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 จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์

ต่อสังคม จรรโลงให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข

 จริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง หมายถึง การกำาหนดแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติตนท่ีดี ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือในการดำาเนินธุรกิจ  

ของการประปานครหลวง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน         

ของการประปานครหลวงยึดถือปฏิบัติภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

จริยธรรมการดำ เนินงาน
ของการประปานครหลวง

จริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ

และพนักงานการประปานครหลวง

มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ

การประปานครหลวง

มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการ

และพนักงานการประปานครหลวง

If you do good things, 
good things 

will happen to you.
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 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำาหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ

ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำา 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงกำาหนดให้

มีประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133  ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 และได้กำาหนด

ให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน โดยมีองค์ประกอบที่สำาคัญตามข้อบังคับมี 2 หมวด ดังนี้

 หมวด 1   บททั่วไป

     กล่าวถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงาน

การประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยให้ผู้ว่าการการประปานครหลวง มีอำานาจ 

วางระเบียบ คำาสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 หมวด 2   มาตรฐานจริยธรรมประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้

     ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ได้แก่

   1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

   2. การมีจิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

   3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

   4. การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

   5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

   7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ประมวลจริยธรรมการดำ เนินงาน
ของการประปานครหลวง
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     ส่วนที่ 2  มาตรฐานจริยธรรมองค์กร

       ผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวงจะต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม

อันเป็นค่านิยมหลักทั้ง 9 ประการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ 

ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และการประปานครหลวง

     ส่วนที่ 3  กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

       กำาหนดให้ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตน อยู่ใน

กรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ว่าการการประปานครหลวงกำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้ การร้องเรียนหากมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

        กรณีที ่ 1 พนักงานถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ผู ้ว่าการ

หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการ

        กรณีท่ี 2 ผู้ว่าการการประปานครหลวงถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการ

         ทั ้งนี ้ การดำาเนินการทางจริยธรรมให้นำาแนวทางและวิธ ีการสอบสวนตามระเบียบ

การประปานครหลวง ฉบับท่ี ๒๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับการประปานครหลวง 

ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

     ส่วนที่ 4  ขั้นตอนการลงโทษ

        การประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม จะพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน 

ความจงใจและเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำาคัญและระดับตำาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ 

และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนำามาประกอบการ

พิจารณา 

    หากผลการดำาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ผู้ที่ถูกสอบสวนจะมีความผิดทางอาญา ซึ่งจะถูกดำาเนินการทางกฎหมาย และมีความผิด

ทางวินัยซึ่งจะถูกดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวินัยของการประปานครหลวง
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ข้อแนะนำ ในการปฏิบัติตามจริยธรรม
การดำ เนินงานของการประปานครหลวง

 บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง ได้แก่ คณะกรรมการ            

คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวงทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 ข้อแนะนำาเก่ียวกับหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามจริยธรรมการดำาเนินงาน            

การประปานครหลวง

 1.  ข้อแนะนำาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการประปานครหลวง

     1)  ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที ่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวง

     2)  ถ่ายทอดนโยบายหรือข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรของการประปานครหลวง

                  ได้รับทราบ

     3)  ปฏิบัติต่อบุคลากรของการประปานครหลวง อย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน 

     4)  ดูแลให้บุคลากรของการประปานครหลวง ได้มีมาตรฐานการทำางานที่มีประสิทธิภาพ

       5)   ให้ความสนใจต่อการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรของการประปานครหลวง

                  รวมทั้งการเอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

     6)  แสวงหาโอกาสให้บุคลากรของการประปานครหลวง ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ

     7)  ไม่กำาหนดมาตรฐานการทำางานที่เป็นไปไม่ได้

 2.  ข้อแนะนำาของผู้บริหาร

     1)  ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที ่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวง

     2)  ถ่ายทอดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

     3)  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน และเสมอต้นเสมอปลาย

     4)  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการทำางาน

     5)  ให้ความสนใจต่อสมรรถนะและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

     6)  ต้องหาโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ

     7)  ไม่กำาหนดมาตรฐานการทำางานที่เป็นไปไม่ได้

     8)  ตรวจสอบพฤติกรรมตนเองในฐานะที่เป็นผู ้บริหารว่าสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวงที่กำาหนดไว้หรือไม่
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 3. ข้อแนะนำาของพนักงาน

     1)  ทำาความเข้าใจในเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     2)  เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเชื่อมั่นศรัทธา

     3)  ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     4)  ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     5)  เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำาหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้

   6) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     7)  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่หน่วยงานได้มอบหมาย

Ethics must begin at the 
top of an organization. 
It is a leadership issue 
and the chief executive 
must set the example

- Edward F. Hennessey -
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การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดำ เนินงานของการประปานครหลวง

 1. การกระทำาที่เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู ้อื ่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวง การกระทำาต่อไปนี้เป็นการทำาผิดประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง 

    1.1 ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง

    1.2 แนะนำา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง

     1.3 ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง 

ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน

   1.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง

      1.5 การกระทำาอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื ่น เนื ่องจากการที่ผู ้นั ้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การดำาเนินงานการประปานครหลวง เป็นเท็จ

     ทั้งนี้ ผู้ที่ทำาผิดประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย

ตามข้อบังคับที่การประปานครหลวงกำาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

 2. ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

     สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

     2.1 ประธานกรรมการการประปานครหลวง

     2.2 ผู้ว่าการการประปานครหลวง

     2.3 รองผู้ว่าการการประปานครหลวง

     2.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.)

 3. การรายงานเรื่องร้องเรียนของพนักงานการประปานครหลวง ควรประกอบด้วย

     3.1 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และ/หรือ E-mail หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน

              3.2 ชื่อ-สกุล และสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน

     3.3 การกระทำาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ     

ข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง

     3.4 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

     3.5 ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน

     3.6 พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ

(ถ้ามี)
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 4. กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน    

    4.1 รวบรวมข้อเท็จจริง

        ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การดำาเนินงานของการประปานครหลวงนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำาเนินการ

    4.2 ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล

          ผู ้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการ

ที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจ

        4.2.1 ดำาเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำาเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตนมีอำานาจ      

ที่จะกระทำาได้ หรือ

         4.2.2 รายงานต่อบุคคลที่มีอำานาจดำาเนินการและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้ดำาเนินการประมวลผล และ

กลั่นกรองข้อมูล

    4.3 กำาหนดมาตรการดำาเนินการ

        ผู้ที่ดำาเนินการตามข้อ 4.2 กำาหนดมาตรการดำาเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การดำาเนินงานของการประปานครหลวง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำานึงถึงความเดือดร้อน

เสียหายโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำาคัญผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรือคณะกรรมการการประปานครหลวง เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือสถานะการเงินของ       

การประปานครหลวง หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำาเนินงานของการประปานครหลวง หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง 

เป็นต้น

    4.4 รายงานผล

      ให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ 4.3 ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ 

กระบวนการดำาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนได้ยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ

ราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าด้วยการกระทำาผิดทางวินัย

RIGHT
WRONG

ETHICS



10

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าnี1่

 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนกล่าวโทษ

ข้าราชการว่ากระทำาผิดวินัย กำาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักการเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ี    

อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลในการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้    

เพ่ือให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกิดความเช่ือม่ันว่าจะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงผลกระทบจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 

การประปานครหลวง ได้ยึดถือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโดยกำาหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ในเบื้องต้น          

ให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจน   

ชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

 2. ส่งสำาเนาเร่ืองราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง (โดยปิดช่ือผู้ร้องเรียนหรือสำาเนา

บัตรสนเท่ห์) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษ ทำาการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี  

ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาความผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งนี้ ให้รีบดำาเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ

 3.  ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง แจ้งให้        

ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร

 4. ถ้าปรากฏว่ามีมูลความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมาย ให้ดำาเนินคดีทางอาญา ถ้าปรากฏมีมูลความจริง

เป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ดำาเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2543 และวิธีการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จำาเป็น   

เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 25 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2544 

     ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยไม่เป็นเหตุให้ผู้ละเมิดหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญา หรือความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่แต่ประการใด

 5. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน

สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้นโดย

การประปานครหลวงได้จัดทำานโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing 

Policy)2

 6. ในการดำาเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนในทางลับได้กระทำา

ละเมิดต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ผู้ถูกกล่าวโทษ หรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าว

เกิดข้ึนจากการกระทำาในหน้าท่ีแม้มิได้กระทำาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1 อ้างถึงหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0206/ว 218 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541
2 (ดูภาคผนวก 1) ประกาศ กปน. เรื่องนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
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 คณะกรรมการการประปานครหลวง มีหน้าที่กำากับดูแลให้การประปานครหลวงปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน

ตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล        

ถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงมีบทบาทหน้าที่และมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการนำาพา

การประปานครหลวง ให้ประสบความสำาเร็จในทุกด้าน  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการการประปานครหลวง 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงได้กำาหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการการประปานครหลวง              

เพื่อให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ทราบและเข้าใจมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน และยึดถือปฏิบัติจนเป็น

หลักประจำาใจในการทำางานและเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็น

อิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระทำา

 3. บริหารงานเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวง และพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษา  

ภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง

 4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 5.  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เกี ่ยวข้องกับการประปานครหลวงหรือในกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับ            

 การประปานครหลวง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 6. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ ไม่ใช้ความลับขององค์กร        

ในทางที่ผิดไม่เป็นกรรมการในองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันของการประปานครหลวง และไม่มีผลประโยชน์ในการทำาสัญญา

ของการประปานครหลวง

 7. ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการทำางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 8. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

 9.  ไม่กระทำาการใด ๆ  ในลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการใด ๆ  ในการประปานครหลวงท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน์

ของการประปานครหลวง หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

 10. อุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจที่เป็นประโยชน์และจำาเป็นให้กับการประปานครหลวงอย่างเต็มที่

 11. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำาที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำาเนินการอย่างรวดเร็ว     

เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง

มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา

ของการประปานครหลวง
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มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการ
และพนักงานการประปานครหลวง

 เพื่อให้การดำาเนินงานตามประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ การประปานครหลวงจึงกำาหนดให้มีระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วย

มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ได้กำาหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันดังนี้

 1. ผู้ว่าการและพนักงานต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย   

ต้องวางตนดังนี้

   1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำาการเลี่ยงประมวลจริยธรรม ในกรณีที่มี       

ข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำาใดของผู้ว่าการหรือพนักงานอาจขัดต่อประมวลจริยธรรม ผู้ว่าการหรือพนักงานต้อง

ไม่กระทำาการดังกล่าว หรือหากกำาลังกระทำาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทำาการและส่งเรื่องให้รองผู้ว่าการพิจารณาวินิจฉัย      

ในกรณีที่รองผู้ว่าการวินิจฉัยว่าการกระทำานั้นขัดต่อประมวลจริยธรรมผู้ว่าการหรือพนักงานจะกระทำาการนั้นมิได้

   1.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยาน     

หลักฐาน (หากมี) ต่อรองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการโดยพลัน

  ในกรณีที่รองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อผู้ว่าการหรือประธานกรรมการ

แล้วแต่กรณี 

     1.3 ต้องรายงานการดำารงตำาแหน่งท้ังท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อผู้ว่าการในกรณี

ที่การดำารงตำาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทำาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย

    1.4 ในกรณีที่พนักงานเข้าร่วมประชุม และพบว่ามีการกระทำาซึ่งมีลักษณะตาม (1.2) ของข้อนี้ หรือมีการเสนอ

เรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (1.2) ของข้อนี้ผ่านพนักงาน พนักงานมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำาดังกล่าวและบันทึกการคัดค้าน

ของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี

 2. ผู้ว่าการและพนักงานต้องมีจิตสำานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้

   2.1 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกำาลังความสามารถที่มีอยู่    

ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ทำาให้งานในหน้าที่เสียหาย

   2.2 ละเว้นจากการกระทำาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานอื่น    

ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ

    2.3 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา

ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี

      2.4 เมื ่อเกิดความผิดพลาดขึ ้นจากการปฏิบัติหน้าที ่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชา

เหนือตนทราบโดยพลัน
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   2.5 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน    

                          ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ

 โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับคำาร้องขอในการตรวจสอบ

    2.6 ไม่สั่งงานด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การประปานครหลวง ในกรณีที่สั่งงานด้วยวาจา

ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำาสั่ง เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

 3. ผู้ว่าการและพนักงานต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ    

การประปานครหลวง และประชาชน เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

   3.1 ไม่นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ  

ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ

หรือชัง

    3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำานวยความสะดวกของการประปานครหลวง     

ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

     3.3 ไม่กระทำาการใดหรือดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ

สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

    ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้พนักงานผู้นั้นยุติการกระทำาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนรายงานตามลำาดับชั้นถึงผู้ว่าการพิจารณาเมื่อผู้ว่าการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

    3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานของรัฐ พนักงานต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการหรือการประปานครหลวงเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง

ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือการประปานครหลวง หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม   

อันจำาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ การประปานครหลวง และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

 4. ผู้ว่าการและพนักงานต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำาการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

   4.1 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน             

ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้  

โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป

    4.2 ไม่ใช้ตำาแหน่งหรือกระทำาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ

   4.3 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำาเนินการ หรือการทำานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม

 5. ผู้ว่าการและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้อง

วางตน ดังนี้

    5.1 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย

กฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

คำาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนรายงานตามลำาดับชั้นถึงผู้ว่าการ

พิจารณา และจะดำาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่แล้ว
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     5.2 ในกรณีที่เห็นว่าคำาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดำาเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี ต้องทักท้วง เป็นลายลักษณ์อักษรไว้

    5.3 ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำาเรื่องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนพิจารณา

และส่งเร่ืองให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป

    5.4   ไม่เล่ียงกฎหมาย ใช้ หรือแนะนำาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว

  5.5 ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเล่ียง

กฎหมายหรือใช้ช่ือบุคคลอ่ืนถือครองส่ิงดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน

    5.6 เม่ือทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรี ในการประปานครหลวง รองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการต้องดำาเนินการท่ีจำาเป็นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

   5.7 เม่ือได้รับคำาร้องหรือคำาแนะนำาจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนว่า กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคำาส่ัง ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวงสร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่

เป็นธรรมให้เกิดข้ึนต้องดำาเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาส่ังดังกล่าวโดยเร็ว

 6. ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน    

โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้

     6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละเว้นการใช้อำานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย

    6.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดำาเนินการอ่ืนโดยคำานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระทำาการ

ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำานาจตามกฎหมาย

     6.3 ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ     

ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำาเนินการตามมาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้

สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

     6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อ

ความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา

   6.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่ผู้ใด

    6.6 ไม่ลอกหรือนำาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

 7. ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว

ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
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   7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำาเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ 

                           อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

  7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำาการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น          

ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคำาขอของบุคคลหรือเม่ือบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้จะต้องดำาเนินการภายในสิบห้าวัน

ทำาการนับแต่กระทำาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ

 8. ผู ้ว่าการและพนักงานต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด   

โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้

    8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำาลังความสามารถ

             8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ และประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย

    8.3 ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด

 9. ผู้ว่าการและพนักงานต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้

    9.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือสนับสนุน

ให้นำาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย

    9.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่า

ทางกายหรือทางวาจา

 10. ผู้ว่าการและพนักงานต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำารงตนรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง

โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

   10.1 ไม่ละเมิดหลักสำาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรม

กับหลักสำาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี พนักงานต้องเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการพิจารณาวินิจฉัย

    10.2 พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่

เห็นแก่ความสัมพันธ์ หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด

   10.3 พนักงานที่เป็นผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริม และยกย่องผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชา                  

ที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม

    10.4 ไม่กระทำาการใดอันอาจนำาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่การประปานครหลวง

 11. ในการควบคุมและคุ้มครองพนักงานให้ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมีอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี

    11.1 ควบคุม กำากับ ส่งเสริม และให้คำาแนะนำาในการใช้บังคับตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีในสายงาน

    11.2 สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในสายงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน   

ว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเร่ืองให้ผู้ว่าการ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเร็ว

    11.3 ส่งเรื่องให้ผู้ว่าการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้าง

หลายหน่วยงาน และยังไม่มีคำาวินิจฉัยของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

    11.4 คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของผู้บริหารในสายงาน

    11.5 คุ้มครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา ใช้อำานาจ

โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้น้ัน
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   12. ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนข้ึนไปมีหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี และประพฤติตน

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ สนับสนุน             

ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย์ มีผลงาน และความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี โดยให้

มีอำานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

     12.1 สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ในหน่วยงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียน

ว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้รองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี

    12.2 คุ้มครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้

อำานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป ถูกพนักงานผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมน้ี ผู้บริหารผู้ถูกกล่าวหาน้ันไม่อาจดำาเนินการเก่ียวกับการออกคำาส่ังแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนเงินเดือน หรือการดำาเนินการใด

ท่ีเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของพนักงานผู้กล่าวหาน้ัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการ 

แล้วแต่กรณี

     12.3 ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้อย่างสม่ำาเสมอ

     12.4 ติดตามสอดส่องให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด

     12.5 รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมน้ี 

หรือการอื่นตามที่เห็นสมควร และเสนอให้ผู้ว่าการพิจารณา

 DO THE RIGHT THING
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แนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการดำ เนินงาน 
ของการประปานครหลวง

  แนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง มีทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้

 

    1.1 หลักการหรือแนวทางที่จัดทำาขึ้นนี้เป็นพื้นฐานสำาคัญในการปฏิบัติงานในกิจการของการประปานครหลวง   

ที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ พนักงานทุก ๆ คนในการประปานครหลวง จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวงเหล่านี้ และผู้บริหารทุกคนจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้นำาหลักการนี้ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

   1.2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานสำาคัญในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ใน

ตำาแหน่งใด พนักงานทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในมาตรฐานสูงสุดในการ

ปฏิบัติของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและการประปานครหลวง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   1.3 กลไกที่รับประกันว่ามีประสิทธิภาพที่สุด คือ พนักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและรอบคอบเสมอ

ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าการประปานครหลวงได้พยายามที่จะทำาตามพันธสัญญาเพื่อที่จะได้มีมาตรฐานทางจริยธรรม

ระดับสูงสุด

   1.4 ในกรณีที่ข้อบัญญัติและแนวปฏิบัติไม่ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ให้พนักงานทุกคนพิจารณาด้วยตนเอง

ก่อนการกระทำา โดยตอบคำาถามตนเอง 4 ข้อ ดังนี้

การกระทำาดังกล่าว.... 

1. ถูกกฎ ระเบียบ หรือไม่

2. เป็นการกระทำาโดยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือไม่

3. ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรและตนเอง หรือไม่

4. เมื่อกระทำาแล้วสามารถเปิดเผยกับผู้อื่นได้ หรือไม่

ถ้าไม่สามารถตอบตนเองได้ในข้อใดข้อหนึ่ง 

การกระทำานั้นไม่ควรกระทำา

1. แนวปฏิบัติส่วนบุคคล
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  การประปานครหลวง ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน และเชื่อว่าพนักงาน

ทุกคน  มีส่วนสนับสนุนในความสำาเร็จของการประปานครหลวง ทุกคนจะต้องได้รับการว่าจ้างที่เป็นธรรม และชัดเจน

ในภาระหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจาก

ความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ สถานภาพการศึกษา ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว 

ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเช่ือ สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเร่ืองอ่ืนใด พนักงานทุกคนทุกระดับจะได้รับโอกาสและ

การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านความชำานาญ ความสามารถ และศักยภาพในความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม

   

 

แนวปฏิบัติ
     1)  พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในการปฏิบัติงาน

ร่วมกันและการแสดงความคิดเห็น

    2) กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงาน

ความดีความชอบ ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องและ

เป็นธรรม

     3)  ในการปฏิบัติหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกาย

หรือจิตใจ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำาไปสู่ความขัดแย้ง

กันได้

    4)  ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำางาน

ปลอดจากการกดข่ีข่มเหงหรือการกระทำาท่ีไม่เป็นธรรม

ข้อพึงระวัง
     1) การเล่าเรื่องตลกหรือล้อเลียนเกี่ยวกับ

ความแตกต่างทางกาย จิตใจ หรือความคิดเห็น หรือ

เรื่องอื่นใดที่อาจกระทบความรู้สึก

     2) การประพฤติปฏิบัติในการที่จะทำางานร่วม

กับบุคคลใด ๆ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางกาย

หรือจิตใจ หรือความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใด

     3) การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่น โดยมีเจตนาให้

เกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ

2. สิทธิ เสรีภาพและการปฏิบัติที่เท่าเทียม

ตัวอย่าง

 1. ผู้บังคับบัญชาสมรสกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

เดียวกัน ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า  ท่านจะ

ดำาเนินการอย่างไร

คำาแนะนำา  พนักงานทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง    

แต่การสมรสระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

เดียวกัน อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชา       

กับผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืน ๆ ในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบ

อันเน่ืองมาจากการเป็นคู่สมรส ดังน้ัน จึงควรพิจารณาโยกย้าย

คู่สมรสคนใดคนหนึ่งไปยังหน่วยงานอื่น

   2. ท่านได้รับมอบหมายงานให้ทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

ซึ่งมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความในศาลเกี่ยวกับปัญหา

ความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะสามารถปฏิเสธท่ีจะทำางาน

ร่วมกับคนนี้ได้หรือไม่

คำาแนะนำา ในการทำางานต้องมุ่งมั่นในผลสำาเร็จของงาน 

ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และต้องไม่ให้ปัญหาหรือ

ความขัดแย้งส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำางาน    

ในกรณีนี้ท่านจึงไม่สามารถปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายได้ 

แต่หากท่านเห็นว่าการร่วมงานนั้นอาจมีอุปสรรคทำาให้งาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยอาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือ

บุคคลใดเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดในงานดังกล่าว
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               3. วงเงินการเลื่อนขั้นประจำาปีกรณี

พิเศษของหน่วยงานมีจำากัด ผู้บังคับบัญชาจึงใช้วิธีการ

เวียนกันในแต่ละปีให้ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างเท่าเทียมกัน

คำาแนะนำา   การเลื่อนขั้นถือเป็นการพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงานท่ีมีความดีความชอบ และมีผลการปฏิบัติงาน

ในเกณฑ์ท่ีดี ดังน้ันจำานวนผู้ท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันกรณี

พิเศษจะไม่สามารถได้รับเท่าจำานวนพนักงานทั ้งหมดได้ 

แต่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เป็นการหมุนเวียน

กันให้เท่าเทียม ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานมากกว่า 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจทำางาน ซึ่งจะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานและองค์กร

  

   

 4. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม   

ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

โดยยึดความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก ท้ังท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน

โดยตรงใกล้ชิดกับประชาชน

คำาแนะนำา  ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความคิดเห็นได้ ในกรณีที่ลูกน้องไม่เข้าใจควรอธิบายถึง

เหตุผลในการตัดสินใจ เพราะข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจอาจจะ

มีไม่เท่ากันและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมนั้นเป็น

สิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขตและระดับของการมีส่วนร่วม และ

สามารถชี้แจงให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมนั้น ๆ เนื่องจาก

การบริหารและการดำาเนินงาน ในแต่ละเรื่องนั้นแตกต่างกัน 

และต้องการความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

3. การเมืองการบริจาค การกุศล
 

  การประปานครหลวง ให้การสนับสนุนการกุศลต่าง ๆ ทั้งโดยการบริจาคโดยตรงและสนับสนุนพนักงาน         

ของการประปานครหลวงในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ และการประปานครหลวงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำาการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุน

พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำานาจทางการเมืองอย่างไรก็ดีการประปานครหลวงตระหนักและ

ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง แต่จะไม่สนับสนุนพรรค  และกิจกรรมทางการเมือง 

แนวปฏิบัติ
    1) ไม่แสดงด้วยวิธีใด ๆ ที่ทำาให้ผู้อื่นเข้าใจว่า   

การประปานครหลวงเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือฝักใฝ่

ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง

      2) พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเมืองในสถานที่ทำางานหรือในเวลางานอันอาจ

ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

   3) การบริจาคหรือการสนับสนุนเพื่อการกุศล 

ต้องมั ่นใจว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื ่อการกุศล

อย่างแท้จริง

ข้อพึงระวัง
    1)  ความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง

กับนักการเมืองอันอาจทำาให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เป็นกลาง

ทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมือง

     2)  การรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกับนักการเมือง 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง

    3)  การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนักงาน หรือแต่งกาย    

ในลักษณะที่ทำาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานของ     

การประปานครหลวงในการปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

   4)  การสนับสนุนนำาเอกสารของพรรคการเมืองมา  

เผยแพร่ในสถานที่ทำางาน
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ตัวอย่าง

               1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่

คำาแนะนำา  โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมือง

ได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

อย่างไรก็ตามต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากร

ของการประปานครหลวงไปเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

หรือนักการเมืองใด และต้องไม่ใช้ตำาแหน่งในการประปา

นครหลวงหรือชื่อหรือตราของการประปานครหลวงไป

เพื่อชักจูงให้มีการจ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุน

พรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือทำาให้เกิดความเข้าใจผิด

ว่าการประปานครหลวงสนับสนุน

   3. ท่านสามารถนำาใบโฆษณาหาเสียงของญาติ เพื่อน 

ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแจก

ให้พนักงานในช่วงเลือกตั้งได้หรือไม่

คำาแนะนำา  เพื ่อหลีกเลี ่ยงการขัดแย้งทางความคิด      

ในเรื่องการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน จะต้อง

ไม่หาเสียงให้กับพรรคการเมือง หรือนักการเมืองคนใด   

ในพื้นที่ของการประปานครหลวงโดยเด็ดขาด 

        2.  พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับ

การเลือกต้ังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล

คำาแนะนำา ช้ีแจงให้พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่า

สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังได้ หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงาน

ของพนักงาน แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานของการ

ประปานครหลวงเพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินการเก่ียวกับการ

สมัครรับเลือกตั้งหรือการหาเสียงเลือกตั้ง และจะต้องไม่

แอบอ้างหรือทำาให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้ว่าการประปา

นครหลวงให้การสนับสนุน มีส่วนเก่ียวข้อง หรือฝักใฝ่กับกลุ่ม

การเมืองด้วย  

    4. ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองใน         

ที่ทำางานได้หรือไม่

คำาแนะนำา  การประปานครหลวง เคารพสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลีกเล่ียง

ความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน และ

การแบ่งฝ่ายอันจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำางาน จึงควร

หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองในสถานที่

ทำางาน หรือในเวลางาน

   

4. การเคารพกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

 การประปานครหลวงตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล หน่วยงานกำากับ

ดูแลของรัฐ และหรือตัวแทนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาให้อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์การดำาเนินงานของ

การประปานครหลวง และจะต้องเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของการประปานครหลวง

และจะยึดในหลักนิติธรรม โดยทำาตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ต้องดำาเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเคารพใน

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำาเนินงาน

 พนักงานต้องตระหนักดีว่ากิจกรรมหลักของการประปานครหลวง ข้ึนอยู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุม

ของคณะกรรมการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการดำาเนินงานที่

ยึดหลักคุณธรรม ขณะเดียวกันก็ให้เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
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ข้อพึงระวัง
 1)  การกระทำาที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำาผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

 2)  การกระทำาของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย

 3)  การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ทราบ   

ความเป็นมาหรือที่มีชื่อเสียงในด้านลบ

 4)  การจ้างงานบุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนที่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน

 5)  การใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำานาจหน้าที่รับผิดชอบที่กำาหนด

 6)  การเสนอให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่อ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจได้

 7)  คำาตอบที่เป็นการหลีกเลี่ยง ไม่เต็มใจ หรือไม่น่าพอใจของคู่ค้า ต่อคำาถามเกี่ยวกับการใช้

สินค้าการผลิต การดำาเนินงาน หรือสถานที่ผลิต

 8)  เลือกปฏิบัติในกฎระเบียบ ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก

แนวปฏิบัติ
 1)  ในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย และ

ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าก่อนการดำาเนินงาน

 2) ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น  

และการปฏิบัตินั้นต้องไม่ขัดกับจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

 3)  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางขององค์กร การแสดงออกถึงวินัย พนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติจนเป็นข้อปฏิบัติประจำา จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

 4) การจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานในแต่ละ   

ท้องถิ่นกำาหนดไว้

 5) ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกฎหมายเม่ือเห็นว่าการดำาเนินงานอาจขัดแย้งหรือแย้ง

กับวัฒนธรรม กฎหมาย หรือกฎระเบียบท้องถิ่น 

 6) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้ หรือแนะนำาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว

ตัวอย่าง

 1.  ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าการประปานครหลวง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดบ้าง

คำาแนะนำา  ในการปฏิบัติงานใด ๆ ท่านควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกฎหมาย ว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้าง 

อย่างไรก็ดีการประปานครหลวง ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ที่ฝ่ายกฎหมายซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติมได้

 2.  คู่สัญญาของท่านจะจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำากว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกติกาสากลได้หรือไม่

คำาแนะนำา  ไม่ควรจ้างแรงงานเด็ก แม้ว่าจะไม่เป็นการกระทำาผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม



22

ตัวอย่าง

              3. กฎ ระเบียบ คำาส่ังกำาหนดขอบเขตไว้

กว้างและไม่มีรายละเอียดในการปฏิบัติ ทำาให้ต้องใช้ดุลยพินิจ

ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร ท่านจะดำาเนินการอย่างไร 

คำาแนะนำา การใช้ดุลยพินิจต้องไม่เกินขอบเขตอำานาจหน้าที่

รับผิดชอบที่กำาหนดไว้และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือ

ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก เม่ือเห็นว่า     

การดำาเนินงานอาจขัดแย้งกับวัฒนธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ 

ถ้าไม่มั่นใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกฎหมาย

 4. ถ้าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศ ท้ังเดินทางไป

เร่ืองงานของการประปานครหลวง หรือเร่ืองส่วนตัว ท่านต้อง

ดำาเนินการอย่างไร

คำาแนะนำา  ท่านต้องรายงานผู้บังคับบัญชา โดยขออนุญาต    

ลาไปต่างประเทศ เพื่อให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดทราบ

และแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานแทนชั่วคราว และเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ผู้แจ้งเอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุ   

ท่ีทำาให้ไม่สามารถกลับมาประเทศไทยได้ สามารถขอลาเพ่ิมเติม

ในส่วนท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยอยู่น้ัน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย

5.   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 การประปานครหลวงดำาเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี  ทุกคนจะมีสิทธิ์  

ที่จะได้รับเงื่อนไขที่ทำาให้เขารู้สึกมั่นใจ มีความปลอดภัยในการทำางาน การประปานครหลวงคำานึงถึงอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับสิ่งแวดล้อมโดยกำาหนดให้มี

ระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีในระดับสากลในปัจจุบัน โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ 

และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำานึกกับพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกชนิด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

นโยบาย มาตรฐาน ข้อกำาหนด และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้กำาหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ที่การประปานครหลวงเข้าไป

ดำาเนินงานอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
 1)  พึงหลีกเลี่ยงการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่คำานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

 2)  ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติงาน

หากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทำางาน

 3)  ผู้ท่ีต้องทำางานท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับสภาพการทำางาน

ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายนั้น

 4)  หากการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยง ไม่มีความแน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ให้หยุดหรือ

ชะลอการดำาเนินการนั้น และให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

 5)  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติบริเวณสถานท่ีทำางานท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพและความปลอดภัย

 6)  ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่าง ๆ มีหน้าที่กำาหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุม

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำางานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสุขภาพพนักงานตาม

ความเสี่ยงของพนักงาน
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  ข้อพึงระวัง
 1)  การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติว่าด้วย

สุขอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

 2)  การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือนอกเหนือกฎระเบียบ

 3)  การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 4)  การใช้สารเคมีที่ไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต

 5)  ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคติดเชื้อ

 6)  การต่อสายไฟเปลือย

 7)  ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดกั้น

 8)  การขับขี่อย่างไม่ปลอดภัย

 9)  การปิดใช้งานเครื่องควบคุมความปลอดภัย

 10) การทำางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือ

การใช้งาน

 11) การไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดในสถานที่ทำางานตัวอย่าง

 1. ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ท่านซ้ือสีสเปรย์ และท่านรู้จัก

พนักงานท่ีบริษัทผลิตสีสเปรย์รายหน่ึง  ซ่ึงสามารถส่ังซ้ือได้ใน

ราคาถูกกว่าย่ีห้อท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้

รับการรับรองมาตรฐานเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คำาแนะนำา  การส่ังซ้ือวัสดุท่ีเป็นสารเคมีสำาหรับใช้ในสำานักงาน

หรือโรงงานผลิตน้ำาต้องม่ันใจได้ว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม และมีแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ

 2.  ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขา

ไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงเขาได้ไปพบแพทย์แล้ว 

และแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ได้ยิน

เสียงดังมาก ๆ  หรือ 2) อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังเป็นประจำา 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน จึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการได้ยินเสียง

เคร่ืองจักรในบริเวณสถานท่ีทำางาน ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะ

ปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา  พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการรายงานความผิด

ปกติท่ีเกิดข้ึนให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติ

เพียงเล็กน้อย หรือเป็นเพียงข้อสงสัย ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการป้องกัน 

หรือยับย้ังอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที ดังน้ันในฐานะท่ี

เป็นผู้บังคับบัญชาเม่ือได้รับรายงานความผิดปกติต้องดำาเนินการ

ให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที

 3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าได้ยินชาวบ้าน

คุยกันเรื่องความเดือดร้อนจากน้ำาที่มีกลิ่นและตะกอนไหล

ออกจากบริเวณโรงงานผลิตน้ำาของท่านไปลงในท่ีดินชาวบ้าน 

แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไปที่ใด และอย่างไร 

ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา  กรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือแนวโน้มจะเกิดการ

ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากการดำาเนินงานของ  

การประปานครหลวง ถือเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีต้องดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางแก้ไข กำาหนดผู้รับผิดชอบ

พร้อมกำาหนดแล้วเสร็จ และต้องแจ้งความคืบหน้าของการ

ดำาเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับบัญชา เพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

 4. ท่านได้รับมอบหมายให้ทำางานชิ้นหนึ่ง ซึ่งท่าน

ได้พบในภายหลังว่าเป็นงานที่มีสภาวการณ์ทำางานที่ไม่

ปลอดภัย หรือเป็นงานที่ท่านไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเท่าที่

จำาเป็นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ท่านควรทำาอย่างไร

คำาแนะนำา  ท่านควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา

เพื่อทบทวนแก้ไขปัญหาสภาวการณ์ทำางานที่

ไม่ปลอดภัยดังกล่าว
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        5. หากท่านพบสิ่งของ หรือบุคคลที่น่าสงสัยในพื้นที่ของการประปานครหลวง ท่านควรทำาอย่างไร

               คำาแนะนำา  ท่านควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที

 6. หากท่านประสบอุบัติเหตุระหว่างทำางานท่านควรทำาอย่างไร

 คำาแนะนำา

 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำาการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลหรือจุดปฐมพยาบาล และให้รายละเอียดในการเกิด

อุบัติเหตุแก่หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแจ้ง ผอ.ฝสก. ภายใน 24 ชั่วโมง

 2. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแจ้งการประสบอันตราย (กปช.ฝสก.001) และการสอบสวนอุบัติเหตุจากหน้า

เว็บไซต์ ฝสก. พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

 3. ส่งเอกสารถึง ผอ.ฝสก. ภายใน 7 วัน เพื่อจัดทำาวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย การจ่ายเงินทดแทน 

พร้อมทั้งสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
 คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู ้ว่าการ พนักงานการประปานครหลวง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น ได้แก่ 

อนุกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะทำางาน ท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง และมิได้เป็นคณะกรรมการ

การประปานครหลวง ผู้ว่าการ หรือพนักงานการประปานครหลวงต้องหลีกเลี่ยงและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของ

การประปานครหลวงเป็นสำาคัญ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมพร้อมท้ังต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามประกาศการประปานครหลวงด้วย

  แนวปฏิบัติ
 1)  ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล  ซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการประปานครหลวง  เว้นแต่เป็นประธาน

กรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของการประปานครหลวง

 2)  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง หรือในกิจการท่ีกระทำาให้แก่การประปานครหลวง 

หรือดำาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของการประปานครหลวง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นเพียง

ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำากัดที่กระทำาการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้นหรือเป็นผู้ซึ่ง

คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำากัด หรือบริษัทมหาชน

จำากัด ที่การประปานครหลวงเป็นผู้ถือหุ้นที่การประปานครหลวงเป็นผู้ถือหุ้น

 3) ไม่เข้าไปเสนอราคา หรือทำาสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้าง ของการประปานครหลวง     

รวมท้ังรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ว่าจะกระทำา ในนามของตนเอง หรือในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

อื่นใด ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส  เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำารงตำาแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
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 4) สร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนว่า การกระทำาของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ความสัมพันธ์ส่วนตน

 5) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำาไปสู่การขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

 6) หลีกเล่ียงกิจกรรมใด ๆ ท่ีทำาให้การประปานครหลวง หรือการให้บริการของการประปานครหลวงเส่ือมเสีย

ชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ

 7) ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ

 8) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของการประปานครหลวง และสาธารณะ

เป็นสำาคัญ

  ข้อพึงระวัง
 1)  ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการประปา

นครหลวง

 2) งานส่วนตัวที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช ้

หรือทรัพยากรของการประปานครหลวง

 3) การทำาธุรกรรม สัญญากับบริษัทหรือบุคคลท่ีท่าน

หรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ

 4)  ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบ

 5) การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ตราสาร

อนุพันธ์ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแข่งขันกับการประปานครหลวง

ตัวอย่าง

    1. เพ่ือนสนิทของท่านเป็นผู้รับเหมาให้กับการประปานครหลวง

ชวนท่านและครอบครัว ไปทัวร์ต่างประเทศ โดยออกค่าใช้จ่าย

ให้ทั้งหมด ท่านจะตอบตกลงหรือไม่

คำาแนะนำา  ปฏิเสธด้วยวิธีการที่สุภาพ หากไม่สามารถปฏิเสธได้

ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบรายละเอียด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเชิญ

ไปดูงานท่านควรใช้เงินของการประปานครหลวง โดยขออนุมัติ

ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้มีการกำาหนดไว้

      2 .  ถ ้ าญาต ิของท ่ านเข ้ ามาประม ูลงานก ับ

การประปานครหลวง โดยท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการเสนอว่าจ้างคัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติ

รายการ ท่านจะต้องแจ้งต่อการประปานครหลวงโดยใช้

แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือไม่

คำาแนะนำา เน่ืองจากท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการ

เสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการ ถือว่า

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่ต้องรายงานให้

ทราบ

       3.  บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของการประปานครหลวง

ได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมงาน

เป็นจำานวนมาก ภายในงานมีการแจกของที่ระลึกและ

เลี้ยงอาหารเย็น ท่านจะไปร่วมงานตามคำาเชิญได้หรือไม่

คำาแนะนำา ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้และสามารถ      

รับของที่ระลึกได้หากของที่ระลึกนั้นมีมูลค่าไม่มากและ

มีเจตนาจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งนี้ ระหว่าง

งานให้หลีกเลี่ยงการพูดคุย ที่อาจทำาให้เข้าใจได้ว่าท่าน

สนใจสินค้าหรืออาจสั่งสินค้านั้น
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           4.  ท่านต้องการส่ังซ้ือสินค้าสำาหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหน่ึง ซ่ึงเป็นคู่ค้ากับการประปานครหลวง 

                            ซ่ึงท่านทราบว่า หากมีการทำาสัญญาโดยใช้ช่ือของการประปานครหลวงแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ 

ท่านจะสามารถใช้ชื่อการประปานครหลวงในการสั่งซื้อได้หรือไม่

คำาแนะนำา  ท่านไม่สามารถใช้ช่ือการประปานครหลวง   ในการทำาธุรกรรมใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประปานครหลวงไม่ว่า     

ในกรณีใด ๆ เพราะการกระทำาเช่นน้ัน อาจทำาให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือได้ว่า  เป็นการทำาธุรกรรมกับการประปานครหลวงและอาจเกิด

ความเสียหายกับการประปานครหลวงได้

         5. เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำาแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เป็นการชั่วคราว   

โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน้าที่เดิม ท่านควรปฏิบัติตนเพื่อความโปร่งใสอย่างไร

คำาแนะนำา ท่านควรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนตำาแหน่ง

หรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน้าที่เดิม

7. การรับของขวัญ การเลี้ยง สินบน
 การรับของขวัญ หรือของกำานัล หรือสินบน การเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด กระทำาได้ในวิสัยที่

สมควร ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้หรือรับไม่สามารถทำาได้และจะไม่มีการยอมรับในข้อเสนอ หรือการจ่ายเงินที่ไม่สามารถ

ชี้แจงเปิดเผยได้ ที่ทำาให้มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดการลำาเอียง ไม่ชอบธรรม อคติ 

หรือบุญคุณ และพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อใดที่อาจจะเป็นการเสนอให้หรือรับผลประโยชน์ และต้องมั่นใจได้ว่า 

การดำาเนินการนั้นจะไม่ทำาให้เกิดข้อครหาหรือทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง แต่สามารถยอมรับได้ในกรณีที่มีผู้เสนอให้หรือเสนอ

ให้ผู้อื ่น ในเรื่องการรับรอง โดยอยู่ในขอบเขตที่จำากัดไม่เกิน 3,000 บาท  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า       

โดยทั่วไป ทั้งนี้ พนักงานต้องกรอกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เมื่อมีการเสนอให้หรือรับการรับรองหรือ

ของขวัญ โดยจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาทบทวนเรื่องมูลค่าในสิ่งของที่นำามาเสนอให้แก่พนักงานว่าจะสามารถ

รับไว้ได้หรือไม่ ถ้ายังมีข้อสงสัยพนักงานควรสอบถามจากสำานักคณะกรรมการการประปานครหลวงได้โดยตรง 

  แนวปฏิบัติ
 1)  ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนา เพื่อชักนำาให้กระทำา

หรือละเว้นการกระทำาที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม

 2)  ไม่เรียกหรือรับหรือเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงาน หรือ   

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรมี

 3)  การใช้จ่ายสำาหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญา

ทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

 4) ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่อาจทำาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำาเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

 5)  ไตร่ตรองเหตุผลก่อนรับของขวัญ การเลี้ยง แม้ไม่เกิน 3,000 บาทหากรับด้วยเหตุผลต้องไม่มีข้อผูกพันใด ๆ 

ที่ทำาให้เกิดผลเสียหายต่อการประปานครหลวง
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 6) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ข้อบังคับของการประปานครหลวง โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและ

เหมาะสมในแต่ละโอกาส

 7)  ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ 

หรือสิ่งของใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 8)  กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับ

เงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำาหนดไว้

  ข้อพึงระวัง
 1)  การติดต่อ หรือดำาเนินธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ รวมถึง

การให้หรือรับผลประโยชน์ที่ตามปกติไม่ควรจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว

 2)  การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

 3)  หลีกเลี่ยงการรับปากว่าจะทำาหรือว่าจะให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อของขวัญ ของกำานัล สินบนใด ๆ

 4)  การให้ของขวัญ/ของที่ระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา

 5)  การรับของขวัญ/ของที่ระลึกจากผู้ใต้บังคับบัญชา

 6)  การรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไม่มีที่มาหรือเหตุผลในการให้ที่แน่ชัด

 7)  การรับหรือให้สิ ่งของหรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติที ่ควรได้รับหรือกำาหนดไว้ตามระเบียบของ

การประปานครหลวง

ตัวอย่าง

    1.  ในวันปีใหม่มีผู้ขายสินค้าได้นำาของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ 

มาให้ท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่เม ่ือรวมหลาย ๆ  รายแล้วทำาให้

ท่านได้รับของขวัญเป็นจำานวนมาก

คำาแนะนำา ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านถึงความเหมาะสม 

โดยพึงระวังมูลค่าของขวัญแต่ละรายว่าอยู่ในวิสัยท่ีรับได้หรือไม่ 

การรับของน้ันทำาให้เกิดภาระผูกพันต่อการปฏิบัติงานของท่าน

หรือไม่ และการรับของจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด  ๆ หรือไม่ 

เช่น กรณีอยู่ในช่วงระหว่าง การจัดหาและท่านเป็นผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจ เป็นต้น ต้องปฏิเสธการรับและส่งคืนผู้ให้ทันที  กรณี

ท่ีไม่อาจส่งคืนได้ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาโดย

ใช้แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน หากผู้บังคับบัญชา

สูงสุดพิจารณาว่าไม่สมควรรับไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ให้ส่งมอบให้

สำานักคณะกรรมการการประปานครหลวงก่อน เพ่ือดำาเนินการ

จัดส่งหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสม 

   2. บริษัทผู้รับเหมาได้จัดงานเล้ียงขอบคุณลูกค้าท่ีโรงแรม 

และได้เชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะตัวแทนของ

การประปานครหลวงท่านจะรับเลี้ยงครั้งนี้ได้หรือไม่ และ

หากท่านไปร่วมงานเล้ียงและจับสลากได้รับของรางวัล

เป็นบัตรกำานัลห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง โดยมี

มูลค่าประมาณ 30,000 บาท ท่านจะสามารถรับได้หรือไม่

คำาแนะนำา  ในตัวอย่างนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การรับ

เชิญไปงานเลี้ยง และการรับประโยชน์จากการจับสลาก 

ในกรณีท่ี 1 การพิจารณารับเล้ียง พบว่าเป็นการเชิญท่ัว ๆ ไป 

และมีการเชิญลูกค้าอื่น ๆ ด้วย สามารถรับได้ แต่หาก

ประเมินแล้วว่าการเลี้ยงดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 

ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติ ส่วนกรณี

ที่ 2 ของรางวัลที่จับสลากได้ในงานเลี้ยงท่านสามารถรับ

ไว้ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจง 

(ถือเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป)
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   3.  หน่วยงานภาครัฐทำาหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทำางานปกติ และมอบ

            เงินค่าตอบแทนให้ท่านจำานวนหนึ่งตามอัตราที่กำาหนดไว้ ท่านจะสามารถเก็บเงินจำานวนนี้เป็น

            ของตนเองได้หรือไม่

คำาแนะนำา  ก ่อนจะตอบรับเช ิญต้องรายงานรายละเอียดรวมถึงค ่าตอบแทนหรือผลประโยชน์

ท่ีจะได้รับ (ถ้าทราบ) เพ่ือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน ในตัวอย่างน้ีหากเป็นจำานวนเงินท่ีไม่มาก

เกินวิสัย และเป็นอัตราที่หน่วยงานนั้น ๆ กำาหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้ว ท่านสามารถเก็บเงินจำานวน

8. การทำ ธุรกรรม และการจัดซื้อจัดหา
 การจัดซื้อจัดหาต้องดำาเนินการตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง    

ซึ่งมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะของคู่ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนสำาคัญที่เอื้ออำานวยให้กิจการ

ของการประปานครหลวงดำารงอยู่ได้ และดำาเนินการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังน้ีในการตัดสินใจต้องคำานึงถึง

ความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการท่ีได้รับ รวมท้ังต้องสามารถให้เหตุผลท่ีเหมาะสมได้เม่ือมีการตรวจสอบ      

ในกรณีท่ีไม่แน่ใจให้ศึกษาข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยการพัสดุอย่างละเอียด หรือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้บังคับบัญชาก่อนดำาเนินการใด ๆ

 แนวปฏิบัติ
 1) ในการจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการจัดหาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

อย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอำานาจดำาเนินการ

 2) ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กำาหนดในการทำาธุรกรรมและการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อมีเหตุสงสัย

สอบถามผู้รอบรู้ด้านกฎหมาย ผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ

 3)  ในกรณีที ่การจัดซื ้อจัดจ้าง ไม่ดำาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ หรือไม่ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำาหนังสือชี้แจงที่มา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไปยังหน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

 4)  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท 

หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน

 5)  การทำาธุรกรรมต้องคำานึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการทำาธุรกิจ

ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 6)  ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบ

 7)  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา

เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการใด ๆ ของ

การประปานครหลวง

 8)  ไม่ทำาความตกลงใด ๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำากัดการแข่งขันทางการค้า

 9)  หลีกเลี่ยงการทำาธุรกรรมที่อาจจะทำาให้การประปานครหลวงต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้น

จะทำาให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
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  ข้อพึงระวัง
 1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ

 2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือ

บริการ เช่น การยอมรับของกำานัลที่ไม่เหมาะสม

 3)  การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

 4)  การไม่คำานึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานแรงงาน เป็นต้น

 5) การกระทำาของคู่สัญญาท่ีส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเล่ียงกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องตัวอย่าง

   1.  การจัดซื ้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของ

การประปานครหลวง เป็นอย่างไร

คำาแนะนำา  การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวม

ของการประปานครหลวง เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐาน

ของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของการประปานครหลวง การเลือกเจรจาตรงกับผู้ค้ารายหน่ึงรายใด

หรือการต่ออายุสัญญากับผู้ค้า/ผู้ขายรายหน่ึงรายใดออกไปเร่ือย ๆ 

โดยไม่เปิดประมูลให้มีการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของการประปานครหลวง

   2. การประปานครหลวงต้องการสั่งซื ้อสินค้าอย่าง

เร่งด่วนโดยมอบให้ท่านมีอำานาจอนุมัติจัดซื ้อรายการ

ดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ 

ทำาให้ท่านสามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพง

กว่าที่เคยซื้อตามปกติ

คำาแนะนำา  การอนุมัติและการจัดซ้ือโดยบุคคลคนเดียวกัน

อาจทำาให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นธรรมในกรณีนี้ท่าน

ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้

ชี้แจงข้อมูลเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส และต้องดำาเนินการ

ตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ และไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น
   3. การประปานครหลวงได้สั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ 

และท่านได้รับแจ้งจากผู้ขาย ว่าเป็นธรรมเนียมท่ีจะให้ค่านายหน้า

แก่ท่านในฐานะเป็นผู้จัดซื้อร้อยละ 3

คำาแนะนำา  ควรบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ

เป็นหนังสือและเจรจาให้มีการคืนผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวให้กับการประปานครหลวง

    4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการเจรจาตรงกับผู้ค้า/

ผู้ขายรายหนึ่งรายใด สามารถทำาได้ในกรณีใดบ้าง

คำาแนะนำา โดยปกติการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดให้มีผู้ประมูล

อย่างน้อย 3 รายข้ึนไป เพ่ือก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 

อย่างไรก็ตาม หากรายการประมูลน้ัน เป็นรายการจัดซ้ือจัดจ้าง 

อันเป็นลักษณะเฉพาะ เน้นเทคโนโลยี หรือเน้นความรู้เฉพาะ 

(Know how) โดยไม่มีผู้ค้า/ผู้ขายรายอ่ืน สามารถกระทำาได้

หรือมีเหตุผลอื่นอันพิสูจน์เป็นท่ียอมรับได้ตามข้อกำาหนด

ในระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างของการประปานครหลวง 

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยการเจรจาตรงกับผู้ค้า/ผู้ขายรายหน่ึง

รายใดก็สามารถกระทำาได้

  5. บริษัทผู้ประมูลรายหนึ่งได้เสนอให้ท่านไปเยี่ยมชมกิจการ

ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ  ที่ต่างประเทศ โดยยินดีออกค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน ท่ีพัก ตลอดจนค่าอาหารท้ังหมดให้ท่านควรรับข้อเสนอน้ัน

หรือไม่

คำาแนะนำา  กรณีน้ีอาจเป็นการให้เพ่ือหวังผลประโยชน์ของผู้ประมูล

รายน้ัน ท่านไม่ควรรับข้อเสนอเพราะอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในการจัดซื้อจัดจ้าง และควรชี้แจงให้ผู้ประมูลรายนั้นทราบว่า

การประปานครหลวงมีนโยบายไม่รับของขวัญ การเล้ียง และสินบน

จากผู้ใด ซึ่งในกรณีนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจัดซื้อ

จัดจ้างที่ทำาให้ขาดความโปร่งใสและความเท่าเทียม
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  6.  บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง                 

                  ท่านจะสามารถซื้อเครื่องจักรนี้ได้หรือไม่

  คำาแนะนำา  ท่านสามารถซ้ือเคร่ืองจักรได้ โดยต้องผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างปกติ แต่ต้องตรวจสอบ

รายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจำานวนเงินที่จ่ายไปและการทำาสัญญา

ต้องรัดกุมว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ได้มาโดยการกระทำาผิดกฎหมาย  โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น 

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร  หรือสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นต้น

9.   การดูแลและการปฏิบัติต่อทรัพย์สิน

 พนักงานและผู้เก่ียวข้องกับการประปานครหลวงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของการประปานครหลวง

ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินของ

การประปานครหลวงหมายถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์สำานักงาน เครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์ เช่น 

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงเทคโนโลยี ข้อมูลทางเทคนิค แนวคิดทางธุรกิจ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ข้อมูลความลับ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานต่าง ๆ ของการประปานครหลวงด้วยทรัพยากรขององค์กร ทรัพย์สิน

ทางปัญญา และข้อมูลภายในขององค์กร สามารถนำาออกไปใช้ในการปฏิบัติงานภายนอกองค์กรได้ หากได้รับอนุญาตจาก   

ผู้มีอำานาจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ การยักยอกไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามถือว่าเป็นการลักทรัพย์ทั้งสิ้น

 แนวปฏิบัติ
 1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง เว้นแต่ในกรณีที่

การประปานครหลวงได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด

 2)  ในการทำางานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการกระบวนการ และข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่

ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปานครหลวง

 3)  ไม่นำาทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงไปทำาซ้ำา ดัดแปลง หรือกระทำาการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง

 4)  ในการเข้าทำาสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควรมีการตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยให้หารือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญ

 5) พนักงานของการประปานครหลวงทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้อื่น และมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพบการกระทำาที่เห็นว่าเป็น

การละเมิดสิทธิ อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ของการประปานครหลวง

 6) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ 

ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล รายงาน คืนให้แก่การประปานครหลวงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้

ในรูปแบบใด ๆ
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  ข้อพึงระวัง
 1) การตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา รักษาสิทธิและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวง

โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง

 2) การใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับ หรือเป็นสิทธิของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

 3) การบอกกล่าว นำาเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของการประปานครหลวง 

ในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกการประปานครหลวง

 4) การดำาเนินการใด ๆ กับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อการส่วนตัวหรือผู้อื่น

ตัวอย่าง

   1. เพื ่อนที ่ทำางานของท่านนำาแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ผิดกฎหมายมาให้ท่านบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่ายของการประปานครหลวง

คำาแนะนำา  ไม่ควรทำา เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื ่นแล้ว การประปานครหลวง

อาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์และการดำาเนินกิจการได้ และท่านควรจะช้ีแจงให้เพ่ือน

ทราบด้วย

   2. ท่านพบว่ามีบริษัทภายนอกนำาทรัพย์สินของ

การประปานครหลวงไปใช้ในกิจการของบริษัทอื่น

คำาแนะนำา  แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมท้ังให้ข้อมูลหรือ

รายละเอียดดังกล่าว เพ่ือดำาเนินการตามกฎระเบียบต่อไป

10. ข้อมูล ความลับ และการสื่อสาร
 การเปิดเผย ความโปร่งใส และการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลักการท่ีสำาคัญท่ีจะทำาให้การประปานครหลวง 

บรรลุความสำาเร็จ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมในการรักษาความลับทางการค้า การส่ือสารเป็นส่ิงจำาเป็นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างย่ังยืน ท้ังน้ีต้องเป็นการส่ือสารท้ังสองทางท่ีชัดเจนและในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียง

ความเคลือบแคลงสงสัยและความสับสน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาและใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

ของการประปานครหลวงอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคล    

ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการประปานครหลวง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่นำาข้อมูล

ภายในการประปานครหลวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือเอาเปรียบผู้อื่นการให้และเปิดเผยข้อมูลกับบุคคล

ภายนอกต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม ทันต่อเหตุการณ์ ไม่เกินจริง ทั้งที่มีผลกระทบด้านบวกและด้านลบ 

ผ่านหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะต้อง

สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
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 แนวปฏิบัติ
 1)  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการประปานครหลวง

 2) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยให้พนักงานสามารถหาข้อมูล

ที่มีอยู ่ได้อย่างอิสระ ในการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานภายนอกก็ถือปฏิบัติในลักษณะแบบเปิดเผยและเป็นไปด้วย

ความซื่อสัตย์ พนักงานสามารถศึกษาวิธีการตัดสินใจเหล่านั้นได้อย่างเปิดเผยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

 3) ต้องแน่ใจว่าเอกสารที่อยู ่ในการดูแลของตนจะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที ่ปลอดภัย อย่างระมัดระวัง และ

แน่ใจว่าการจัดเก็บได้แยกหมวดหมู่ไว้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการเรียกใช้งาน การเก็บรักษาข้อมูลต้องดำาเนินการ

ตามกำาหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

 4) ต้องระมัดระวังเรื ่องข้อมูล ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการเขียน เพราะเมื ่อข้อมูลออกไปนอกองค์กร

อาจจะทำาให้เกิดปัญหาได้ หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของการประปานครหลวง

 5) การปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคล หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกละเมิด ควรรายงานผู้บังคับบัญชา

ของตนเอง

 6) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต้องไม่ใช้โดยวิธีการใด ๆ 

ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และใช้เพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงเท่านั้นห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว

ของตนเอง 

 7) ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่

 8) ในบางกรณีมีความจำาเป็นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพราะเป็นการปฏิบัติงานในนามการประปานครหลวง 

อันเนื่องมาจาก

  (8.1)  ความอ่อนไหวเชิงการค้าหรือพาณิชย์

  (8.2)  ความอ่อนไหวต่อราคา

  (8.3)  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

  (8.4)  อาจจะก่อให้เกิดความสับสน ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีพอ

  (8.5)  ไม่สมบูรณ์ และอาจนำามาซึ่งการทำาให้เข้าใจผิดได้

 9) การสื่อสารระหว่างกันต้องเป็นไปตามความเป็นจริง และคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

และมีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารอย่างสม่ำาเสมอ 

 10) ไม่นำาเสนอส่ิงท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศหรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม

อันดีงาม

 11) เอกสารสำาคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำาหนดไว้ในแต่ละระดับ 

แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล เมื ่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่เกี ่ยวข้อง

ต้องดูแลให้มีการทำาลายด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

 12) ในการรายงานงบการเงิน หรือรายงานเรื่องใด ๆ ที่ต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอก 

พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมั่นใจว่าได้รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

 13) ส่งเสริมการนำาเสนอในเชิงบวกมากกว่าการนำาเสนอในเชิงลบโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก

ของสังคม
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  ข้อพึงระวัง
 1)  การส่ือสารท่ีไม่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพท่ีแท้จริงของสินค้าหรือบริการ

 2)  การส่ือสารท่ีเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้าหรือบริการ

 3)  การนำาข้อมูลขององค์กรไปให้ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร

 4)  การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลโดยท่ัวไปโดยไม่ทราบความสำาคัญของข้อมูล

 5)  การจัดทำาข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

 6)  การขาดมาตรการป้องกันความเส่ียงในการจัดการกับข้อมูล เพ่ือไม่ให้ถูกทำาลาย

หรือเกิดการสูญหาย

 7)  การทำาลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารท่ีจะทำาลาย

 8)  การบันทึกคำากล่าวท่ีเป็นเท็จ หรือข้อเท็จจริงท่ีไม่มีหลักฐานอ้างอิง
ตัวอย่าง

     1. ช่วงสิ้นปีมีการทำา 5ส ในหน่วยงานของท่าน 

ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี ท่าน

ได้รวบรวมเอกสารท่ีเกินอายุต้องเก็บตามกฎหมาย 

เพื่อนำาไปทำาลายทั้งกล่องจะต้องปฏิบัติอย่างไร

คำาแนะนำา  ควรต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและ

จัดทำารายการหรือบัญชีเอกสารท่ีทำาลายไว้เป็นหลักฐาน

ก่อนการทำาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่

ครบอายุทำาลายหลุดรอดไป

   2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกไปแล้ว ต้องไม่

เป ิดเผยข้อมูลที ่ เป ็นความลับนานเท่าใด หากไม่ปฏิบ ัต ิตาม 

จะมีผลเช ่นใด

คำาแนะนำา  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว       

ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับของการประปานครหลวง         

ตลอดไป โดยเฉพาะหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่

การประปานครหลวง

   3. พนักงานท่ีนำาข้อมูลลับของการประปานครหลวง

ไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง

คำาแนะนำา การนำาข้อมูลลับขององค์กรไปเปิดเผย

เป็นการทำาผิดจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง 

และผิดวินัยพนักงาน จึงจะต้องถูกพิจารณาโทษทาง

วินัยตามความร้ายแรงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

   4. ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ สามารถให้ข้อมูล       

เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบกับบุคคลภายนอกหรือให้ความเห็นเก่ียวกับ

การดำาเนินงานได้หรือไม่

คำาแนะนำา  สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ โดยต้อง   

ไม่เกินจริง หรือเกินความจำาเป็น  และต้องคำานึงว่าไม่ก่อให้เกิด    

ความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจทำาให้เข้าใจว่า

เป็นความพยายามหรือจูงใจให้หลงผิดได้

   5. หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลที่จะ

เปิดเผย ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ใดบ้าง

คำาแนะนำา  ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น ก่อนส่งข้อมูลให้

หน่วยงานกลางที่ทำาหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่สาธารณชน 

ได้แก่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่อไป

    6.  หากท่านทราบว่าการประปานครหลวงจะไปลงทุนซื้อที่ดิน

แห่งหน่ึง และท่านได้ไปซ้ือท่ีดินไว้ก่อนเพ่ือเก็งกำาไร พฤติกรรมดังกล่าว

ถือว่าผิดจริยธรรมการดำาเนินงานของการประปานครหลวง หรือไม่

คำาแนะนำา  พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวง เน่ืองจากเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

โดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในรวมถึง

การหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้อ่ืนด้วย โดยอาศัยข้อมูลภายใน

ท่ีได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่



34

            7. หากท่านบังเอิญได้เห็นสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมารายหนึ่งซึ ่งมีมูลค่าสูงมาก ซึ่งสัญญา 

                    ดังกล่าวจะลงนามในเร็ว ๆ นี ้ และอาจทำาให้ราคาหุ ้นของบริษัทผู ้ร ับเหมาดังกล่าวสูงขึ ้น 

                    มากด้วย ท่านจะสามารถซื ้อหุ ้นของบริษัทผู ้รับเหมาได้หรือไม่

     คำาแนะนำา ท่านต้องไม่ซื้อหุ้นของบริษัทผู้รับเหมาในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือว่าผิดจริยธรรมการดำาเนินงาน

ของการประปานครหลวง เนื ่องจากเป็นการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที ่ทำาธุรกิจกับการประปานครหลวง

เพื ่อประโยชน์ให้แก่ตนเอง

   8. ท่านต้องการเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือ

หนังสือพิมพ์ โดยมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับประสบการณ์การทำางาน

ในการประปานครหลวงท่านจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา ท่านสามารถทำาได้ แต่หากท่านต้องการใช้เอกสาร 

หรือความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับการประปานครหลวง  

ท่านควรปรึกษาและขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน ยกเว้นเป็น

เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

     9.   ท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของการประปานครหลวง   

ให้กับบุคคลภายนอกที่มาดูงาน และบุคคลดังกล่าว    

ได้มีการขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ือนำาไปปรับใช้ในองค์กร 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา  การให้ข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ท่านควร

ปรึกษาและขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเจ้าของ

ข้อมูลก่อนนำาไปใช้หรือเผยแพร่ และต้องไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อการประปานครหลวง

   10. บุคคลภายนอกที่ท่านรู้จักได้ติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูล

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานในหน่วยงานของท่าน       

โดยแจ้งว่าต้องการจะนำาไปใช้ในการติดต่อ เพื่อเสนอขายสินค้า

หรือบริการต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต การให้กู้ยืมเงิน ท่านจะปฏิบัติ

เช่นไร

คำาแนะนำา  ถึงแม้ว่าข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จะเป็น

ข้อมูลท่ีทราบโดยท่ัวไปในหน่วยงาน ยังคงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย เว้นแต่

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท่านจึงไม่ควรให้ข้อมูลแก่

บุคคลภายนอก

   11. ท่านเป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของพนักงาน แต่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องต้องการจะทราบ

ข้อมูลดังกล่าว เช่น เงินเดือนหรือข้อมูลผลการตรวจ

สุขภาพของพนักงาน ท่านจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา  ข้อมูลเงินเดือนหรือข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ

ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทำาหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล

หรือผู้เก่ียวข้อง จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

โดยไม่นำาข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลเสีย

ต่อเจ้าของข้อมูล

11. ยึดมั่นแนวทางการดำ เนินงานงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่ดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการบริการสาธารณะ จึงต้องทำาให้เกิด

ความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจะต้องมีผลตอบแทนกลับให้รัฐ เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ

ให้ลุล่วงและกิจการยังคงดำาเนินอยู่ได้ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อทุก ๆ  สิ ่งที ่กระทำา        

การประปานครหลวงมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุดในทุก ๆ โอกาส ทั้งด้านคุณภาพ

การบริการ คุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ การประปานครหลวงจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า ประชาชน และยอมรับความท้าทายในความคาดหวังของลูกค้า ประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไม่หยุดยั้ง การตัดสินใจขององค์กรทุกครั้งจะเป็นไปตามหลักการการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
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 แนวปฏิบัติ 
 1) บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติการประปานครหลวง และพนักงาน

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง

 2) ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นในการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

 3) ต้ังม่ันท่ีจะดำาเนินงานทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคำานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจ

 4) ไม่ทำาความตกลงใด ๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำากัด

การแข่งขันทางการค้า

 5) การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ จะต้องให้ความสำาคัญต่อผลของ

การปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

 6) ในกรณีที ่การประปานครหลวงเป็นผู ้ผลิตและจำาหน่ายน้ ำาประปารายเดียว

ในพื้นที่บริการ ต้องไม่ใช้โอกาสดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า

  ข้อพึงระวัง
    1)  การดำาเนินงานโดยขาดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ในระยะยาว

     2)  การกำาหนดราคา หรือเงื่อนไข หรือบริการที่

ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

    3)  การดำาเนินงานที่มุ่งหวังกำาไรสูงสุดอย่างเดียว 

ละเลยไม่ดูแลลูกค้าประชาชนหรือแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสาธารณะ

    4)  การปฏิบัติงานท่ีขาดการติดตามและประเมินผล

ตัวอย่าง

   1. ท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานบันทึกการทำางานล่วงเวลาเป็นเท็จ 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา การบันทึกเวลาการทำางานล่วงเวลาเท็จหรือไม่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง เป็นการปฏิบัติตนที ่ไม่ซื ่อสัตย์สุจริตต่อ

การประปานครหลวง และมีความผิดทางวินัยร้ายแรง ท่านจึง

ควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำาเนินการ

ตามระเบียบต่อไป

       2. องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทำาหนังสือเชิญ

ท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทำางานปกติ 

และมอบเงินค่าตอบแทนให้ท่านจำานวนหนึ่ง ท่านจะ

ปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา ท่านควรปรกึษาหรอืขออนมุตัจิากผู้บังคับบัญชา 

ก่อนที ่จะตอบรับเชิญ เพื ่อมิให้มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการประปานครหลวง   

ในส่วนค่าตอบแทนท่านสามารถรับได้ หากท่านไม่ได้ไป

ในฐานะตัวแทนการประปานครหลวง หรือใช้เวลาของ

การประปานครหลวงในการเป็นผู้บรรยายน้ัน

     3. ท่านเห็นว่าการทำางานด้วยทรัพยากรในหลายด้านยังจำากัด 

ทำาให้ทำางานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร และอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับ

ในการทำางาน บางครั้งพนักงานอาจต้องทำางานนอกกรอบบ้าง 

ซึ่งเห็นว่าไม่เกิดความเสียหายและมีผลดีกว่า 

คำาแนะนำา การทำางานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทาง

ปฏิบัติที ่กำาหนดก่อน ถ้าอุปกรณ์หรือทรัพยากรไม่เพียงพอ     

ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาหาทางแก้ไขหรือทางเลือกใหม่ร่วมกัน 

ถ้าเราทำานอกกฎระเบียบไปก่อนอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้และอาจไม่ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นจริงยกเว้น

ในกรณีของเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 

อาจจะต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าเพื่อระงับเหตุ โดยทำาตามข้ันตอน

การบริหารความเส่ียง  และแนวปฏิบัติแล้ว แต่ต้องรายงานการปฏิบัติ

ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในวิธี

ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถสอบถาม

เพิ่มเติม ได้ที่คณะกรรมการกำากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)
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         4.  ท่านพบว่างานก่อสร้างต่าง ๆ ผู ้รับจ้างนำามาขายต่อกันเป็นทอด ๆ (นำางานที ่ได้ไปขาย 

                  กับซับคอนเทคเตอร์กัน) ถึงทอดสุดท้ายแล้วคุณภาพงาน ทั ้งฝีมือและวัสดุอาจจะลดลงตาม        

                มูลค่าสุดท้ายของผู ้ที ่ร ับงานคนสุดท้าย 

คำาแนะนำา  ท่านควรกำาชับหน่วยงานที ่รับผิดชอบให้เข้มงวดในการควบคุมและติดตามผลงานและกำาหนด

คุณสมบัติงานให้ละเอียด ควรเชิญผู้รับจ้างมาชี้แจงให้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งควรระบุ

ในสัญญาไม่ให้มีการขายต่องาน ยกเว้นได้รับการยอมรับจากการประปานครหลวง เพื่อให้ผลงานได้ตามกำาหนด

5. หากมีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ไม่สามารถกลับมาอยู่เวรได้ทัน ท่านควรปฏิบัติ

อย่างไร

คำาแนะนำา  แจ้งผู ้บ ังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที เพื ่อสั ่งการให้ผ ู ้อ ื ่นมาดำาเนินงานแทน โดยไม่ให้เก ิด

ผลเสียหายกับการประปานครหลวง ไม่เช่นนั ้นจะมีโทษทางวินัยฐานละทิ ้งการปฏิบัติหน้าที ่ โดยพิจารณา

จากข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้น

12. ความรับผิดรับชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

 การประปานครหลวง ไม่ปรารถนาที ่จะให้ชื ่อเสียงในเรื ่องความซื ่อสัตย์สุจริตถูกกล่าวหาได้ ดังนั ้น   

การประปานครหลวงจะพิจารณาตัดสินจากการกระทำา ซึ่งขึ้นกับการปฏิบัติตนของทุกคนในองค์กร  โดยจะต้องนำา

มาตรฐานจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง ไปใช้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดในทุกกิจกรรมตลอดเวลา 

ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการนำาเอาแนวทางจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง       

มาปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร และจะต้องทำาให้เป็นตัวอย่างด้วยการทำางาน ท่ียึดตามหลักจริยธรรมตลอดเวลา โดยจะต้องแน่ใจว่า

การกระทำาทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้คำานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมการดำาเนินงานของ

การประปานครหลวงเสมอ และต้องกระทำาตามข้อกำาหนดต่าง ๆ อย่างครบครัน พร้อมทั้งผู้บริหารต้องรับผิดชอบ

ในการนำาแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการดำาเนินงานการประปานครหลวง ไปใช้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตนเอง 

 แนวปฏิบัติ
 1) ปฏิบัติหน้าที่หลักตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 2) รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควรคู่ไปกับพฤติกรรมที่ส่งให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต

 3) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง  และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 4) มุ ่งมั ่นที ่จะป้องกันและขจัดการกระทำาที ่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื ่องที ่ต้องดำาเนินการ

อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง

 5) พนักงานที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง (จะเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้) ควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โดยทันที และควรจะรายงานโดยลายลักษณ์อักษรทันทีต่อสำานักตรวจสอบ เพื่อที่จะได้ปรึกษาการดำาเนินการ

ในขั้นต่อไป และการประปานครหลวงจะยังไม่ดำาเนินคดีจนกระทั่งจะได้รับความเห็นชอบจากสำานักตรวจสอบ

 6) พนักงานท่ีสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาฉ้อโกงควรรายงานความสงสัยน้ันต่อสำานักตรวจสอบ เพ่ือทำาการตรวจสอบ

ต่อไปและสำานักตรวจสอบจะต้องดำาเนินการด้วยความระมัดระวังเหมาะสม เพื่อปกป้องพนักงานจากการถูกรังแก
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  ข้อพึงระวัง
    1) การฉ้อโกง รวมถึง การหลอกลวง

การขโมย และความไม่ซื่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่

 2) การกระทำาที่ไม่สร้างคุณค่า หรือ

คุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง 

หรือสร้างความเสียหายต่อองค์กรหรือ

ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ตัวอย่าง

    1. ท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานของท่าน หารายได้พิเศษโดยขายสินค้าของ

บริษัทขายตรงแห่งหน่ึง และใช้เวลางาน รวมท้ังโทรศัพท์และ E-Mail ขององค์กร 

เพื่อการขายสินค้าดังกล่าว ท่านเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าด้วย 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 

คำาแนะนำา  ท่านควรตักเตือนเพ่ือนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

และไม่ซ้ือสินค้าดังกล่าว เพ่ือมิให้เพ่ือนร่วมงานของท่านใช้เวลาในการปฏิบัติงาน

ของการประปานครหลวงไปทำางานอย่างอ่ืน หรือใช้ทรัพย์สินของการประปานครหลวง

เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

อาจนำาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่องค์กรได้ 

     2. ท่านต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการสำาหรับประโยชน์ส่วนตัวจากหน่วยงาน

ภายนอก แต่ใช้ชื่อของการประปานครหลวง เพื่อขอเครดิตหรือบริการอื่น ๆ ได้

หรือไม่

คำาแนะนำา  ท่านไม่สามารถใช้ชื่อการประปานครหลวง ในการทำาธุรกรรมใด ๆ 

ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประปานครหลวงไม่ว่ากรณีใด ๆ  เพราะการกระทำาเช่นน้ัน

อาจทำาให้ผู้อื่นหลงเชื่อได้ว่า เป็นการทำาธุรกรรมกับการประปานครหลวงและ

อาจเกิดความเสียหายกับการประปานครหลวง

   3.  ท่านพบว่าเพื ่อนร่วมงานของท่าน ได้ให้เพื ่อนปลอมลายมือชื ่อของตนในสมุดลงเวลา เพื ่อให้ผู ้บังคับบัญชา

เข้าใจว่ามาทำางานท่านจะปฏิบัติเช่นไร

คำาแนะนำา  ท่านควรตักเตือนและหากพบว่ากระทำาผิดซ้ำาให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เนื่องจากการกระทำาดังกล่าว

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยการกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการและ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ควรสอดส่องพฤติกรรมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำาความผิด

13. ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 การประปานครหลวงมีจิตสำานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม สิ่งสำาคัญในการดำาเนินกิจการของ

การประปานครหลวง คือ การคำานึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนโยบายและกระบวนการจัดการที่มีการทบทวน

อย่างสม่ำาเสมอรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีอยู่อย่างจำากัด การลงทุนของการประปานครหลวงจะพิจารณาผลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับด้านผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นท่ีใดก็ตามท่ีการประปานครหลวงดำาเนินกิจการ โดยจะให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างดี 

นั่นคือเป็นการปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคม การประปานครหลวงตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของสังคมที่ดีจะช่วยให้

ประสบความสำาเร็จในระยะยาว
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 แนวปฏิบัติ
 1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบ

สถานประกอบการของการประปานครหลวง

 2) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำาหรับ

โครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน

ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

 3) ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่จัดทำาขึ้นเพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 4) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/

หรือลดมลพิษโดยสามารถลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น น้ ำาเสีย เสียง ฝุ ่น ก๊าซ 

รวมทั้งของเสียต่าง ๆ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์

ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กำาหนดไว้

 6) ศึกษาและให้ความร่วมมือในการลดการเกิดการกำาจัดขยะหรือของเสีย ทั ้งจาก

กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

 7) ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ

ความปลอดภัยก่อนที่จะมีการดำาเนินงานใด ๆ

 8)  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 9)  ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล

         10) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในแนวทางการดำาเนินงานของการประปานครหลวง

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ข้อพึงระวัง
 1)  การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน

 2)  การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ

 3)  การจัดการกับขยะผิดวิธี

 4)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และหรือการบริโภคอย่างไม่จำาเป็น

 5)  การฟื้นฟูทรัพยากร โดยไม่ตระหนักถึงระบบนิเวศน์เดิมที่มีอยู่

 6)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า

 7)  กระบวนการผลิตที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ

 8)  การไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การทำาให้สาธารณะ/สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย

 9)  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
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ตัวอย่าง

            1.  หากท่านต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง

จะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร

คำาแนะนำา  การประปานครหลวง ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยตลอดท้ังปีฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมจะจัดกิจกรรม

อาสาสมัครในหลากหลายโครงการ สำาหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะทำาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแจ้งให้้       

ผู้บริหารและพนักงานทราบทาง Intranet โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างเสมอภาค ซึ่งฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมจะแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบอย่าง    

ทั่วถึงกัน เกี่ยวกับวัน เวลา และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 2. วันท่ีผู้บริหารและพนักงานใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง

ถือเป็นวันทำางานของผู้บริหารและพนักงานหรือไม่

คำาแนะนำา  การประปานครหลวง มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

การประปานครหลวงจึงถือให้วันท่ีผู้บริหารและพนักงานไปร่วมกิจกรรมพื่อสังคมเป็นวันทำางานของผู้บริหาร

และพนักงาน ดังนั้น หากผู้บริหารและพนักงานต้องการไปเข้าร่วมกิจกรรม ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนเอง

รับทราบ 

 3.  ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำาเสนอโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้หรือไม่

คำาแนะนำา   การประปานครหลวง มีนโยบายในการรับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดทำาโครงการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากผู้บริหารและพนักงาน และหากผู้บริหารและพนักงานต้องการมีส่วนร่วม

ในการกำาหนดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำาเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมได้ 
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