


มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของ

ผูบริหารและพนักงาน
การประปาสวนภูมิภาค



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม สวนอมัพร 4 ก.ค. 40

การงานทุกอยางทุกอาชีพ
ยอมจะมจีรรยาบรรณของตนเอง

จรรยาบรรณนั้น
จะบญัญตัเิปนลายลกัษณอกัษรหรอืไมกต็าม
แตเปนสิง่ทีย่ดึถอืกนัวาเปนความดงีาม

ทีค่นอาชพีนัน้พงึประพฤตปิฏบิตัิ
หากผใูดลวงละเมดิ กอ็าจกอใหเกดิความเสยีหาย

ทัง้แกบคุคล หมคูณะ และสวนรวมได 



จรรยาบรรณ คือหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษา
และสงเสรมิเกยีรตคิณุชือ่เสยีงขององคกรและสมาชกิ ทกุ
องคกรมคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมจีรรยาบรรณของ
องคกร เพือ่ใหสมาชกิขององคกรใชเปนแนวทางทำงาน
ใหประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคตามเปา
หมายขององคกร

รฐับาลมนีโยบายใหหนวยงานตางๆ  กำหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณและจดักจิกรรมรณรงคสงเสรมิ
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่

กำหนด เพือ่กอใหเกดิประโยชนแกประชาชนและสงัคมโดยรวม
การประปาสวนภมูภิาค (กปภ.) รฐัวสิาหกจิในกระทรวงมหาดไทย

ไดสนองนโยบายดานนี้ โดยเริ่มจัดทำคูมือจรรยาบรรณของการประปา
สวนภมูภิาคขึน้และไดจดักจิกรรมตางๆเพือ่สนบัสนนุการสรางองคกรให
เปนสังคมคุณธรรมตอเน่ืองกันมาต้ังแตป 2546  นอกจากน้ี ยังได
ประกาศพนัธสญัญารวมสรางสงัคมคณุธรรมเมือ่ป 2548
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ดงันัน้ เพือ่ใหมกีารปลกูฝงการประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ขององคกรอยางตอเนื่องและขยายผลเรื่องนี้ไปสูผูบริหารและพนักงาน
ทกุคน กปภ. จงึกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผบูรหิารและพนกังาน
การประปาสวนภูมิภาคที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรและระดับ
มาตรฐานทีเ่ปนเปาหมายของ กปภ. โดยยดึหลกัสำคญั 4 ประการ คอื

(1) สรางคานยิมรวมเพือ่สรางสรรคสิง่ทีด่งีาม ถกูตอง โดยยดึ
จรรยาบรรณในวชิาชพี

(2) รวมมือรวมใจ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา
องคกรใหเปนสงัคมคณุธรรมอยางตอเนือ่ง

(3) รณรงค สงเสรมิ ใหมกีารประพฤตปิฏบิตังิานดวยความรบัผดิ
ชอบ โปรงใส  ถกูตอง และเปนธรรม รวมทัง้สรางภมูคิมุกันใหแกผทูีส่ราง
สิง่ดงีาม และถกูตองตามจรรยาบรรณ

(4) ปรับกระบวนทัศนที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร
ประชาชน และสงัคมโดยรวม

ทั้งนี้ การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรนี้ ทุก
คนในองคกรตองรวมมอืรวมใจกนั ทัง้ผบูรหิารซึง่หมายถงึ คณะกรรมการ
ผบูรหิารระดบัสงู ผบูรหิารระดบักลาง  และผบูรหิารระดบัหวัหนางาน ซึง่
ผบูรหิารนีเ้ปนผมูบีทบาทในการกำหนดวถิทีางขององคกร มอีำนาจสัง่การ
และนำการทำงาน เพื่อใหไดทั้งผลงานตามเปาหมายและไดน้ำใจจาก
พนกังานผใูตบงัคบับญัชา และพนกังาน ซึง่เปนพลงัการทำงานใหสำเรจ็
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร โดยใชความรู ความ
สามารถ และประสบการณความชำนาญของพนกังานแตละคน
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1. จรรยาบรรณของผบูรหิาร
1.1 ผบูรหิารตอองคกร
(1) ปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สตัย

สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ดวยความเปนธรรม และเพือ่ประโยชนสงูสดุ
ขององคกร

(2) บริหาร กปภ. ดวยความ
รอบคอบและระมดัระวงั ดวยสายตาทีย่าวไกล

สรางสรรคสิง่แปลกใหม กลาเปลีย่นแปลงและกลาตดัสนิใจ
(3) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู ประสบการณ และ

ทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี
(4) คำนึงถึงการประหยัดคาใชจาย และไมใชทรัพยากรของ

กปภ. อยางสิน้เปลอืง จดัการดแูลทรพัยสนิของ กปภ. มใิหเสือ่มคาหรอื
สญูหายโดยมชิอบ

(5) รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ำเสมอ และครบถวน
ตามความเปนจรงิ

(6) แจงใหผเูกีย่วของทราบถงึแนวโนม (prospects) ในอนาคต
ขององคกรทัง้ในดานบวกและดานลบ ซึง่จะตองอยบูนพืน้ฐานของความ
เปนไปไดและมขีอมลูสนบัสนนุอยางเพยีงพอ

(7) ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผอูืน่ทัง้ทางตรงและทาง
ออม

(8) ไมเปดเผยขอมลูลบัขององคกรตอบคุคลภายนอก
(9) ไมดำเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกิดความขดัแยง

ทางผลประโยชนตอองคกร
(10) จงรักภักดีและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ กปภ. และ

ปกปอง กปภ. เมือ่ถกูใหดำเนนิการอยางไมถกูตองและไมชอบธรรม ซึง่
อาจทำให กปภ. ไดรบัความเสยีหาย
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1.2 ผบูรหิารตอพนกังาน
(1) ใหผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมแกพนกังาน
(2) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมคีวามปลอดภยัตอชวีติ

และทรพัยสนิของพนกังานอยเูสมอ
(3) แตงต้ัง  โยกยาย  ใหรางวลั  และลงโทษพนกังานดวยความสจุรติ

ใจ โดยคำนึงถึงความรู สมรรถนะความสามารถ และประสบการณ  ตลอด
จนความเหมาะสมทีเ่กีย่วของ รวมถงึวฒุภิาวะทางอารมณของพนกังานนัน้ๆ

(4) ใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะความรู สมรรถนะความ
สามารถของพนกังาน รวมถงึการเสรมิสรางประสบการณเก่ียวกบักจิการประปา
โดยใหโอกาสแกพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

(5) รบัฟงขอคดิเหน็และขอเสนอแนะของพนกังาน เพือ่เปนแนวทางใน
การปรบัปรงุการดำเนนิงานขององคกรใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

(6) ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอบงัคบัตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบั
พนกังานอยางเครงครดั

(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอความมัน่คงในหนาทีก่ารงานของพนกังาน

(8) หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและ
สรางความกดดนัตอสภาพจติใจของพนกังาน

(9) ปฏบิตัติอพนกังานดวยความสภุาพและใหความเคารพตอความเปน
ปจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย

(10) ย้ำใหพนักงานเขาใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาท
ซึ่งพนักงานถือปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบปฏิบัติของ
จรรยาบรรณอยางทัว่ถงึทัง้องคกร

(11) เปดโอกาสใหพนักงานใหขอคิดเห็นหรือทวงติงการดำเนินงาน
ขององคกรทีข่ดัตอกฎหมาย ระเบยีบ และขอบงัคบั

(12) ใหความมั่นใจกับพนักงาน ในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการใน
การทำงาน

(13) ย้ำใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใน
องคกรใหคมุคาและเกดิประโยชนสงูสดุ

(14) พงึดแูลเอาใจใสผใูตบงัคบับญัชาทัง้ดานปฏบิตังิาน ขวญักำลงัใจ
สวสัดกิาร และรบัฟงความคดิเหน็ของผใูตบงัคบับญัชาตามทำนองคลองธรรม

(15) ใหความสำคญัตอการพฒันาความรแูละความสามารถของพนกั
งาน โดยใหโอกาสพนกังานอยางทัว่ถงึและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนบัสนนุพนกังาน
ทุกระดับใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
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1.3 ผูบริหารตอลูกคาและ
ประชาชน

(1) ใหบรกิารทีม่คีณุภาพ
(2) กำหนดระดับคุณภาพที่ยอม

รบัไดของการบรกิาร
(3) เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยว

กบัการบรกิารอยางครบถวน ถกูตอง และ
ไมบดิเบอืนขอเทจ็จรงิ

(4) นำเสนอการบริการที่จะตอง
ไมทำใหลกูคาและประชาชนเกดิความเขาใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ราคา ปรมิาณ
หรอืเงือ่นไขใดๆ ของการบรกิารนัน้ๆ

(5) จดัระบบเพือ่ใหลกูคาและประชาชนสามารถรองเรยีนเก่ียวกับการ
บริการ และดำเนินการอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาและประชาชนไดรับการตอบ
สนองผลอยางรวดเรว็

(6) รกัษาความลบัของลกูคาและประชาชนอยางจรงิจงั และสม่ำเสมอ
รวมถงึไมนำมาใชเพือ่ประโยชนของตนเองและผทูีเ่กีย่วของโดยมชิอบ

(7) พยายามรักษาตนทุนการผลิตใหต่ำที่สุด ทั้งนี้ตองรักษาคุณภาพ
ของการบรกิารใหไดมาตรฐานตลอดเวลา

(8) แสวงหาชองทางทีจ่ะเพิม่ประโยชนใหแกลกูคาและประชาชนอยาง
ตอเนือ่ง

(9) ปฏบิตัตินตามเง่ือนไขตางๆ ทีม่ตีอลกูคาและประชาชนอยางเครง
ครดั

(10) กรณทีีไ่มสามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขขอใดได ตองรบีแจงใหลกูคา
และประชาชนทราบลวงหนา เพือ่รวมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไขปญหา

(11) ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ
และไมกำหนดเงือ่นไขการคาทีไ่มเปนธรรมตอลกูคาและประชาชน

(12) สรางนวัตกรรมใหม เชน การบริการใหมๆ เพื่อใหลูกคาและ
ประชาชนเกดิความพงึพอใจอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ง
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1.4 ผบูรหิารตอคคูาและ/หรอืเจาหนี้
(1) ไมเรยีก หรอืไมรบั หรอืจายผลประโยชนใดๆ ทีไ่มสจุรติใน

การคากบัคคูาและ/หรอืเจาหนี้
(2) ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจาย

ผลประโยชนใดๆ ทีไ่มสจุรติเกดิขึน้พงึเปดเผยรายละเอยีดตอคคูา และ/
หรอืเจาหนี ้และรวมกนัแกไขปญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็

(3) ปฏบิตัติามเง่ือนไขตางๆ ทีม่ตีอเจาหนีอ้ยางเครงครดั ไมวา
จะเปนเรือ่งวตัถปุระสงคของการใชเงิน การชำระคนื การดแูลคณุภาพ
หลกัทรพัยค้ำประกนั และเรือ่งอืน่ใดทีไ่ดใหขอตกลงไวกบัเจาหนี้

(4) กรณทีีไ่มสามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขขอใดได ตองรบีแจงให
เจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

(5) รายงานขอมลูทางการเงนิทีถ่กูตอง และตรงเวลาใหแกเจา
หนี้อยางสม่ำเสมอ

(6) เรงรดัตดิตามทวงหนีเ้พือ่ประโยชนขององคกร
1.5 ผบูรหิารตอคแูขงทางการคา
(1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตกรอบกตกิาของการแขงขนัทีด่ี
(2) ไมแสวงหาขอมลูทีเ่ปนความลบัของคแูขงขนัทางการคาดวย

วิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงาน
ของคแูขง เปนตน

(3) ไมพยายามทำลายชือ่เสยีงของคแูขงขนัทางการคาดวยการ
กลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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1.6 ผบูรหิารตอสงัคมสวนรวม
(1) ไมกระทำการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายตอทรพัยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดลอม
(2) คืนผลกำไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวน

สรางสรรคสงัคมอยางสม่ำเสมอ
(3) ปลกูฝงจติสำนกึของความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวด

ลอมใหเกดิขึน้ในหมพูนกังานทกุระดบัอยางตอเนือ่ง และจรงิจงั
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตาม

เจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหนวยงานกำกบัดแูล
(5) ไมกระทำการชวยเหลอื สนบัสนนุ หรอืยอมเปนเครือ่งมือที่

จะทำใหเกดิการหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบตางๆ
(6) ใหความรวมมอืกบัหนวยงานกำกบัดแูล และรายงานขอมลู

ที่เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตางๆ
ตอหนวยงานนัน้

(7) ไมนำเงนิขององคกรไปสนบัสนนุทางการเมอืง
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2. จรรยาบรรณของพนกังาน
2.1 พนกังานตอองคกร
(1) ภาคภมูใิจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ของ กปภ.
(2) ปฏบิตัหินาทีด่วยความสจุรติ โปรงใส เสมอภาค และเปน

ธรรม โดยปราศจากอคต ิตลอดจนละเวนการกระทำใดๆ อนัอาจกอให
เกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกบัองคกร

(3) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถดวยความขยัน
หมัน่เพยีร   และรอบคอบ โดยคำนงึถงึประโยชนขององคกรเปนสำคญั

(4) ตรงตอเวลา ปฏบิตัหินาทีด่วยความเสยีสละ และใชเวลา
ราชการเพือ่ประโยชนขององคกรอยางเต็มที่

(5) รายงานผลการดำเนินงานและสถานภาพขององคกรตาม
ความเปนจรงิ ครบถวนและสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาทีก่ำหนด

(6) จดัการ ดแูล และใชทรพัยสนิขององคกรอยางประหยดั และ
รูคุณคา โดยมิใหเสื่อมคาเสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญูชนจะพึง
ปฏบิตัติอทรพัยสนิของตนเอง

(7) มีความรับผิดชอบตอความสำเร็จและความลมเหลวของ
กปภ. มคีวามจงรกัภกัดตีอเปาหมายของ กปภ. มคีวามคดิรเิริม่ในการ
ปรบัปรงุและพฒันาหนวยงานทีต่นสงักดั

2.2 พนกังานตอผบูงัคบับญัชา
(1) ไมกลาวรายตอผูบังคับบัญชา โดยปราศจากขอมูลและ

ความจรงิ
(2) ใหความเคารพผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหความรวมมือ

ปฏบิตังิานดวยความรบัผดิชอบ รวมแกปญหา รวมทัง้เสนอแนะในสิง่ที่
เหน็วาจะเปนประโยชนตอการพฒันางานในความรบัผดิชอบ

10 ÁÍ§ãËŒáμ¡ ¤Ố ãËŒμ‹Ò§ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ´Õ



2.3 พนักงานตอตนเองและเพือ่นรวมงาน
(1) เปนผมูศีลีธรรมอนัด ีปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สตัย สจุรติ

ไมแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ ไมวาทางตรงหรอืทางออม
(2) เรยีนรคูวามผดิพลาดของตนเองและไมทำผดิซ้ำ แสวงหา

ความรเูพิม่เตมิ และใชวชิาชพีของตนปฏบิตังิานในหนาทีอ่ยางเตม็ความ
สามารถ มคีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะพฒันาตนเองและหนวยงาน

(3) สนับสนุนกิจกรรมทั้งปวงที่จะชวยเสริมสรางคุณภาพและ
ประสทิธภิาพขององคกรใหไปสคูวามเปนเลศิ

(4) เต็มใจชวยเหลือและใหความรวมมือกับเพื่อนพนักงาน
เกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ตลอดจนสงเสริมและรักษาไวซึ่งความสามัคคี
และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ถือเสมือนวาเพื่อนรวม
งานเปน "ลกูคาสำคญั"

(5) มกีริยิามารยาททีส่ภุาพเรยีบรอยตอผรูวมงาน ลกูคา และ
ผมูาติดตอ เพือ่รกัษาและเผยแพรภาพลกัษณทีด่ขีององคกรใหเปนทีย่อม
รบัของคนทัว่ไป

(6) ไมกลาวรายตอเพื่อนพนักงานโดยปราศจากขอมูลและ
ความจรงิ

(7) มีความกลาหาญพอที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นและ
ยดืหยนุ เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพือ่ กปภ.

2.4 พนกังานตอลกูคา
(1) ผลิตน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององคการ

อนามัยโลก
(2) ปฏบิตัติอลกูคาอยางเตม็ความสามารถดวยความเปนธรรม

รวดเร็ว ถูกตอง และสุภาพออนนอม พรอมทั้งใหคำแนะนำ ตลอด
จนแสวงหาชองทางทีจ่ะอำนวยความสะดวกใหแกลกูคาอยางตอเนือ่ง

(3) รกัษามาตรฐานการใหบรกิาร ใหเปนทีป่ระจกัษ เพือ่สราง
ความมัน่ใจใหกบัลกูคา และปรบัปรงุมาตรฐานการบรกิารใหดขีึน้อยางไม
หยดุยัง้

(4) รบัฟงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรยีนของ
ลูกคาดวยความเต็มใจ เพื่อเปนชองทางใหมีการปรับปรุงการใหบริการ
ลกูคาใหดขีึน้อยตูลอดเวลา

(5) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนใด ซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกตวิสิยัทีว่ญิชูนจะใหแกกนัโดยเสนหาจากผมูาตดิตอ
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2.5 พนกังานตอคคูาหรอืเจาหน้ี
(1) ไมเรยีก ไมรบั ไมใหผลประโยชนใดๆ ทีไ่มสจุรติกบัคคูาหรอื

เจาหนี้
(2) ปฏบิตัติอคคูาหรอืเจาหนีด้วยความเปนธรรมและเทาเทยีม
(3) ปฏบิตัติามเงือ่นไขตางๆ ทีม่กีบัคคูาหรอืเจาหนีอ้ยางเครงครดั

ตามทีต่กลงกนัไว
(4) หากไมสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดๆ ทีไ่ดตกลงกนัไว จะตอง

แจงใหคคูาหรอืเจาหนีท้ราบลวงหนา เพือ่หาทางแกไขรวมกนั
(5) หากมขีอมลูวามกีารเรยีกหรอืรบัหรอืใหผลประโยชนใดๆ ทีไ่ม

สจุรติเกิดขึน้ พงึเปดเผยรายละเอยีดใหผเูกีย่วของทราบ เพือ่รวมกันแกไข
ปญหาดวยความยตุธิรรม

2.6 พนกังานตอสงัคม
(1) ไมกระทำการใดๆ ทีจ่ะสงผลเสยีหายตอสภาพแวดลอม สงัคม

และความมัน่คงของชาติ
(2) ไมใหการชวยเหลอื หรอืใหการสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ หรอื

ยอมเปนเครือ่งมอืทีจ่ะสรางความเสยีหายตอสภาพแวดลอม  สงัคม หรอื
ความมั่นคงของชาติดวยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบยีบตางๆ

(3) ประกอบกจิการดวยความรบัผดิชอบ สรางสรรค และปฏบิตัิ
ตามเจตนารมณของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกำกับ
ดแูล

(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม
หรือเยาวชนอยางสม่ำเสมอเทาที่จะสามารถกระทำได

(5) มจีติสำนกึในเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม
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