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การงานทุกอยางทุกอาชีพ 
ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง 

จรรยาบรรณนั้น 
จะบัญญัติเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม 
แตเปนสิ่งท่ียึดถือกันวาเปนความดีงาม 

ท่ีคนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ 
หากผูใดลวงละเมิด ก็อาจกอใหเกิดความเสียหาย 

ท้ังแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
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โดยที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ซ่ึงมีหน้าท่ี
พิจารณากรอบจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคม
คุณธรรมของ กปภ. และกําหนดแนวทางในการนํากรอบจริยธรรมและคุณธรรม ไปสู่
ภาคการปฏิบัติท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ            
หรือมีมติ หรือมีความเห็น เพือ่นําเสนอผู้ว่าการรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ เกี่ยวกับ
การดําเนนิงานในเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการเสรมิสร้างระบบคณุธรรมและจรยิธรรม
ของ กปภ.  

ได้พิจารณาและเห็นว่า ปัจจุบัน กปภ. มีคู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. (ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551) และประมวลจริยธรรม
ของผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. พ.ศ. 2553 ซ่ึงอยู่คนละฉบับ ทําให้ไม่สะดวก
ตอ่การคน้ควา้หรอืใชอ้้างองิ ท้ังทีเ่รือ่งดงักลา่วเปน็เรือ่งเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ เมือ่ กปภ. 
มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรใหม่ จึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนมาตรฐาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรใหม่ ซ่ึงคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้ดําเนินการและนําเสนอผู้ว่าการลงนาม
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ปรากฏตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 
(รายละเอียดอยู่ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้) 

คณะกรรมการพฒันาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. จดัทําคู่มือจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
มาตรฐานจรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน กปภ. ตามประมวล
จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน กปภ. (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ. 2557 
โดยมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ได้รับทราบ ทําความเข้าใจ 
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจนเป็นปกติวิสัย อันจะเป็น
การเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม ตามค่านิยมองค์กร 
“มุ่ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” ต่อไป 

 

ที่มาของการจดัทําคู่มือจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 



 

 

 

 ผู้ใช้น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 
   (Customers delight with water quality and excellence services) 

วิสัยทศัน์ กปภ. 

 
 

 ผลิตจ่ายน้ําที่มีคุณภาพ 
 พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ําให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 

พันธกจิ กปภ. 

 
 

 มุ่ง  :  มุ่งเน้นคุณธรรม 
 ม่ัน  :  ม่ันใจคุณภาพ 
 เพ่ือปวงชน  :  เพ่ือสุขของปวงชน 

ค่านยิมองคก์ร  :  มุ่ง-ม่ัน-เพื่อปวงชน 
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คําว่า “จริยธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ซ่ึงมลีกัษณะเปน็ขอ้บญัญตัใิห้บคุคลประพฤตปิฏบิตัติามอันถือกนัวา่เปน็การกระทําท่ีด ี
ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มี
การวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่งสอนอบรมเรื่องจริยธรรม
แกส่มาชกิของสงัคม ผลท่ีสงัคมคาดหวงั คอื การทีส่มาชกินอ้มนําเอาจรยิธรรมไปประพฤติ
ในชีวิตประจําวัน  

ลักษณะของผู้มีจริยธรรม จะเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑. เป็นผู้ท่ีมีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการ

ประพฤติชั่ว 
๒. เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 
๓. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
๔. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง 
๕. เป็นผู้ท่ีรัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม สําหรับการพัฒนา

ใด ๆ ได้ 
ตามลักษณะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถงึ แนวทางของการ

ประพฤตปิฏิบตัตินใหเ้ปน็คนด ีเปน็ประโยชนส์ขุแกต่นเองและสว่นรวม  
 
 
 

คําว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ
ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพตนเอง หรือกระบวนความประพฤติ
ท่ีกลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือใน
สังคมนั้นยึดถือหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้
สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของวิชาชีพของตน 

ความหมายของจรรยาบรรณ 

ความหมายของจริยธรรม 
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ในชีวิตประจําวัน  

ลักษณะของผู้มีจริยธรรม จะเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑. เป็นผู้ท่ีมีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการ

ประพฤติชั่ว 
๒. เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 
๓. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
๔. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง 
๕. เป็นผู้ท่ีรัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม สําหรับการพัฒนา

ใด ๆ ได้ 
ตามลักษณะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถงึ แนวทางของการ

ประพฤตปิฏิบตัตินใหเ้ปน็คนด ีเปน็ประโยชนส์ขุแกต่นเองและสว่นรวม  
 
 
 

คําว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ
ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพตนเอง หรือกระบวนความประพฤติ
ท่ีกลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือใน
สังคมนั้นยึดถือหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้
สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของวิชาชีพของตน 

ความหมายของจรรยาบรรณ 

ความหมายของจริยธรรม 

 

 

 

 
 

อ้างอิงตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตังิาน 
กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 (รายละเอียดอยู่ในหมวด 2, 3 แห่งประมวล
จริยธรรมฯ ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้) 

สรุปย่อสาระสําคัญจากคู่มือจรยิธรรมและจรรยาบรรณฯ 

 
 

 ยึดหลักสําคัญไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่ 
(1) รว่มสร้างคา่นยิม (มุ่ง-ม่ัน-เพือ่ปวงชน) เพือ่สรา้งสรรคส์ิง่ท่ีดงีาม ถกูต้อง 

โดยยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
(2) ร่วมมือร่วมใจ และพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น

สังคมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
(3) รณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการประพฤติปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 

โปรง่ใส ถกูตอ้งและเปน็ธรรม รวมท้ังสรา้งภมิูคุม้กันใหแ้กผู่ท่ี้สรา้งสิง่ดีงาม และถกูต้อง
ตามจรรยาบรรณ 

(4) ปรับกระบวนทัศน์ท่ีเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรประชาชน 
และสังคมโดยรวม 

1. จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 

     กําหนดให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร ดังนี้ 
(1) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อองค์กร เช่น 

• ซ่ือสัตย์ สุจริต ตัดสินใจด้วยความเป็นธรรม 
• ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร (มุ่ง-ม่ัน-เพื่อปวงชน) 
• ควบคุมค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
• ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
• รักและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
                           ฯลฯ 

2. มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร  (ส่วนที่ 1 หมวด 2 ) 



๕

 

 

(2) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน เช่น 
• ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-ม่ัน-เพื่อปวงชน 
• ให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษ

ผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตใจ 
• ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ 
• ให้ความม่ันใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการ

ในการทํางาน 
                           ฯลฯ 

(3) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน เช่น 
• ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ของการบริการ 
• รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง 
• แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้าและประชาชน

อย่างต่อเนื่อง 
• สรา้งนวตักรรมใหม ่เชน่ การบรกิารใหม ่ๆ เพือ่ให้ลกูคา้และประชาชน

เกิดความพึงพอใจ 
                           ฯลฯ 

(4) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เช่น 
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า

กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
• รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาต่อเจ้าหนี้

อย่างสม่ําเสมอ 
• เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กร 
                           ฯลฯ 
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(2) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน เช่น 
• ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-ม่ัน-เพื่อปวงชน 
• ให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษ

ผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตใจ 
• ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ 
• ให้ความม่ันใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการ

ในการทํางาน 
                           ฯลฯ 

(3) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน เช่น 
• ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ของการบริการ 
• รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง 
• แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้าและประชาชน

อย่างต่อเนื่อง 
• สรา้งนวตักรรมใหม ่เชน่ การบรกิารใหม ่ๆ เพือ่ให้ลกูคา้และประชาชน

เกิดความพึงพอใจ 
                           ฯลฯ 

(4) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เช่น 
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า

กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
• รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาต่อเจ้าหนี้

อย่างสม่ําเสมอ 
• เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กร 
                           ฯลฯ 

 

 

(5) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการคา้ เช่น 
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
• ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการ

ท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  
• ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง  

(6) จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม เช่น 
• ไม่ทําการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ, สภาพแวดล้อม 
• จัดกิจกรรม CSR ให้ลูกค้าและประชาชนอย่างสม่ําเสมอ 
• การปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั ตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบยีบ

ท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล 
• ไม่ช่วยเหลือ/สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการ

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  
                           ฯลฯ 

    กําหนดให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี ้
(1) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร เช่น 

• ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 
โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร  

• ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการ
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มท่ี 

                           ฯลฯ 

3. มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 2 หมวด 2 ) 

(2) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น 
• ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
• ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  
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(3) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน เช่น 
• มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์มิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
• มีกริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มา

ติดต่อ เพื่อรักษา-เผยแพรภ่าพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
• ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
• เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนพนักงาน เกื้อกูลกัน

ในทางท่ีชอบ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงานเป็น “ลูกค้าสําคัญ”                                

                           ฯลฯ 

(4) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า เช่น 
• ผลิตนํ้าสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ.  
• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว 

ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม  
• รกัษามาตรฐานการใหบ้ริการ ให้เปน็ทีป่ระจกัษ ์เพือ่สรา้งความม่ันใจ

ให้กับลูกค้า  
• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า

ด้วยความเต็มใจ  
• ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด  
                           ฯลฯ 

(5) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เช่น 
• ไม่เรยีก ไม่รบั ไม่ให้ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริต กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้ 
• ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม  
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

ตามที่ตกลงกันไว้ 
• หากมขีอ้มลูวา่ มีการเรยีกหรอืรบัหรอืใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริต

เกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
                           ฯลฯ 



๘

 

 

(3) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน เช่น 
• มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์มิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
• มีกริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มา

ติดต่อ เพื่อรักษา-เผยแพรภ่าพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
• ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
• เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนพนักงาน เกื้อกูลกัน

ในทางท่ีชอบ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงานเป็น “ลูกค้าสําคัญ”                                

                           ฯลฯ 

(4) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า เช่น 
• ผลิตนํ้าสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ.  
• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว 

ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม  
• รกัษามาตรฐานการใหบ้ริการ ให้เปน็ทีป่ระจกัษ์ เพือ่สรา้งความม่ันใจ

ให้กับลูกค้า  
• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า

ด้วยความเต็มใจ  
• ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด  
                           ฯลฯ 

(5) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เช่น 
• ไม่เรยีก ไม่รบั ไม่ให้ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริต กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้ 
• ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม  
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

ตามที่ตกลงกันไว้ 
• หากมขีอ้มลูวา่ มีการเรยีกหรอืรบัหรอืใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริต

เกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
                           ฯลฯ 

 

 

(6) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม เช่น 
• ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม

และความมั่นคงของชาติ 
• ไม่ให้การช่วยเหลือ หรอืให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หรือยอมเป็น

เครื่องมือที่จะสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม หรือความมั่นคงของชาติ  
• สง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม ท่ีจะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมหรอืเยาวชน

อย่างสม่ําเสมอเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้  
                          ฯลฯ 

 

 
สว่นที ่1  มาตรฐานจรยิธรรมอนัเปน็คา่นยิมหลกั ประกอบดว้ย 9 ประการ ได้แก ่

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเรว็ มีอัธยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
(6) การให้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูต้อง และไมบ่ดิเบอืน

ข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเปน็ประมขุ 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

สว่นที ่2  มาตรฐานจรยิธรรมขององคก์ร เปน็การกําหนดมาตรฐานใหผู้บ้ริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอ่ืน ๆ 
(ดูภาคผนวก) 

4. มาตรฐานจริยธรรม (ส่วนที่ 1, 2 หมวด 3 ) 



 

 

 

กําหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
และขั้นตอนการลงโทษไว้ตามผังด้านล่างนี้ (รายละเอียดอยู่ในหมวด 4, 5 
แห่งประมวลจริยธรรมฯ ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้) 

5. กลไกและระบบการบังคับใช้และขั้นตอนการลงโทษ 

 

กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ (หมวด 2) ให้ผู้บังคับบัญชา             
มีอํานาจว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ตามความเหมาะสม 

5.1 กรณีมีการฝ่าฝนืมาตรฐานจรรยาบรรณ (ตามหมวด 2) 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. พิจารณา         
เบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าว 
เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
จริยธรรม (หมวด 3) หรือไม่ 

 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า                  
ไม่มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม 
(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี

สั่งยุติเรื่อง 

 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า                     
มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม 

(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี 
(ข้อ 31 หมวด 4) สั่งให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการลงโทษ (หมวด 5) 

 หากเป็นกรณีเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรม  ใ ห้นํา เสนอผู้ ว่ าการ

เพื่อพิจารณาและสั่งการให้
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี แต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้น 3 คน แต่ไม่เกิน 
5 คน ดําเนนิการสอบสวนทางจรยิธรรม 
ตามหลักเกณฑ์การดําเนินการ

ด้านวินัยของ กปภ. 

        
  

 กรณีมีการร้องเรียนหรือมีเหตุ
ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกําหนด

ของมาตรฐานจริยธรรม  (หมวด 3)  

5.2 กรณีมีการฝ่าฝนืมาตรฐานจริยธรรม (ตามหมวด 3) 

๙



 

 

 

กําหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
และขั้นตอนการลงโทษไว้ตามผังด้านล่างนี้ (รายละเอียดอยู่ในหมวด 4, 5 
แห่งประมวลจริยธรรมฯ ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้) 

5. กลไกและระบบการบังคับใช้และขั้นตอนการลงโทษ 

 

กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ (หมวด 2) ให้ผู้บังคับบัญชา             
มีอํานาจว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ตามความเหมาะสม 

5.1 กรณีมีการฝ่าฝนืมาตรฐานจรรยาบรรณ (ตามหมวด 2) 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. พิจารณา         
เบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าว 
เกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
จริยธรรม (หมวด 3) หรือไม่ 

 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า                  
ไม่มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม 
(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี

สั่งยุติเรื่อง 

 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า                     
มีการฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรม 

(หมวด 3) ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี 
(ข้อ 31 หมวด 4) สั่งให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการลงโทษ (หมวด 5) 

 หากเป็นกรณีเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรม  ใ ห้นํา เสนอผู้ ว่ าการ

เพื่อพิจารณาและสั่งการให้
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี แต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้น 3 คน แต่ไม่เกิน 
5 คน ดําเนนิการสอบสวนทางจรยิธรรม 
ตามหลักเกณฑ์การดําเนินการ

ด้านวินัยของ กปภ. 

        
  

 กรณีมีการร้องเรียนหรือมีเหตุ
ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกําหนด

ของมาตรฐานจริยธรรม  (หมวด 3)  

5.2 กรณีมีการฝ่าฝนืมาตรฐานจริยธรรม (ตามหมวด 3) 

๑๐

 

 
 

 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัิงาน 
การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2557 

------------------------------ 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังใหก้ําหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระทําด้วย 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
และจดักจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิการประพฤตปิฏิบตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณทีก่ําหนด 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและนโยบาย
ของรัฐบาลดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
การประปาสว่นภมิูภาค พ.ศ. 2522 จงึกําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปา
ส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานการประปาส่วนภมิูภาค (ฉบบัปรับปรงุ) 
พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้  
                   “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
จนถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

ภาคผนวก 



๑๑

 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการประปา
ส่วนภูมิภาค 

“คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
ดําเนินการด้านจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

“จรยิธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤตปิฏบิตัตินและปฏบิตัิ
หน้าท่ีของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องศรัทธาและยอมรับ 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คณุธรรมและจรยิธรรมทีผู่บ้ริหารและผูป้ฏิบตังิานของ กปภ. ตอ้งยดึถือปฏบิตัเิพือ่รกัษา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของการประปาส่วนภูมิภาค  

ข้อ 4  ให้ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้เสนอให้มีการกําหนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมรวมทัง้ส่งเสริมการปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 

หมวด 2 
มาตรฐานจรรยาบรรณ 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ข้อ 5   ผู้บริหารต่อองค์กร 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ

ดําเนินการใด ๆ ด้วยความ เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
2. บริหาร กปภ. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยวิสัยทัศน์

ท่ียาวไกล สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าตัดสินใจ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ

การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 
4. คํานึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ทรัพยากรของ กปภ. 

อย่างสิ้นเปลือง จัดการดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ 
5. รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วน

ตามความเป็นจริง 
6. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนาคต

ขององค์กร ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ 
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

7. ไม่แสวงหาประโยชนใ์ห้ตนเอง และผูอ่ื้น ท้ังทางตรงและทางออ้ม 



๑๒

 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการประปา
ส่วนภูมิภาค 

“คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
ดําเนินการด้านจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

“จรยิธรรม” หมายถึง แนวทางของการประพฤตปิฏบิตัตินและปฏบิตัิ
หน้าท่ีของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องศรัทธาและยอมรับ 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คณุธรรมและจรยิธรรมทีผู่บ้ริหารและผูป้ฏิบตังิานของ กปภ. ตอ้งยดึถอืปฏบิตัเิพือ่รกัษา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของการประปาส่วนภูมิภาค  

ข้อ 4  ให้ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้เสนอให้มีการกําหนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมรวมทัง้ส่งเสริมการปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 

หมวด 2 
มาตรฐานจรรยาบรรณ 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ข้อ 5   ผู้บริหารต่อองค์กร 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ

ดําเนินการใด ๆ ด้วยความ เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
2. บริหาร กปภ. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยวิสัยทัศน์

ท่ียาวไกล สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าตัดสินใจ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ

การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 
4. คํานึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ทรัพยากรของ กปภ. 

อย่างสิ้นเปลือง จัดการดูแลทรัพย์สินของ กปภ. มิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ 
5. รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วน

ตามความเป็นจริง 
6. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนาคต

ขององค์กร ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ 
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

7. ไม่แสวงหาประโยชนใ์ห้ตนเอง และผูอ่ื้น ท้ังทางตรงและทางออ้ม 

 

8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
9. ไม่ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อองค์กร 
 10. จงรักภักดี และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ. และปกป้อง 

กปภ. จากการดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ซ่ึงอาจทําให้ กปภ. ได้รับ
ความเสียหาย 

ข้อ 6   ผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน 
1. ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร มุ่ง-ม่ัน-เพื่อปวงชน 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1.1  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.2  มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยโปร่งใส ตรงไปตรงมา 
1.3  สื่อสารสองทางอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตามและกํากับให้

ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
1.4  สร้างวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติงาน 
1.5  สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

2. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหมี้ความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3. ให้ความเป็นธรรมในเรื่องการแต่งตั้ ง โยกย้าย ให้รางวัล 
และลงโทษผูป้ฏิบตังิานดว้ยความสจุรติใจ โดยคํานงึถงึความรู ้สมรรถนะความสามารถ 
และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ 

4 . ใ ห้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ  ความ รู้  สมรรถนะ
ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึการเสรมิสรา้งประสบการณเ์กีย่วกบักจิการประปา 
โดยให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคบัตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
กบัผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของผู้ปฏิบัติงาน 

8. หลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม 
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 

 



๑๓

 

9. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

10. ยํ้าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และบทบาท
ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบปฏิบัติของ
จรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

11. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็น หรือท้วงติงการดําเนินงาน
ขององค์กรท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

12. ให้ความม่ันใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการ
ในการทํางาน 

13. ยํ้าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

14. พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังด้านปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ 
สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทํานองคลองธรรม 

15. ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้และความสามารถของผูป้ฏิบตังิาน 
โดยให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับให้มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ 7   ผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน 
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ 
2. กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ 
3. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
4. นําเสนอการบริการที่จะต้องไม่ทําให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการนั้น ๆ 
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ

การบรกิาร และดําเนนิการอยา่งดท่ีีสดุ เพือ่ใหล้กูคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองผล
อย่างรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกค้า และประชาชนอย่างจริงจัง และสมํ่าเสมอ 
รวมถึงไม่นํามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ    

7. พยายามรกัษาตน้ทนุการผลติ ท้ังนี ้ตอ้งรกัษาคณุภาพของการบรกิาร
ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา 

8. แสวงหาช่องทางท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 

 



๑๔

 

9. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

10. ยํ้าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และบทบาท
ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบปฏิบัติของ
จรรยาบรรณอย่างทั่วถึงท้ังองค์กร 

11. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อคิดเห็น หรือท้วงติงการดําเนินงาน
ขององค์กรท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

12. ให้ความม่ันใจกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการ
ในการทํางาน 

13. ยํ้าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

14. พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังด้านปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ 
สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทํานองคลองธรรม 

15. ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้และความสามารถของผูป้ฏิบตังิาน 
โดยให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับให้มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ 7   ผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน 
1. ให้บริการที่มีคุณภาพ 
2. กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ 
3. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
4. นําเสนอการบริการที่จะต้องไม่ทําให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการนั้น ๆ 
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ

การบรกิาร และดําเนนิการอยา่งดท่ีีสดุ เพือ่ให้ลกูคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองผล
อย่างรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกค้า และประชาชนอย่างจริงจัง และสมํ่าเสมอ 
รวมถึงไม่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ    

7. พยายามรกัษาตน้ทนุการผลติ ท้ังนี ้ตอ้งรกัษาคณุภาพของการบรกิาร
ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา 

8. แสวงหาช่องทางท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

9. ปฏบิตัตินตามเงือ่นไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้และประชาชนอยา่งเครง่ครดั  
10. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า

และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
11. ไม่ค้ากําไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ

และไม่กําหนดเงื่อนไขการค้าท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน 
12. สร้างนวตักรรมใหม ่เชน่ การบรกิารใหม ่ๆ เพือ่ให้ลกูคา้และประชาชน

เกิดความพึงพอใจอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
ข้อ 8   ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

1. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

2. ถา้มีขอ้มูลว่า มีการเรยีกหรือการรบั หรอืการจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ 
ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 

4. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้
อย่างสม่ําเสมอ 

6. เร่งรัดติดตามทวงหนี้เพื่อประโยชนข์ององค์กร 
ข้อ 9   ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งขันทางการคา้ด้วยวิธีการ

ท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น 
3. ไม่พยายามทําลายชือ่เสยีงของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วหา

ในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
ข้อ 10  ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม 

1. ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อม 

2. คืนผลกําไรสว่นหนึ่งขององคก์รให้แกก่ิจกรรมทีจ่ะมสีว่นสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม่ําเสมอ 

3. ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจรงิจัง 



๑๕

 

4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล 

5. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะ
ทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล และรายงานข้อมูลท่ี
เกีย่วกบัการฝา่ฝนื หรอืการไมป่ฏิบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

7. ไม่นําเงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง 
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อ 11  ผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

1. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ. 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 

โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร 

3. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเตม็กําลงัความสามารถ ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร 
และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญ 

4. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มท่ี 

5. รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค์กรตามความ
เป็นจริง ครบถ้วนและสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

6. จดัการ ดแูล และใชท้รพัยส์นิขององคก์รอยา่งประหยดั และรูค้ณุคา่ 
โดยมิให้เสื่อมค่าเสียหาย หรือสิ้นเปลือง เย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง 

7. มีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของ กปภ. 
มีความจงรักภักดีต่อเป้าหมายของ กปภ. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานที่ตนสังกัด 

ข้อ 12  ผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
1. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
2. ให้ความเคารพผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืปฏบิตังิาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหา
และเสนอความเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 



๑๖

 

4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล 

5. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะ
ทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล และรายงานข้อมูลท่ี
เกีย่วกบัการฝา่ฝนื หรอืการไมป่ฏิบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบต่าง ๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

7. ไม่นําเงินขององค์กรไปสนับสนุนทางการเมือง 
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อ 11  ผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

1. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ. 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 

โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร 

3. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเตม็กําลงัความสามารถ ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร 
และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญ 

4. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ และใช้เวลาราชการ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มท่ี 

5. รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค์กรตามความ
เป็นจริง ครบถ้วนและสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

6. จดัการ ดแูล และใชท้รพัยส์นิขององคก์รอยา่งประหยดั และรูค้ณุคา่ 
โดยมิให้เสื่อมค่าเสียหาย หรือสิ้นเปลือง เย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง 

7. มีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของ กปภ. 
มีความจงรักภักดีต่อเป้าหมายของ กปภ. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานที่ตนสังกัด 

ข้อ 12  ผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
1. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
2. ให้ความเคารพผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนใหค้วามรว่มมือปฏบิตังิาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหา
และเสนอความเห็นในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

 

ข้อ 13  ผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
1. เป็นผู้ มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2. เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง และไม่ทําผิดซํ้า แสวงหาความรู้

เพิม่เตมิ และใชว้ชิาชพี ของตนปฏบิตังิานในหนา้ท่ีอย่างเตม็ความสามารถ มีความคดิรเิริม่
ท่ีจะพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

3. สนบัสนนุกจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะชว่ยเสริมสรา้งคณุภาพและประสทิธภิาพ
ขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. เต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนพนักงานเกื้อกูลกัน
ในทางที่ชอบ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ถือเสมือนว่าเพื่อนร่วมงานเป็น “ลูกค้าสําคัญ” 

5. มีกริยิามารยาททีส่ภุาพเรยีบรอ้ยตอ่ผูร้ว่มงาน ลกูคา้ และผูม้าติดต่อ 
เพื่อรักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

6. ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนพนักงาน โดยปราศจากข้อมูลและความจริง 
7. มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิง่ที่ตนเชื่อมั่นและยืดหยุ่น เต็มใจ

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพื่อ กปภ. 
ข้อ 14  ผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า 

1. ผลิตน้ําสะอาดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กปภ. โดยอ้างอิง
ตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม พร้อมทั้งให้คําแนะนํา ตลอดจนแสวงหาช่องทาง
ท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

3. รกัษามาตรฐานการใหบ้รกิาร ให้เปน็ทีป่ระจกัษ ์เพือ่สรา้งความม่ันใจ
ให้กับลูกค้า และปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดย้ัง 

4. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า
ดว้ยความเตม็ใจ เพือ่เปน็ชอ่งทางให้มีการปรบัปรงุการใหบ้รกิารลกูคา้ให้ดขีึน้อยูต่ลอดเวลา 

5. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ท่ีวิญญูชนจะให้แก่กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ 

ข้อ 15  ผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ 
1. ไม่เรยีก ไม่รบั ไม่ให้ผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุรติ กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
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3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
ตามที่ตกลงกันไว้ 

4. หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ท่ีได้ตกลงกันไว้ จะต้อง
แจ้งให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 

5. หากมีข้อมูลว่า มีการเรียกหรือรับหรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผย รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

ข้อ 16  ผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม 
1. ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม

และความมั่นคงของชาติ 
2. ไม่ให้การชว่ยเหลอื หรอืใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมใด ๆ หรอืยอม

เปน็เครือ่งมอืทีจ่ะสร้างความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้ม สงัคม หรอืความมัน่คงของชาต ิ
ด้วยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

3. ประกอบกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
หรือเยาวชนอย่างสม่ําเสมอเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ 

5. มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
หมวด 3 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ข้อ 17  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันใน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถอืประโยชนข์องประเทศชาตเิหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 



๑๘

 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 
ตามที่ตกลงกันไว้ 

4. หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ท่ีได้ตกลงกันไว้ จะต้อง
แจ้งให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 

5. หากมีข้อมูลว่า มีการเรียกหรือรับหรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผย รายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

ข้อ 16  ผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม 
1. ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม

และความมั่นคงของชาติ 
2. ไม่ให้การชว่ยเหลอื หรอืให้การสนบัสนุนกจิกรรมใด ๆ หรอืยอม

เปน็เครือ่งมอืทีจ่ะสร้างความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้ม สงัคม หรอืความมัน่คงของชาต ิ
ด้วยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

3. ประกอบกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
หรือเยาวชนอย่างสม่ําเสมอเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ 

5. มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
หมวด 3 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ข้อ 17  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันใน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถอืประโยชนข์องประเทศชาตเิหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

 

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 
ข้อ 18  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 19  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 20  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง

ของตน ตลอดจนภาพลักษณ์หน่วยงาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 21  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี 
ข้อ 22  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักจรรยาวิชาชีพ

อย่างเต็มกําลงัความสามารถ ดว้ยความเสยีสละ ทุ่มเทสตปิญัญา ความรูค้วามสามารถ 
ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชนและ กปภ. 

ข้อ 23  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตสํานึกท่ีดีในการให้การบริการ 
มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว 
และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

ขอ้ 24  ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน ตอ้งไมน่ําความสัมพันธส์ว่นตวัระหวา่งบคุคล 
มาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น 

ข้อ 25  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 

ข้อ 26  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าท่ี
ในการแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรได้ สําหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

ข้อ 27  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ 
ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน และไม่นําเอาผลงาน
ของผู้อ่ืนมากล่าวอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

ข้อ 28  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดม่ันในข้อปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ 
และผูเ้กีย่วขอ้งโดยปฏบิตัติามกฎหมาย สญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขตา่ง ๆ บนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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หมวด 4 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ข้อ 29  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ใน

กรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดี 
หากฝา่ฝนืไมป่ฏิบตัติาม จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาลงโทษตามความเหมาะสมแหง่กรณ ี

ข้อ 30  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าท่ีพิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียน
หรือเหตุท่ีปรากฏ เป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 
แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้หรือไม่ 

ข้อ 31  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
พิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏ เป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้ว่าการ ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาสั่งการ 

2. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้บริหารระดับ
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับรองผู้ว่าการ ให้นําเสนอผู้ว่าการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ  

3. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้บริหารระดับ
หัวหนา้งานขึน้ไปจนถงึระดบัผูอํ้านวยการกอง ให้นําเสนอผูว้า่การเพือ่สัง่การใหส้ายงาน
ต้นสังกัดของผู้บริหารนั้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

4. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุ ท่ีปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้นําเสนอผูว้่าการเพือ่สัง่การให้สายงานตน้สังกดัของผูป้ฏิบตังิานนัน้ เปน็ผูร้บัผดิชอบ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 32  การดําเนินการตามข้อ 31 ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวน
ทางจริยธรรม 

ข้อ 33  เม่ือคณะกรรมการตามข้อ 32 ดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี
ตามข้อ 31 สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 31 ส่ังให้ดําเนินการตามหมวด 5 แห่งประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 
 



๒๐

 

หมวด 4 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ข้อ 29  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ใน

กรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดี 
หากฝา่ฝนืไม่ปฏิบตัติาม จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาลงโทษตามความเหมาะสมแหง่กรณ ี

ข้อ 30  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าท่ีพิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียน
หรือเหตุท่ีปรากฏ เป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 
แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้หรือไม่ 

ข้อ 31  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
พิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏ เป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้ว่าการ ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาสั่งการ 

2. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้บริหารระดับ
ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับรองผู้ว่าการ ให้นําเสนอผู้ว่าการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ  

3. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก่ผู้บริหารระดับ
หัวหนา้งานขึน้ไปจนถงึระดบัผูอํ้านวยการกอง ให้นําเสนอผูว้า่การเพือ่สัง่การใหส้ายงาน
ต้นสังกัดของผู้บริหารนั้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

4. กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนหรือเหตุ ท่ีปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้นําเสนอผูว้่าการเพือ่สัง่การให้สายงานตน้สังกดัของผูป้ฏิบตังิานนัน้ เปน็ผูร้บัผดิชอบ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 32  การดําเนินการตามข้อ 31 ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวน
ทางจริยธรรม 

ข้อ 33  เม่ือคณะกรรมการตามข้อ 32 ดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี
ตามข้อ 31 สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ 31 ส่ังให้ดําเนินการตามหมวด 5 แห่งประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 
 

 

ข้อ 34  การดําเนินการตาม ข้อ 32 และข้อ 33 ให้นําข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน 
พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 
พ.ศ. 2522 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม ท้ังนี ้ให้พิจารณาพฤตกิรรมของการฝา่ฝนืตามแนวทาง
ในข้อ 36 และการกําหนดโทษให้เป็นไปตามข้อ 38 แห่งประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนี้ 

ขอ้ 35  การวนิจิฉยัสัง่การของผูร้ับผดิชอบตามขอ้ 33 ให้ถือเปน็ทีสุ่ด เวน้แต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง ท่ีอาจทําให้ผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด 5 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ขอ้ 36  การประพฤตปิฏิบตัฝิา่ฝนืมาตรฐานจรยิธรรมในหมวด 3 แห่งประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัย ส่วนจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
อย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา 
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่งตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน 
อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

กรณีมีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ ในหมวด 2 
แห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 37  เม่ือดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ซ่ึงเป็นความผิดทางอาญา ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง 

ข้อ 38  เม่ือดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัยของ กปภ. 

ข้อ 39  เม่ือดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 แห่งประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ไม่ถงึขนาดเปน็ความผดิทางวนิยัหรอืความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการ
ตามควรแกก่รณ ีเพือ่ใหมี้การแกไ้ขพฤตกิรรมทีถ่กูต้อง หรอืตกัเตอืน หรอืนําไปประกอบ 

 



 

การพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป 

ขอ้ 40  กรณเีกดิปญัหาในการปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี ้
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

    ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
 

 
 (นางรัตนา  กิจวรรณ) 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
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การพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทางด้านจิตใจต่อไป 

ขอ้ 40  กรณเีกดิปญัหาในการปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี ้
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

    ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
 

 
 (นางรัตนา  กิจวรรณ) 
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