มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของ
ผูบริหารและพนักงาน
การประปาสวนภูมิภาค

การงานทุกอยางทุกอาชีพ
ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้น
จะบัญญัตเิ ปนลายลักษณอกั ษรหรือไมกต็ าม
แตเปนสิง่ ทีย่ ดึ ถือกันวาเปนความดีงาม
ทีค่ นอาชีพนัน้ พึงประพฤติปฏิบตั ิ
หากผใู ดลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ทัง้ แกบคุ คล หมคู ณะ และสวนรวมได

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม สวนอัมพร 4 ก.ค. 40

จรรยาบรรณ

คือหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษา
และสงเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียงขององคกรและสมาชิก ทุก
องคกรมีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีจรรยาบรรณของ
องคกร เพือ่ ใหสมาชิกขององคกรใชเปนแนวทางทำงาน
ใหประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคตามเปา
หมายขององคกร
รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานตางๆ กำหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณและจัดกิจกรรมรณรงคสง เสริม
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจรรยาบรรณที่
กำหนด เพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและสังคมโดยรวม
การประปาสวนภูมภิ าค (กปภ.) รัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย
ไดสนองนโยบายดานนี้ โดยเริ่มจัดทำคูมือจรรยาบรรณของการประปา
สวนภูมภิ าคขึน้ และไดจดั กิจกรรมตางๆเพือ่ สนับสนุนการสรางองคกรให
เปนสังคมคุณธรรมตอเนื่องกันมาตั้งแตป 2546 นอกจากนี้ ยังได
ประกาศพันธสัญญารวมสรางสังคมคุณธรรมเมือ่ ป 2548
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ดังนัน้ เพือ่ ใหมกี ารปลูกฝงการประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ขององคกรอยางตอเนื่องและขยายผลเรื่องนี้ไปสูผูบริหารและพนักงาน
ทุกคน กปภ. จึงกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผบู ริหารและพนักงาน
การประปาส ว นภู มิ ภ าคที่ เ หมาะสมกั บ วั ฒ นธรรมองค ก รและระดั บ
มาตรฐานทีเ่ ปนเปาหมายของ กปภ. โดยยึดหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
(1) สรางคานิยมรวมเพือ่ สรางสรรคสงิ่ ทีด่ งี าม ถูกตอง โดยยึด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) รวมมือรวมใจ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา
องคกรใหเปนสังคมคุณธรรมอยางตอเนือ่ ง
(3) รณรงค สงเสริม ใหมกี ารประพฤติปฏิบตั งิ านดวยความรับผิด
ชอบ โปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม รวมทัง้ สรางภูมคิ มุ กันใหแกผทู สี่ ราง
สิง่ ดีงาม และถูกตองตามจรรยาบรรณ
(4) ปรับกระบวนทัศนที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร
ประชาชน และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรนี้ ทุก
คนในองคกรตองรวมมือรวมใจกัน ทัง้ ผบู ริหารซึง่ หมายถึง คณะกรรมการ
ผบู ริหารระดับสูง ผบู ริหารระดับกลาง และผบู ริหารระดับหัวหนางาน ซึง่
ผบู ริหารนีเ้ ปนผมู บี ทบาทในการกำหนดวิถที างขององคกร มีอำนาจสัง่ การ
และนำการทำงาน เพื่อใหไดทั้งผลงานตามเปาหมายและไดน้ำใจจาก
พนักงานผใู ตบงั คับบัญชา และพนักงาน ซึง่ เปนพลังการทำงานใหสำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร โดยใชความรู ความ
สามารถ และประสบการณความชำนาญของพนักงานแตละคน
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1. จรรยาบรรณของผบู ริหาร

1.1 ผบู ริหารตอองคกร
(1) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตย
สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ดวยความเปนธรรม และเพือ่ ประโยชนสงู สุด
ขององคกร
(2) บริ ห าร กปภ. ด ว ยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ดวยสายตาทีย่ าวไกล
สรางสรรคสงิ่ แปลกใหม กลาเปลีย่ นแปลงและกลาตัดสินใจ
(3) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู ประสบการณ และ
ทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี
(4) คำนึงถึงการประหยัดคาใชจาย และไมใชทรัพยากรของ
กปภ. อยางสิน้ เปลือง จัดการดูแลทรัพยสนิ ของ กปภ. มิใหเสือ่ มคาหรือ
สูญหายโดยมิชอบ
(5) รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ำเสมอ และครบถวน
ตามความเปนจริง
(6) แจงใหผเู กีย่ วของทราบถึงแนวโนม (prospects) ในอนาคต
ขององคกรทัง้ ในดานบวกและดานลบ ซึง่ จะตองอยบู นพืน้ ฐานของความ
เปนไปไดและมีขอ มูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
(7) ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผอู นื่ ทัง้ ทางตรงและทาง
ออม
(8) ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก
(9) ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอ องคกร
(10) จงรักภักดีและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ กปภ. และ
ปกปอง กปภ. เมือ่ ถูกใหดำเนินการอยางไมถกู ตองและไมชอบธรรม ซึง่
อาจทำให กปภ. ไดรบั ความเสียหาย
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1.2 ผบู ริหารตอพนักงาน
(1) ใหผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมแกพนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมคี วามปลอดภัยตอชีวติ
และทรัพยสนิ ของพนักงานอยเู สมอ
(3) แตงตัง้ โยกยาย ใหรางวัล และลงโทษพนักงานดวยความสุจริต
ใจ โดยคำนึงถึงความรู สมรรถนะความสามารถ และประสบการณ ตลอด
จนความเหมาะสมทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงวุฒภิ าวะทางอารมณของพนักงานนัน้ ๆ
(4) ให ค วามสำคั ญ ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะความรู สมรรถนะความ
สามารถของพนักงาน รวมถึงการเสริมสรางประสบการณเกีย่ วกับกิจการประปา
โดยใหโอกาสแกพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ
(5) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน เพือ่ เปนแนวทางใน
การปรับปรุงการดำเนินงานขององคกรใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(6) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
พนักงานอยางเครงครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอความมัน่ คงในหนาทีก่ ารงานของพนักงาน
(8) หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและ
สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ปฏิบตั ติ อ พนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปน
ปจเจกชนและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(10) ย้ำใหพนักงานเขาใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาท
ซึ่งพนักงานถือปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบปฏิบัติของ
จรรยาบรรณอยางทัว่ ถึงทัง้ องคกร
(11) เปดโอกาสใหพนักงานใหขอคิดเห็นหรือทวงติงการดำเนินงาน
ขององคกรทีข่ ดั ตอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
(12) ใหความมั่นใจกับพนักงาน ในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการใน
การทำงาน
(13) ย้ำใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใน
องคกรใหคมุ คาและเกิดประโยชนสงู สุด
(14) พึงดูแลเอาใจใสผใู ตบงั คับบัญชาทัง้ ดานปฏิบตั งิ าน ขวัญกำลังใจ
สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็นของผใู ตบงั คับบัญชาตามทำนองคลองธรรม
(15) ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรแู ละความสามารถของพนัก
งาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนพนักงาน
ทุกระดับใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
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1.3 ผู บ ริ ห ารต อ ลู ก ค า และ
ประชาชน
(1) ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(2) กำหนดระดับคุณภาพที่ยอม
รับไดของการบริการ
(3) เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยว
กับการบริการอยางครบถวน ถูกตอง และ
ไมบดิ เบือนขอเท็จจริง
(4) นำเสนอการบริการที่จะตอง
ไมทำใหลกู คาและประชาชนเกิดความเขาใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ
หรือเงือ่ นไขใดๆ ของการบริการนัน้ ๆ
(5) จัดระบบเพือ่ ใหลกู คาและประชาชนสามารถรองเรียนเกีย่ วกับการ
บริการ และดำเนินการอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาและประชาชนไดรับการตอบ
สนองผลอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและประชาชนอยางจริงจัง และสม่ำเสมอ
รวมถึงไมนำมาใชเพือ่ ประโยชนของตนเองและผทู เี่ กีย่ วของโดยมิชอบ
(7) พยายามรักษาตนทุนการผลิตใหต่ำที่สุด ทั้งนี้ตองรักษาคุณภาพ
ของการบริการใหไดมาตรฐานตลอดเวลา
(8) แสวงหาชองทางทีจ่ ะเพิม่ ประโยชนใหแกลกู คาและประชาชนอยาง
ตอเนือ่ ง
(9) ปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ ตี อ ลูกคาและประชาชนอยางเครง
ครัด
(10) กรณีทไี่ มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขขอใดได ตองรีบแจงใหลกู คา
และประชาชนทราบลวงหนา เพือ่ รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(11) ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ
และไมกำหนดเงือ่ นไขการคาทีไ่ มเปนธรรมตอลูกคาและประชาชน
(12) สรางนวัตกรรมใหม เชน การบริการใหมๆ เพื่อใหลูกคาและ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ ง
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1.4 ผบู ริหารตอคคู า และ/หรือเจาหนี้
(1) ไมเรียก หรือไมรบั หรือจายผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริตใน
การคากับคคู า และ/หรือเจาหนี้
(2) ถ า มี ข อ มู ล ว า มี ก ารเรี ย ก หรื อ การรั บ หรื อ การจ า ย
ผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริตเกิดขึน้ พึงเปดเผยรายละเอียดตอคคู า และ/
หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
(3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ ตี อ เจาหนีอ้ ยางเครงครัด ไมวา
จะเปนเรือ่ งวัตถุประสงคของการใชเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพยค้ำประกัน และเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ดใหขอ ตกลงไวกบั เจาหนี้
(4) กรณีทไี่ มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขขอใดได ตองรีบแจงให
เจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(5) รายงานขอมูลทางการเงินทีถ่ กู ตอง และตรงเวลาใหแกเจา
หนี้อยางสม่ำเสมอ
(6) เรงรัดติดตามทวงหนีเ้ พือ่ ประโยชนขององคกร
1.5 ผบู ริหารตอคแู ขงทางการคา
(1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใตกรอบกติกาของการแขงขันทีด่ ี
(2) ไมแสวงหาขอมูลทีเ่ ปนความลับของคแู ขงขันทางการคาดวย
วิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงาน
ของคแู ขง เปนตน
(3) ไมพยายามทำลายชือ่ เสียงของคแู ขงขันทางการคาดวยการ
กลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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1.6 ผบู ริหารตอสังคมสวนรวม
(1) ไมกระทำการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม
(2) คืนผลกำไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวน
สรางสรรคสงั คมอยางสม่ำเสมอ
(3) ปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวด
ลอมใหเกิดขึน้ ในหมพู นักงานทุกระดับอยางตอเนือ่ ง และจริงจัง
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตาม
เจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหนวยงานกำกับดูแล
(5) ไมกระทำการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเปนเครือ่ งมือที่
จะทำใหเกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ
(6) ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแล และรายงานขอมูล
ที่เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตางๆ
ตอหนวยงานนัน้
(7) ไมนำเงินขององคกรไปสนับสนุนทางการเมือง
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2. จรรยาบรรณของพนักงาน

2.1 พนักงานตอองคกร
(1) ภาคภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ของ กปภ.
(2) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสุจริต โปรงใส เสมอภาค และเปน
ธรรม โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเวนการกระทำใดๆ อันอาจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั องคกร
(3) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถดวยความขยัน
หมัน่ เพียร และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนขององคกรเปนสำคัญ
(4) ตรงตอเวลา ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความเสียสละ และใชเวลา
ราชการเพือ่ ประโยชนขององคกรอยางเต็มที่
(5) รายงานผลการดำเนินงานและสถานภาพขององคกรตาม
ความเปนจริง ครบถวนและสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
(6) จัดการ ดูแล และใชทรัพยสนิ ขององคกรอยางประหยัด และ
รูคุณคา โดยมิใหเสื่อมคาเสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญูชนจะพึง
ปฏิบตั ติ อ ทรัพยสนิ ของตนเอง
(7) มีความรับผิดชอบตอความสำเร็จและความลมเหลวของ
กปภ. มีความจงรักภักดีตอ เปาหมายของ กปภ. มีความคิดริเริม่ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานทีต่ นสังกัด
2.2 พนักงานตอผบู งั คับบัญชา
(1) ไมกลาวรายตอผูบังคับบัญชา โดยปราศจากขอมูลและ
ความจริง
(2) ใหความเคารพผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหความรวมมือ
ปฏิบตั งิ านดวยความรับผิดชอบ รวมแกปญ
 หา รวมทัง้ เสนอแนะในสิง่ ที่
เห็นวาจะเปนประโยชนตอ การพัฒนางานในความรับผิดชอบ

10

ÁÍ§ãËŒáμ¡ ¤Ô´ãËŒμÒ‹ § ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ´Õ

2.3 พนักงานตอตนเองและเพือ่ นรวมงาน
(1) เปนผมู ศี ลี ธรรมอันดี ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตย สุจริต
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ไมวา ทางตรงหรือทางออม
(2) เรียนรคู วามผิดพลาดของตนเองและไมทำผิดซ้ำ แสวงหา
ความรเู พิม่ เติม และใชวชิ าชีพของตนปฏิบตั งิ านในหนาทีอ่ ยางเต็มความ
สามารถ มีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองและหนวยงาน
(3) สนับสนุนกิจกรรมทั้งปวงที่จะชวยเสริมสรางคุณภาพและ
ประสิทธิภาพขององคกรใหไปสคู วามเปนเลิศ
(4) เต็มใจชวยเหลือและใหความรวมมือกับเพื่อนพนักงาน
เกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ตลอดจนสงเสริมและรักษาไวซึ่งความสามัคคี
และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ถือเสมือนวาเพื่อนรวม
งานเปน "ลูกคาสำคัญ"
(5) มีกริ ยิ ามารยาททีส่ ภุ าพเรียบรอยตอผรู ว มงาน ลูกคา และ
ผมู าติดตอ เพือ่ รักษาและเผยแพรภาพลักษณทดี่ ขี ององคกรใหเปนทีย่ อม
รับของคนทัว่ ไป
(6) ไมกลาวรายตอเพื่อนพนักงานโดยปราศจากขอมูลและ
ความจริง
(7) มีความกลาหาญพอที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นและ
ยืดหยนุ เต็มใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเพือ่ กปภ.
2.4 พนักงานตอลูกคา
(1) ผลิตน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององคการ
อนามัยโลก
(2) ปฏิบตั ติ อ ลูกคาอยางเต็มความสามารถดวยความเปนธรรม
รวดเร็ว ถูกตอง และสุภาพออนนอม พรอมทั้งใหคำแนะนำ ตลอด
จนแสวงหาชองทางทีจ่ ะอำนวยความสะดวกใหแกลกู คาอยางตอเนือ่ ง
(3) รักษามาตรฐานการใหบริการ ใหเปนทีป่ ระจักษ เพือ่ สราง
ความมัน่ ใจใหกบั ลูกคา และปรับปรุงมาตรฐานการบริการใหดขี นึ้ อยางไม
หยุดยัง้
(4) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนของ
ลูกคาดวยความเต็มใจ เพื่อเปนชองทางใหมีการปรับปรุงการใหบริการ
ลูกคาใหดขี นึ้ อยตู ลอดเวลา
(5) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนใด ซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ูชนจะใหแกกนั โดยเสนหาจากผมู าติดตอ
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เจาหนี้

2.5 พนักงานตอคคู า หรือเจาหนี้
(1) ไมเรียก ไมรบั ไมใหผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริตกับคคู า หรือ

(2) ปฏิบตั ติ อ คคู า หรือเจาหนีด้ ว ยความเปนธรรมและเทาเทียม
(3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ กี บั คคู า หรือเจาหนีอ้ ยางเครงครัด
ตามทีต่ กลงกันไว
(4) หากไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดๆ ทีไ่ ดตกลงกันไว จะตอง
แจงใหคคู า หรือเจาหนีท้ ราบลวงหนา เพือ่ หาทางแกไขรวมกัน
(5) หากมีขอ มูลวามีการเรียกหรือรับหรือใหผลประโยชนใดๆ ทีไ่ ม
สุจริตเกิดขึน้ พึงเปดเผยรายละเอียดใหผเู กีย่ วของทราบ เพือ่ รวมกันแกไข
ปญหาดวยความยุตธิ รรม
2.6 พนักงานตอสังคม
(1) ไมกระทำการใดๆ ทีจ่ ะสงผลเสียหายตอสภาพแวดลอม สังคม
และความมัน่ คงของชาติ
(2) ไมใหการชวยเหลือ หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือ
ยอมเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะสรางความเสียหายตอสภาพแวดลอม สังคม หรือ
ความมั่นคงของชาติดวยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบตางๆ
(3) ประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบ สรางสรรค และปฏิบตั ิ
ตามเจตนารมณของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกำกับ
ดูแล
(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม
หรือเยาวชนอยางสม่ำเสมอเทาที่จะสามารถกระทำได
(5) มีจติ สำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
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