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 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล กำาหนดให้มีการจัดทำาแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ

หรือจรรยาบรรณเพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการประปานครหลวงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำาหนดเป็นจรรยาบรรณการดำาเนินงานของการประปานครหลวง เพื่อให้คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานของการประปานครหลวงทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณที่กำาหนด 

 จรรยาบรรณ (Code of Conducts) หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ระบุ

ข้อปฏิบัติที่พึงกระทำา หรือข้อห้ามต่าง ๆ และอาจจะกำาหนดอย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ โดยเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้

ข้อกำาหนดตามหลักจริยธรรม และหลักคุณธรรม

 จรรยาบรรณการดำาเนินงานของการประปานครหลวง หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก 

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของการประปานครหลวง โดยอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม ที่ให้ความสำาคัญกับ    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ ได้กำาหนดจรรยาบรรณการดำาเนินงานของการประปานครหลวง จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

และท่ีปรึกษา จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ดังต่อไปน้ี
 

1. จรรยาบรรณการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

    1.1 ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล

 1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำากับดูแล โดยมีการรายงานผลการดำาเนินงานและสถานภาพ  

ขององค์กรอย่างสม่ำาเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง 

 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสำานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 3) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 4) การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าและยั่งยืน

     1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 1) ผลิตสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ ในราคาท่ีเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ

เป็นปัจจัยสำาคัญ 

 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในการให้บริการและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม

 3)  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความสะดวก  เช่น การย่ืนขอติดต้ังประปาใหม่

การบริการชำาระค่าน้ำาและค่าบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

 4)  กำาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ  เช่น การวางท่อประปาให้ประชาชน

มีน้ำาประปาใช้อย่างทั่วถึง เป็นต้น

 5) บริหารจัดการด้านข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณการดำ เนินงาน
ของการประปานครหลวง
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     1.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

	 1)	ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง	ๆ 	อย่างเคร่งครัดตามท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหน้ี	และไม่ละเมิดสิทธิของคู่ค้า	

และ/หรือ	เจ้าหนี้

	 2)	ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้	ต้องรีบ

แจ้งคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยทันที				

	 3)	ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้ทุกราย	ด้วยความโปร่งใส	และสามารถ

ตรวจสอบได้

	 4)	ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการประปานครหลวง	โดย		“ไม่ให้ 

ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้”

     1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

	 1)	กำาหนดสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน	โดยกำาหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจน	ให้พนักงานถือปฏิบัติ	

และให้ความสำาคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานอยู่เสมอ	

	 2)	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	และสนับสนุนให้มี

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

	 3)	บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โดยคำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	ด้วยความเป็นธรรมและความเสมอภาค

	 4)	ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	และประมวลจริยธรรม

การดำาเนินงานของการประปานครหลวง	โดยเคร่งครัด	

	 5)	กำาหนดนโยบายให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝัง

ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับของการประปานครหลวง

     1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 1)	ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในด้านความปลอดภัย	คุณภาพชีวิต	และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 2)	ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3)	ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม	ทั้งในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง	พื้นที่โดยรอบ

โรงงานผลิตน้ำา	บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบคลองส่งน้ำาดิบ	และในระดับประเทศในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งน้ำาในการผลิตน้ำาประปา	(ลุ่มน้ำา

เจ้าพระยาและลุ่มน้ำาแม่กลอง)	เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม	

	 4)	คำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา	เช่น	

การเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำาประปา	คลองส่งน้ำาดิบ	การก่อสร้างระบบส่งและจ่ายน้ำา	การวางท่อประธาน	และการบำารุง

รักษาระบบท่อประปา

	 5)	เลือกใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและกระบวนการกำาจัดของเสีย	รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีจะส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง

 2.2 บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน

รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

 2.3 บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเพ่ือผลประโยชน์

ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 2.4 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำากับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ

การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 2.5  บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้

การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึงไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

ไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางท่ีผิด ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขันของการประปานครหลวง และไม่มี

ผลประโยชน์ในการทำาสัญญาของการประปานครหลวง

 2.6 บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 2.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 2.8 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

 2.9 ไม่เป็นผู ้ประกอบการหรือเป็นผู ้ถือหุ ้นสำาคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู ้ถือหุ ้น

ในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทำาธุรกิจกับการประปานครหลวง ไม่ว่ากระทำา

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

          2.10 ไม่กระทำาการอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะของการแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิพึงควรจากการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือของผู้อื่น

จรรยาบรรณการดำ เนินงาน
ของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ

และที่ปรึกษา
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	 3.1	ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรี	ระเบียบ	และข้อบังคับของการประปานครหลวง									

ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการการประปานครหลวง

	 3.2	ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง		

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 3.3	ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด	และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

	 3.4	ไม่นำาข้อมูลของการประปานครหลวง	ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

	 3.5	 ไม่เป็นกรรมการ	หรือผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจในการจัดการ	หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล	 ซ่ึงเป็นผู้รับสัมปทาน	

ผู้ร่วมทุน	หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี ่ยวข้องกับกิจการของการประปานครหลวง	เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือ

กรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว	โดยการมอบหมายของการประปานครหลวง

	 3.6	ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา	หรือกิจการที่กระทำา	หรือดำาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ						

การประปานครหลวง	ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม	เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์	ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำากัด

ที่กระทำาการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น	หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการการประปานครหลวง	มอบหมายให้เป็นประธาน

กรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำากัด	หรือบริษัทมหาชนจำากัด	ที่การประปานครหลวงเป็นผู้ถือหุ้น

	 3.7	ต้องไม่เข้าไปเสนอราคา	หรือทำาสัญญาเป็นผู้ขาย	หรือผู้รับจ้างในการซื้อ	หรือการจ้างของการประปานครหลวง	

รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว	 ไม่ว่าจะกระทำาในนามของตนเอง	 หรือในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

อ่ืนใด	ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส	เป็นกรรมการผู้จัดการ	หรือผู้จัดการหรือดำารงตำาแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

จรรยาบรรณการดำ เนินงาน
ของผู้บริหารการประปานครหลวง
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	 				4.1	ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรี	ระเบียบ	และข้อบังคับของการประปานครหลวง					

ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการการประปานครหลวง

	 					4.2	ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง	

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต

	 			4.3	ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด	และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

	 			4.4	ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่นำาความลับ

ของการประปานครหลวงไปใช้ในทางที่ผิด

	 			4.5		มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีกิริยามารยาทที่สุภาพ	เรียบร้อย	ต่อผู้ร่วมงาน	ลูกค้า	และผู้มาติดต่อทุกคน

	 	 	4.6	ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรของรัฐ	และต้องรักษา	 เผยแพร่

ภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง	ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

	 	 	 4.7	 ต้องไม่เข้าไปเสนอราคา	 หรือทำาสัญญาเป็นผู้ขาย	 หรือผู้รับจ้างในการซ้ือหรือการจ้างของการประปานครหลวง							

รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว	 ไม่ว่าจะกระทำาในนามของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง	 หรือในนาม

บริษัท	ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด	ซึ่งพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน	รวมทั้ง	คู่สมรสเป็นกรรมการผู้จัดการ	หรือผู้จัดการ	หรือ

ดำารงตำาแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	

จรรยาบรรณการดำ เนินงาน
ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน

ของการประปานครหลวง
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