขา ในแต่ละพ้ืนที่ 
(9) สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้โดยตรงกับพนักงาน กปภ. ผู้จัดการ กปภ.

สาขา หรือผู้อ านวยการเขต ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้นๆ ได้ทันที  
(10) ศูนย์ด ารงธรรม 1567 
(11) Line Application : @pwathailand 
 

 
 
 

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
2. ปฏิบัติตามข้อสัญญา ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด 

ในกรณีนี้ ท่านต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องละเว้นการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ โดยแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบอย่างสุภาพและชัดเจนว่า ท่านปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีท่ี่ต้องให้บริการประชาชนอยู่แล้ว และ กปภ. ยังมีนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงแม้จ านวนเงินจะไม่มาก แต่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับ
ผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชนได้ จึงไม่ควรรับเงินดังกล่าว 
 

 

http://www.pwa.co.th/
mailto:pr@pwa.co.th
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3. แจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได้

4. เปิดเผยรายละเอียดให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบถึง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์โดยสุจริต
5. ไมเ่รียก ไมร่ับ ไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

1. หากท่านรับผิดชอบงานจัดซื้อพัสดุของ กปภ. และจะท าการประกาศเชิญชวนให้กับคู่ค้าหลายราย
เพ่ือท าการแข่งขันราคา แต่ท่านรู้จักและสนิทสนมกับคู่ค้ารายหนึ่งเป็นส่วนตัว ซึ่งได้ขอร้องให้ท่านช่วยสืบราคา
จากคู่ค้ารายอ่ืนเพื่อให้ตนสามารถเสนอราคาได้ถูกกว่าคู่ค้ารายอื่น โดยแลกเปลี่ยนกับการเสนอที่พักตากอากาศ
ในต่างจังหวัดให้เป็นค่าตอบแทน  

2. หากงานในหน้าที่ของท่านเก่ียวข้องกับการคัดเลือกคู่ค้าในการเสนอราคา ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เข้าข่ายได้รับ
การพิจารณาเป็นบริษัทของญาติท่าน 

 
 
 
 
 
 

  ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้องงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดในทุกกรณี และควร
แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ผู้ใช้น้ า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึง
นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือค าสั่ง กปภ. เรื่อง 
งดการให้ และไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง เพื่อทราบถึงเจตนารมณ์สุจริต
ของ กปภ.  

ในกรณีนี้ ท่านไม่สามารถท าได้โดยเด็ดขาด เนื่องจากการกระท าดังกล่าวเป็นการขัดต่อ
กฎระเบียบของ กปภ. ในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อองค์กร 
อาจท าให้องค์กรได้รับความเสียหายและเสียผลประโยชน์จากการได้มาของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 

ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น เนื่องจากท่านมีความ
ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับหนึ่งในคู่ค้า ซึ่งอาจท าให้ท่านไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้ ท่านต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการคัดเลือก หรือตัดสินใจ หรืออนุมัติ โดยการจัดท าแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้าง
ทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้าง  ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการแสดงความโปร่งใสของบุคลากร
ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. เพ่ือแสดงความโปร่งใสของ
ตนเองและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ปฏิบัติงานต่อสังคมส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือ

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม

ส่วนรวม เพื่อร่วมรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3. มีจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 
4. ไมก่ระท าการใดๆ ทีจ่ะส่งผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ไมใ่ห้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. หากท่านพบเห็นผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ด าเนินการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตน้ าประปาที่ไม่ถูก
วิธี หรือไม่เหมาะสม อาทิ การน าตะกอนไปทิ้งในแหล่งชุมชน  

ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่านต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และหา
แนวทางแก้ไขเพ่ือระงับหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยรวมอย่างเร็วที่สุด 

 
 

2. กปภ. ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กปภ.  

ในกรณีนี้ ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ตัวอย่างเช่น 

(1) การน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าให้คุ้มค่า อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า  
(2) การปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟในช่วงพักกลางวัน  
(3) การแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้งตามประเภทของถังขยะ อาทิ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล              

ขยะอันตราย และขยะทั่วไป  
(4) งดการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก โดยเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้ถุงผ้าแทน หรือการใช้ปิ่นโต 

กล่องอาหาร บรรจุอาหารที่ปรุงสุกแทนการใช้ถุงพลาสติก 

 กปภ. ให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการท างาน โดยจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ กปภ. ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดตามมาตรฐานสากล ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดแก่ตนเองในระหว่างการด าเนินงาน ซึ่ งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
https://pwa.co.th/support-units/files/hr/2Standard-Safety.pdf 
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ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย “มาตรฐานจริยธรรม” ไว้ว่า “สิ่งที่
ถือเอาเป็นเกณฑท์ีร่ับรองกันทั่วไป ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กรต้องก าหนดไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
ถูกต้องตามหลักศีลธรรม อันพึงปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือให้สังคม
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

กปภ. ก าหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรม โดยน าหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 มาเป็นหลักส าคัญในการก าหนดข้อประพฤติ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ
ที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่วของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

  

1.  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติ และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ
2.  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา
3.  แสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. ไม่กระท าการอันเป็นการต่อต้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข
5. มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ

c

c

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ 
การรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์สุจรติ มีจิตส านึกที่ดี และรับผดิชอบต่อหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตาม
ท านองคลองธรรม มีจิตส านึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความสุจริตเป็นที่ตั้งและมีความพร้อมที่
จะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน 
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4. คิดถึงประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตนและมีจิตสาธารณะ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อันได้แก่ ประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

 
1.   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ  
2.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มก าลังความสามารถ และกล้ารับผิดชอบใน

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ  
3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและค านึงถึงหลักสากลในการปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม  
2.  เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าที่          

รับผิดชอบ โดยไม่ปล่อยปละละเลย  
3.  ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

3. กลา้ตดัสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงมีความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรม และ
กล้าแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพียงเพ่ือรักษา
ประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 

พึงระลึกไว้เสมอว่า  
“ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก กปภ. ไม่ว่า

ท่านจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนถูกคาดหวังจากหน่วยงาน ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความรู้ความสามารถสูงสุดของตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ กปภ. และสังคมส่วนรวม 
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1.  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากต าแหน่ง
หน้าทีไ่ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2.  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัด รู้คุณค่า และใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ของ กปภ.  
    อย่างเต็มที ่ 
3.  ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองหรือพวกพ้อง  
4.  ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
5.  ไมน่ าข้อมูลความลับของ กปภ. ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
6.  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนา 
    หน่วยงานที่ตนสังกัด 

 
 
 
 
 

 
 

 

1.  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
2.  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด  
3.  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ  
4.  มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาและพัฒนามาตรฐานการท างานที่ดี  
5.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 

 

พึงระลึกไว้เสมอว่า  
แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่าง จะยังไม่ถูกระบุหรือก าหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย          

ไว้อย่างชัดเจน แต่ท่านสามารถปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ด้วยจิตส านึก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตามหลัก
ศีลธรรมอันดีไว้ ซึ่งรวมถึงความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและองค์กร 
 

 

 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่เป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมิให้เสื่อมค่าหรือสูญหาย 
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1.  ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค  
2.  ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่น าความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว   
    ความหลง มาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ  
3.  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย  
    หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทางการเมือง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1.  ด ารงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมน าพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
หลักค าสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่  

2.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัย  
3.  ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใดๆ อันอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เป็นการประมวลแบบแผนก าหนด
ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ กปภ. พึงปฏิบัติในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐานและรักษาภาพลักษณ์ของ กปภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน 12 ประการ ดังนี้ 

 
 

 
 
 

7. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และในการด ารงตนตาม
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ กปภ.  
 

พึงระลึกไว้เสมอว่า  
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ เป็นรากฐานของการบริหารและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี 

เมื่อท่านเป็นผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นธรรมและปราศจากอคต ิ 
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① ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

② ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ 
 

③ เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ กปภ. 
 

④ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่น
ในคุณธรรม ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 

⑤ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง สุจริต
และเท่ียงธรรม 
 

⑥ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุ
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และ กปภ. 
 

⑦ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ 
กปภ. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัย
หรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยใช้สถานะหรือต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง 
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ.  
 

⑧ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือใช้ข้อมูลของ กปภ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ให้ตนเองหรือผู้อื่น 
 

⑨ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล 
มาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษ เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว 
 

⑩ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล   
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ เคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ่ืนโดยมิชอบละเว้นการกระท าใดๆ 
อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
 

⑪ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงาน และไม่ลอกหรือน าผลงานของ
ผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
หรือไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตนเอง 
 

⑫ ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของ กปภ. หรือ
ที่ กปภ. จัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า และ
รักษาประโยชน์ของ กปภ. 

 

 

 

 
 

 

 

⑫ ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของ กปภ. หรือที่ 
กปภ. จัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า และรักษา
ประโยชน์ของ กปภ. 

 

⑦ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ กปภ. 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้
ผู้อื่นอาศัยใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้  ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น และไม่ยอมให้
ประโยชน์ส่ วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์กับตนเอง ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 

 

① ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

② ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 

 

⑧ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหนา้ที่ หรือ
ใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่น 

 

③ เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง 
และภาพลักษณ์ของ กปภ. 

④ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจ 
สอบได้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ยึ ดมั่ น ใน
คุณธรรม ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 

⑤ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง สุจริตและ
เที่ยงธรรม 

⑥ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ทุ่มเท
สติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน และ กปภ. 
 

⑨ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล มาเป็น
เหตุในการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

⑩ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันใน 
ทางที่ชอบ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นโดยมิชอบ  
ละเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

⑪ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงาน และไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้
เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งที่มา หรือไม่น า
ผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของ
ตนเอง 

c

  
 

มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เป็นการประมวลแบบแผนก าหนด
ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ กปภ. พึงปฏิบัติในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพ่ือสร้างรากฐานและรักษาภาพลักษณ์ของ กปภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน 12 ประการ ดังนี้ 
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1. อุทิศเวลาให้ กปภ. และไม่เบียดบังเวลาปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจ หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน 
2. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
3. มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนด้วยความเป็นธรรม  
   รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับลูกค้าและประชาชน 
4. ยึดมั่นในข้อปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง หรือ 
   เงื่อนไขต่างๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. ผู้บริหารต้องมีความเที่ยงธรรมในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือแต่งตั้งบุคคลใด  
   เข้าสู่ต าแหน่ง รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น 
   จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระบบการบริหารงานบุคคล และค านึงถึงระบบคุณธรรมและพฤติกรรมทาง   
   จริยธรรมของบุคคลนั้นประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ
จ านวน 12 ข้อข้างต้น และต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มอีก 5 ข้อ ดังนี้ 
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กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้องรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงของ กปภ. ให้มั่นคงสืบไป ดังนี้ 
 
 
 

 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีหน้าที่ท าความเข้าใจเนื้อหาและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
3. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น า หรือประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานจริยธรรมและมาตรฐานจรรยาบรรณของ กปภ. ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

1. เพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
2. ส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้ อ่ืนฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ              

ของ กปภ. 
3. ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม        

และจรรยาบรรณของ กปภ. ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ 
ความรับผิดชอบของตน 

4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวน และการแสวงหาข้อเท็จจริง 
5. ข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการ

ตรวจสอบการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
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กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
ท าหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและวาง
ตนอยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่างเคร่งครัด  
 

  
 

 
 

หากพบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 
กปภ. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศปท.กปภ. ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

(1)  โทรศัพท์สายด่วน 0-2551-8025 
(2)  โทรสาร 0-2551-8023 
(3)  เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th 
(4)  ไปรษณีย์ ส่งถึง ศปท.กปภ. เลขที่ 72 อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
(5)  ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศปท.กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ส านักงานใหญ่ กปภ. 
(6)  ตู้รับเรื่องร้องเรียน หน้าห้อง ศปท.กปภ. ณ อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ส านักงานใหญ่  กปภ. 

 

        
 

 
 
 

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ให้ด าเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายของ กปภ. โดยให้น าข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 
2522 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และต้องถือปฏิบัติเป็นเรื่องปกปิด ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนให้มีการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้แจ้ง
เบาะแส ตามมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 
 

 
 
 
 

 การแจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องจะต้องมั่นใจว่า ท่านมีข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอที่ 
จะให้เข้าใจได้ว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. จริง หากแต่ 
ท่านไม่จ าเป็นต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง เพ่ือความปลอดภัยของท่านเอง 

 

 

 

https://anticor.pwa.co.th/
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 การประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มีความร้ายแรงหรือไม่ จะ
พิจารณาจาก ความจงใจหรือเจตนา การเลี่ยงจริยธรรมหรือความส าคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
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กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องศึกษามาตรฐานจรรยาบรรณ (หมวด 2) และ
มาตรฐานจริยธรรม (หมวด 3) โดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน 
ผู้ฝ่าฝืนหรือละเว้น ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยและให้ด าเนินการลงโทษตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการ
อุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 
พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในทุกหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ก ากับ
ดูแลให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ฉบับนี้อย่างทั่วถึง

กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้ว่าการ กปภ. เป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาด 

หากผลการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.  

 กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนมีการกระท าฝ่าฝืน ให้ด าเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัยของ กปภ. หรือหาก
เป็นความผิดทางอาญาให้ด าเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง

 กรณีผู้ถูกสอบสวนมีการกระท าฝ่าฝืน หากไม่ถึงขนาดเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขพฤติกรรมที่ถูกต้อง หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป
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หนังสือลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค 

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบ
เข้าใจ และขอแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด ตลอดจนน าแนวปฏิบัติต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  ลงชื่อ .................................................... 

 (.........................................................) 

ต าแหน่ง .................................................... 

     วันที่ ................................................... 

กรุณาสแกน QR CODE เพ่ือยืนยันการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือฯ 
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