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บทนํา 

 
การประปานครหลวงได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงตามแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563–
2565) ซึ่งการประปานครหลวงได้จัดทําใหม่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ.2560– 2564) และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ              
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและเพ่ือให้สาระสําคัญของเล่มมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความเป็นสากลมากขึ้นตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 หรือ United Nations Convention Against Corruption 2003 
โดยได้เพ่ิมเติมนโนบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง และนโยบายป้องกันและต่อต้าน      
การทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเล่มคู่มือฉบับน้ีด้วย  

 
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

หลักธรรมาภิบาลนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง นโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินงานของการประปานครหลวง แนวปฏิบัติที่ดี
ตามประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบั ติของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของ 
การประปานครหลวงทุกคนที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส อันนําไปสู่องค์กร
โปร่งใส (Zero Corruption) และองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) อย่างมั่นคงและ
ย่ังยืนต่อไป 

 
ฝ่ายธรรมาภิบาลการประปานครหลวง หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ             

การประปานครหลวงฉบับน้ี จะสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และพนักงานของการประปานครหลวงทุกคน 
ได้รับทราบและนําไปถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล “การประปานครหลวง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของการประปานครหลวงสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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ย่างมีคุณธรรม

ณะกรรมการ
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รทุจริตระยะท
นโยบายรัฐบา
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ค

ครหลวง 

หกิจที่มีภารกิ
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อย่างมากดังน้ัน
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ป็นองค์กรสม
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การที่ ดีเล่มน้ี 

ลัลภ  พริ้งพง
ารการประปา

 
ปานครหลวง 

6 

รนํ้าประปา
คขั้นพ้ืนฐาน
ธรรมาภิบาล 
ประกอบกับ
รรมาภิบาล 
รกํากับดูแล
เป็นองค์กร  
ทุกกลุ่ม 

ายที่สอดรับ
ราช 2560 
ร์ชาติว่าด้วย
งมหาดไทย  
รรมาภิบาล 
ได้ประกาศ
ามตระหนัก  

ะพนักงาน  
เพ่ือทําให้  

งษ์) 
านครหลวง 
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สารจากประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
 

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) มีหน้าที่กําหนดนโยบาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากลเพ่ือสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับองค์กรตลอดไป   

การประปานครหลวง ได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ต้ังแต่ปี 2555 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล6 ประการประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดรับชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ 6) หลักความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สอดคล้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและการกํากับดูแลกิจการที่เป็น
สากลตลอดจนนําหลักการและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นกรอบ
ในการดําเนินงาน โดยกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบและนําไปใช้
เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันและในปีน้ี คณะอนุกรรมการ 
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)ได้ให้ความสําคัญที่จะให้การประปานครหลวง ทบทวนคู่มือ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสําคัญขององค์กรนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ ดีแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ ดีจริยธรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณการดําเนินงาน 
และนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
ในด้านต่าง ๆโดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาในแต่ละส่วนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และมี ความ เ ป็นสากลมาก ข้ึนทั้ ง น้ี  เ พ่ื อ ให้ ก ารประปานครหลวง  มี แนวปฏิ บั ติที่ ถู ก ต้องตาม 
หลักธรรมาภิบาล  อันจะนํ า ไป สู่การ เ พ่ิมประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลในการ ดํา เ นินงานของ                  
การประปานครหลวง สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) 

ท้ายที่สุดน้ี หวังว่าคณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน จะศึกษาทําความเข้าใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง
ฉบับทบทวนน้ี ตามพันธสัญญาที่ ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและสมํ่าเสมอ อีกทั้งควรนําหลักธรรมาภิบาล 
ของการประปานครหลวง น้ีเป็นพ้ืนฐานการทํางานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมน้ัน
เป็นหลักประจําใจของทุกคน 

 

 

(นายณัฐกติติ์ ตั้งพลูสินธนา) 
ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภบิาล (CG) 

และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
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สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง 
  

การประปานครหลวง เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคท่ีให้บริการงานประปาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานรับผิดชอบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานที่ผ่านมาการประปานครหลวงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้มาตรฐานสากล ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง       
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยังผลให้ กปน .  มีภาพลักษณ์ที่ ดี ต่อสังคม               
และประเทศชาติ ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหลายรางวัลจากกระทรวงการคลัง และคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก จากสํานักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม และกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามที่องค์กรกําหนด “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาลและได้
มาตรฐานในระดับสากล” 

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง (ฉบับปรับปรุงประจําปี 2561) ได้ปรับปรุง
เน้ือหาสาระสําคัญในคู่มือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน
และการคุ้มครองพยาน (Whistle Blowing Policy) นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และนโยบายการให้               
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนมี
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเฝ้าระวังการทุจริตในเชิงป้องกัน
และต่อต้านพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร รวมท้ังมีกลไกที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต (Zero Corruption) ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นได้
ต่อไป  

การประปานครหลวง หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน           
จะยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงฉบับน้ี เพ่ือยกระดับองค์กรให้
ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างย่ังยืนสืบไป 
 

 (นายปริญญา  ยมะสมิต) 
 ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
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ตน้ฉบบัใบลงนาม 
 

 
      

 
 
 
 
 

พนัธสญัญาการประปานครหลวง 
 
 

ข้าพเจ้า .............................................................................ตําแหน่ง ..................................................... 
สังกัด ฝ่าย ..................................................................................... สายงาน ...................................................... 
ได้รับและอ่านหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงจรรยาบรรณการดําเนินงานของ           
การประปานครหลวง และจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และจะ
นําไปเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานต่อไป 
 
 
 

(..................................................) 
ตําแหน่ง ................................... 
วันที่ ......................................... 
 

 
ฉีกตามแนวเสน้ประ : นําส่งฝ่ายธรรมาภิบาลการประปานครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัพนกังาน
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สําเนาใบลงนาม 
 

 
      

 
 
 
 
 

พนัธสญัญาการประปานครหลวง 
 
 

ข้าพเจ้า .............................................................................ตําแหน่ง .....................................................  
สังกัด ฝ่าย ......................................................................................สายงาน ....................................................... 
ได้รับและอ่านหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง จรรยาบรรณการดําเนินงานของ              
การประปานครหลวง และจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และจะ
นําไปเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานต่อไป 
 
 
 

(..................................................) 
ตําแหน่ง ................................... 
วันที่ ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัพนกังาน
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ส่วนที่  1  บริบทองค์กร 
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กิจการประปาถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2452 โดยพระบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงเปิด
กิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 ต่อมาได้มีการโอนกิจการประปากรุงเทพ 
กรมโยธาเทศบาล  การประปานนทบุรี  การประปาเทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ 
รวมเป็นกิจการเดียวกัน เรียกว่าการประปานครหลวงโดยออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2510เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2510 เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งนํ้าดิบเพ่ือใช้ในกิจการประปา ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายน้ําประปาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 กําหนดภารกิจหลักของการประปานครหลวง          
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ดังน้ี 
 1. สํารวจ จัดหาแหล่งนํ้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งนํ้าดิบเพ่ือใช้ในการประปา 
 2. ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายนํ้าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และ
ควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 
 3. ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับ หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา  
 
วิสัยทัศน์ (VISION)1 
         “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. การสร้างการเติบโตและความย่ังยืนขององค์กร 
2. ดําเนินการตามแผนนํ้าประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกด้วยการพัฒนาระบบนํ้าดิบ- 

ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ 
3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีนํ้าประปาใช้ถ้วนหน้า 

 
ค่านิยม (SHARED VALUE) 
 มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใสใ่จคณุภาพ (QWATER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1

 แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับท่ี 5 (ปี 2563-2565) 
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ค่านิยมองค์กร (QWATER) 
 

“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใสใส่ใจคณุภาพ” (QWATER) 

Q ใส่ใจคุณภาพ : Quality  คือ เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการทํางานด้วยความต้ังใจและ
รับผิดชอบ เพ่ือส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้ผู้รับบริการ และ
ส่งมอบนํ้าประปาและบริการที่มีคุณภาพในระดับสากลให้กับ
ผู้ใช้นํ้า ตามแผนนํ้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) 

W มุ่งมั่น : Willingness  คือ การทําความดี เต็มที่ เต็มใจ เสียสละเพ่ือองค์กร  
มีจุดหมายที่แน่นอน แจ่มชัด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปกป้อง
ช่ือขององค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

A พัฒนาตน : Achievement  คือ เสริมสร้างทักษะความรู้ให้รอบด้าน คิดเชิงบูรณาการ
และสร้างสรรค์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ความละเอียด
รอบคอบ และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

T พัฒนางาน : Team  คือ กําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานอย่างเป็นระบบ 
ผนึกกําลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทํางานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล 

E บริการสังคม : Excellent Service  คือ มุ่งมั่นและเต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบ 
ชัดเจน รวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

R ด้วยความโปร่งใส : Respect to 
transparency 

 คือ  มีคุณธรรมในการทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาไม่มีปกปิด 
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ส่วนที่ 2 
การกํากบัดูแลกจิการทีดี่ของการประปานครหลวง 

(MWA Good Governance) 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง (MWA Good Governance) 
 

การประปานครหลวง มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงให้ทัน
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งในคู่มือกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงฉบับน้ี 
ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)                
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5             
(ปี 2563-2565) เพ่ือให้การบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงมี             
แนวปฏิบัติที่ดี สําหรับขับเคลื่อนให้การดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์“เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงาน
ประปามีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”ตลอดจนบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกํากับดูแลกิจการที่ ดีของการประปานครหลวง หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นประสิทธิผลโดยการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานด้วยความเป็นธรรม 
สร้างความเสมอภาคและให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล เคารพในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติอันส่งผลให้การประปานครหลวงเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6 ประการ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ดังน้ี 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ   
ระยะที่ 3          

(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนวิสาหกิจ 
การประปานครหลวง 

ฉบับที่ 5  
(ปี 2563-2565) 

การกาํกบัดแูลกิจการทีด่ขีองการประปานครหลวง 

นโยบายรัฐบาล 

- นโยบายการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 
- Thailand 4.0 
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ม่มีการเลือก
รอบของกฎ 
บการปฏิบัติ  
รณ์ 

ที่ดีแก่สังคม 
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ในองค์กร 
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3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน อาทิ 
การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้และ        
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส 
สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ 
 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
หมายถึง การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและการบริหารที่เก่ียวกับการให้
ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน พนักงาน และเจ้าของ โดยการให้ข้อมูล การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

5. หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้น              
ในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ ประเมินผลที่สะท้อนถึง           
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจาก
การดําเนินงาน 
 

6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency& Effectiveness)  
หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแล
รักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ย่ังยืน  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กร
หรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมทําหน้าที่เป็นผู้ประเมิน  

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง(MWA Good Governance Policy) 
 

การประปานครหลวง มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับ
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประปานครหลวงให้มีทิศทางการพัฒนาองค์กร
ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน จนนําองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตและย่ังยืนด้วยการนําหลักธรรมาภิบาล
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินงานของการประปานครหลวง มาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ประกอบด้วยนโยบายที่สําคัญ5 ประการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานการประปานครหลวง
จะต้องดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
ดําเนินงานของการประปานครหลวง 

2. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการและผู้บริหารทุกระดับของการประปานครหลวง      
ต้องเป็นผู้นําต้นแบบที่ดีด้านธรรมาภิบาลโดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

3. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการและผู้บริหารทุกระดับของการประปานครหลวง      
จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และผลักดันให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต (Zero Corruption) 
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4. ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง จะต้องปฏิบัติงาน

ด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

5. ผู้ ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ จะต้องมุ่งสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณการดําเนินงาน
ของการประปานครหลวงผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการประปานครหลวงโดยเคร่งครัด  

 

แนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง 
 
1.   โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประปานครหลวง 

การประปานครหลวง มุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายทั้งในด้านการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาและให้
ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 

1.1    โครงสร้างของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
1.1.1 คณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

แต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการเป็นกรรมการ 
โดยตําแหน่ง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีที่กรรมการท่านใดท่านหน่ึงพ้นจากตําแหน่ง 
ให้แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งแทน โดยผู้น้ันจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดํารงตําแหน่งแทน 

 

1.1.2  คณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวนหน่ึง  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

1.1.3  คําจํากัดความของความเป็นอิสระ หมายถึง 
1) มีความเป็นอิสระในเร่ืองความคิด การใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ การพูด และ                  

การกระทําที่เป็นอิสระ พร้อมที่จะคัดค้านการกระทําของกรรมการอ่ืนๆ หรือของฝ่ายบริหารในกรณีที่ตนมี
ความเห็นแย้ง  และสามารถทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับย้ังการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 

2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใด 
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร รัฐวิสาหกิจ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 

1.1.4 แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการที่เป็นอิสระ 
1) กรรมการท่ีเป็นอิสระจะต้องปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวัง

ผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน 
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2) มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว โดยไม่มีกรรมการโดยตําแหน่ง หรือกรรมการที่มา

จากกระทรวงที่กํากับดูแลเข้าร่วมประชุมด้วย 
3) จัดทํารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแต่งต้ังและเป็นประจําทุกปี 
4) เปิดเผยรายช่ือกรรมการที่เป็นอิสระไว้ในรายงานประจําปี 
5) กรรมการที่เป็นอิสระได้เข้าประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง

เป็นประจําทุกคร้ัง รวมท้ังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 
6) ในกรณีที่กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความเห็นแย้งกับกรรมการอ่ืน จะมีการบันทึก

ความเห็นไว้ในรายงานการประชุม 
 

1.2   หลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร 
แบ่งตามหลักการ 2 แนวทาง ดังน้ี 

 

ประเภทของการแบ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พระราชบัญญัติ  
การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 

มาตรา 24 
 - วางนโยบาย 
 - ควบคุมดูแล 
 

มาตรา 31 
- บริหารกิจการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายข้อบังคับและนโยบาย
ที่คณะกรรมการกําหนด 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี - ช้ีแนะแนวทาง (Direct) 
- กํากับดูแล (Supervise) 
- ควบคุม  (Control) 
- ติดตาม (Monitor) 
- ประเมินผล (Evaluate) 

- สั่งการให้เป็นไปตามนโยบาย  
  และแนวทางที่คณะกรรมการ 
  กําหนด (Manage) 
- ดําเนินการ (Operate) 
-รายงานผล (Report) 

 
1.3   อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประปานครหลวง 

คณะกรรมการมีหน้าที่หลัก 5 ประการ ดังน้ี 
1.3.1  นอกจากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการวางนโยบายแล้ว คณะกรรมการการประปานครหลวง 

ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ทุกกลุ่มที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่สําคัญ 4 ประการ ดังน้ี  

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty 

of Loyalty) 
3) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของการประปานครหลวง 

และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ (Duty of Obedience) 
4) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of 

Disclosure) 
1.3.2  เป็นผู้นําในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินกิจการ ดังน้ี 

1) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง
การเงิน ความเส่ียง แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมท้ังให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมาย 
ต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับ 
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2) ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์

เป้าหมายทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มี 
การปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ 

3) ดําเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการดําเนินงาน และกําหนดค่าตอบแทน 
4) จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง เป็นลายลักษณ์อักษร

และให้ความเห็นชอบนโยบาย และควรมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลเป็นประจํา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

1.3.3  ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหารเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 
กํากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สําคัญ 5 ระบบงาน ตลอดจนติดตาม            

ผลการดําเนินงานของ 5 ระบบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ระบบการควบคุมภายใน 
2) ระบบการตรวจสอบภายใน 
3) ระบบการบริหารความเสี่ยง 
4) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 
5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งน้ี 5 ระบบงานดังกล่าว จะต้อง 
1) นําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปีให้คณะกรรมการการประปานครหลวงเห็นชอบ           

ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

ทุกไตรมาส 
3) กํากับดูแลให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ถูกต้อง

ครบถ้วนและน่าเช่ือถือ 
 

1.3.4  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพ่ือกํากับดูแลและกลั่นกรองงานแทน
คณะกรรมการการประปานครหลวง 

 

1.3.5  ประธานกรรมการการประปานครหลวง  ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะอนุกรรมการ เพ่ือให้การทําหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
 

1.4   คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตั้ง 
ในการกํากับดูแลงานที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบ 
ในการกํากับดูแลและกลั่นกรองงาน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการการประปานครหลวง หรือดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการ เพ่ือความเหมาะสมตามสถานการณ์ดังน้ี 

 

1.4.1 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังเป็นการถาวรดังน้ี 
1) คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง 
แต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยมีหน้าที่

ความรับผิดชอบ ในการสอบทานการดําเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ                  
รัฐวิสาหกิจสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือสอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานให้การประปานครหลวงมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจสอบ 

2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีหน้าที่ให้คําแนะนําและให้การสนับสนุนคณะกรรมการการประปานครหลวง 

ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ืองและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร พิจารณาให้คําแนะนําและให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงพิจารณาศึกษาให้คําแนะนําเพ่ือสร้างความมั่นคงและ 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) เพ่ือให้ระบบประปามีเสถียรภาพรองรับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ และรายงานผล 
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

3) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
มีหน้าที่กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy Statement) ติดตามให้

มีการปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
และแนวทางปฏิบัติสากล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance: CG) และแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ติดตามการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กํากับดูแล
และติดตามการดําเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสนอแนะข้อกําหนด
เก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการประปานครหลวง (Code of MWA Conduct) แนวปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างของการประปานครหลวงพิจารณาให้ความเห็นกับ
คณะกรรมการการประปานครหลวง กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในองค์กรและรายงานผล
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง 
มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการทํางาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง 

5) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง 
มีหน้าที่จัดทําหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้ว่าการการประปานครหลวง               

และนําเสนอต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะเวลาที่
กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

 

1.4.2 คณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังตามความจําเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
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1.5   การประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวงและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ               
การประปานครหลวงแต่งตั้ง 

1.5.1  การประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวงได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังน้ี 
1) กําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม

ความจําเป็น 
2) กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยนับรวม

ประธานกรรมการด้วย จึงจะครบองค์ประชุม 
3) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถ

ประชุมได้ด้วยเหตุหน่ึงเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ว่าการ ขึ้นเป็น
ประธานแทนในที่ประชุม 

4) ในการพิจารณาปัญหาที่ต้องอาศัยมติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้ถือเอา
เสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 
อีกหน่ึงเสียงเป็นการช้ีขาด 

5) กําหนดให้ส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย                   
5 วันทําการก่อนวันประชุม 

6) ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ควรออกนอกห้องประชุมจนกว่า
กรรมการที่เหลือจะพิจารณาวาระน้ันแล้วเสร็จ 
 

1.5.2  การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการประปานครหลวง 
แต่งต้ังได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังเป็นการถาวรมีการประชุมประมาณ
เดือนละ 1 ครั้งหรือ 2 เดือนต่อคร้ัง โดยกําหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปีและจัดส่งวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม รวมทั้งเปิดเผย
จํานวนคร้ังที่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการ/อนุกรรมการ 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจําปี 

2) คณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังเป็นการเฉพาะกิจมีกําหนดการประชุมตามความจําเป็น 
โดยจัดส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม                
และเปิดเผยจํานวนคร้ังที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม และจํานวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่าน           
เข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจําปี 
 

1.6   แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการการประปานครหลวงมีดังน้ี 
1.6.1 คณะกรรมการการประปานครหลวง ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับ 

การดําเนินงานของการประปานครหลวงอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 
 

1.6.2 คณะกรรมการการประปานครหลวง ควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหาร 
ในการนําเสนอข้อมูลและเพียงพอสําหรับคณะกรรมการการประปานครหลวง ที่จะอภิปรายในประเด็นสําคัญ 

 

1.6.3  คณะกรรมการการประปานครหลวง สามารถขอเอกสารข้อมูล คําปรึกษา และบริการต่างๆ 
เก่ียวกับการดําเนินงานของการประปานครหลวง จากผู้บริหารระดับสูง เพ่ือประกอบการประชุมแต่ละคร้ัง 
และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจําเป็น 
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1.6.4  พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการท่านใด ไม่เห็นด้วยกับ
มติของที่ประชุม สามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการได้ และหากท่านใด
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จะต้องติดตามเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย หากไม่เห็นด้วยในเร่ืองใด จะต้องมี
หนังสือแสดงความเห็นต่อประธานกรรมการ เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 

 

1.6.5  มีการเปิดเผยจํานวนคร้ังที่คณะกรรมการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในรอบปี ไว้ในรายงานประจําปี 

 

1.6.6  ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีทุก 3 ปีตลอดเวลา      
ที่ยังดํารงตําแหน่ง และกรณีพ้นจากตําแหน่ง โดยให้ย่ืนภายใน 60 วัน แล้วแต่กรณี (ตามมาตรา 102(7)         
และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561) 
 

1.7   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการประปานครหลวง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตั้ง ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง 

1.7.1  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
เบ้ียประชุมและโบนัส ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และให้รายงานการรับค่าตอบแทนท่ีได้ไว้ในรายงาน
ประจําปี สําหรับกรรมการและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งต้ัง ได้รับเฉพาะ 
เบ้ียประชุม 

 

1.7.2  ผู้ว่าการ ได้รับค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปรที่จ่ายตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานตอนสิ้นปีและยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนตามที่ตกลงกันตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งค่าตอบแทน 
เบ้ียประชุม และโบนัส ในฐานะกรรมการการประปานครหลวง โดยให้รายงานไว้ในรายงานประจําปี 

 

1.7.3  ผู้บริหารระดับสูง ได้รับเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของกระทรวงแรงงาน 
(58 ขั้น) ค่าตอบแทนอ่ืนและสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับ 
 

1.8  การประเมินผลของคณะกรรมการการประปานครหลวง รวมทั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตั้ง 

เพ่ือเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งต้ังได้กําหนดแนวทางไว้ดังน้ี 

1.8.1 คณะกรรมการการประปานครหลวง มีการประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.8.2  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ที่มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน หรือ 2 เดือน
ต่อครั้ง) มีการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

1.9   การรายงานของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
คณะกรรมการการประปานครหลวง มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

ในรายงานประจําปี ดังน้ี 
1.9.1  งบการเงิน 

 

 1.9.2  ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 
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1.9.3  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบในรายงานทางการเงิน 

 

1.9.4  การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1.9.5  นโยบายและแผนงานในอนาคต 
 

1.9.6  การดําเนินการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ 
- โครงสร้างของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
- การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ของกรรมการและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
- การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการประปานครหลวง 
- การพัฒนากรรมการและการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการประปานครหลวง 
- การให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการดําเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

นอกจากน้ี ยังมีการรายงานข้อมูลสําคญัของการประปานครหลวง ผ่านทาง Website 
 

1.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้กําหนดให้มีการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ดังน้ี 
1.10.1 กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังใหม่ จัดส่งคู่มือกรรมการและเอกสารสําคัญเก่ียวกับองค์กร 

บรรยายสรุปการดําเนินกิจการในภาพรวม การเย่ียมชมระบบงานที่สําคัญ 
 

1.10.2 เชิญเข้าอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หรือหลักสูตร
สําคัญอ่ืนๆ รวมท้ังเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแล
กิจการ 

 

1.10.3 การดูงานที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการประปานครหลวง อย่างเป็นรูปธรรม 

 

สําหรับการพัฒนาผู้บริหาร ได้มุ่งเน้นให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พร้อมทั้งให้รายงาน 
สิ่งที่ได้ดําเนินการตามแผนดังกล่าวระหว่างปีต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง เป็นประจําทุกไตรมาส 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้บริหารในโครงการอ่ืน 
 

2. นโยบายการบริหารจัดการองค์กร (Organizational Management Policy) 

คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับ
หลักสากล เน่ืองจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของ
สังคมโลกที่กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนให้องค์กรมีการเติบโตอย่างย่ังยืนมีภาพลักษณ์ในการ
ดําเนินงานที่ดีจนเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง ซึ่งมีนโยบายที่สําคัญดังน้ี 
 
 
 



 
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดขีองการประปานครหลวง 

25 
 

2.1   นโยบายด้านการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในเป็นกลไกสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่น่าเช่ือถือสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในด้านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 

รวมทั้งกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายอย่างเคร่งครัด ดังน้ัน  
การควบคุมภายในจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยกําหนดให้มีการติดตามประเมินผล 
และการรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ทั้งในสถานการณ์ปกติ                   
และสถานการณ์ไม่ปกติ รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีวินัย มีทัศนคติที่ดีและเล็งเห็นความสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในเพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 
 

2.2   นโยบายด้านการตรวจสอบ 
การตรวจสอบสามารถดําเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล                  

บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรกระบวนการตรวจสอบจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ                   
การประปานครหลวงโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การประปานครหลวง มีการดําเนินงาน            
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลการดําเนินงาน                   
ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงโดยมีสํานักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายใน กําหนดแนวทาง                
การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการจัดทําข้อมูลและ
การรายงานที่มีคุณภาพเพ่ือให้การพัฒนาองค์กรมุ่งไปสู่ความย่ังยืน 
 

2.3   นโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มี

คณะอนุกรรมการบริหารความเ ส่ียงทําหน้าที่ ใ ห้คําแนะนําและให้การสนับสนุนคณะกรรมการ 
การประปานครหลวง ในการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและการสร้าง 
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ทั้งองค์กรและสนับสนุนให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรม และช่องทางต่างๆ รวมถึง              
การอบรม สัมมนา เพ่ือปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติขององค์กร 

 

2.4   นโยบายด้านทรัพยากรบคุคล 
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของการประปานครหลวงสอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารจัดการองค์กรโดยสร้างความเช่ือมโยงกับระบบทรัพยากรบุคคลตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ และการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)                   
จึงกําหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการประปานครหลวง อาทิ การส่งเสริม
โครงการต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการความรู้ งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนงานต่างๆ เพ่ือวางรากฐาน
การปฏิบัติงานในแต่ละระบบควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นใน 
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ระบบคุณธรรม โดยปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นทุ่มเทให้เกิดผลสําเร็จของงาน              
เพ่ือส่งมอบงานบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการรวมถึงผู้ใช้นํ้า 

 

2.5   การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความสําคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้เก่ียวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดยมีประกาศ
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอื่น ได้แก่ 
อนุกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทํางาน ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง และมิได้
เป็นคณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ หรือพนักงานการประปานครหลวง2ถือปฏิบัติ โดยให้สํานัก
ตรวจสอบจัดทําสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีรายงานผู้ว่าการเพ่ือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการ การประปานครหลวง 

 

2.6    นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยยึดหลักการ“เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ที่มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันท่วงที โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เพ่ือแสดงถึงการดําเนินกิจการอย่างโปร่งใส  

2.6.1 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปีทั้งรายงาน
ทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากน้ียังมีการรายงานข้อมูลสําคัญของการประปานครหลวง
เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ผ่านทางWebsiteของการประปานครหลวง 

 

2.6.2 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย โดยการเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดทํารายงานแห่ง
ความย่ังยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจําปี 

 

2.6.3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

 2.7   ความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3 และมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
มีส่วนร่วม 4 

คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งรัฐบาล 
พนักงานลูกค้าคู่ค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร              
ไว้ในจรรยาบรรณการดําเนินงานการประปานครหลวงพร้อมทั้งได้กําหนดเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

2.7.1 ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล 
 

2.7.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 

 
                                                            
2 ตามคําสั่งการประปานครหลวง ท่ี 143/2559 เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวงกําหนด (ดูภาคผนวก 3) 
3 รายละเอียดตามจรรยาบรรณการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
4 (ดูภาคผนวก 1)ประกาศ กปน. เร่ืองมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
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2.7.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 
 

2.7.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
 

2.7.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

นอกจากน้ัน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวงกับ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือนําไปสู่การดําเนินกิจการอย่างย่ังยืน จึงได้กําหนด “มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม” ในการดําเนินงานของการประปานครหลวง อาทิ ด้านข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ              
การแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีส่วนร่วมทํางานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ 

 

3.   นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และนโยบายการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ของ                   
การประปานครหลวง คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐาน             
ในระดับสากล” พร้อมกําหนดให้การดําเนินงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
และการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์             
การบริหารการประปานครหลวง และได้ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลโดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ              
แนวปฏิบัติสากล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance : 
CG) และแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ติดตาม
การดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กํากับดูแล                   
และติดตามการดําเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสนอแนะข้อกําหนด
เก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการประปานครหลวง (Code of MWA Conduct) แนวปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง พิจารณาให้ความเห็น              
กับคณะกรรมการการประปานครหลวง  กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ กิดขึ้นในองค์กร                  
และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 
 

4.  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส5 นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด                 
พ.ศ. 25626 และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ7 
 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ                 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม การประปานครหลวงจึงได้กําหนด “นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส”              
เพื ่อแสดงถึงความมุ ่งมั ่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันทุกรูปแบบ มุ ่งสู ่การเป็นองค์กรโปร่งใส             
ม ีค ุณธรรม  สร ้างความเชื ่อมั ่นให ้แก ่ประชาชนและส ังคม  อ ีกทั ้งย ัง เน ้น ยํ้าให ้ผู ้บร ิหาร  พนักงาน                 
และผู้ปฏิบัติงาน ของการประปานครหลวงประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
จริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวงเป็นสําคัญ จึงได้กําหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยกําหนดให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงต้องไม่เรียก 

                                                            
5 (ดูภาคผนวก 1)ประกาศ กปน. เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
6 (ดูภาคผนวก 1)ประกาศ กปน. เร่ืองนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2562 
7 (ดูภาคผนวก 1)ประกาศ กปน. เร่ืองมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน พร้อมทั้งไม่
ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้กับผู้ที่มีความเก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลและโอกาสสําคัญต่างๆ  

 นอกจากน้ัน ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ดังน้ัน การประปานครหลวงจึงได้กําหนดให้มี “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” เพ่ือเป็นแนวทาง                   
ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงยึดถือและปฏิบัติ โดยเฉพาะขั้นตอน                  
การปฏิบัติงานให้ยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หากต้องมี
การใช้ดุลพินิจตามอํานาจหน้าที่ ให้ยึดเหตุผลความจําเป็นตามกรอบธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชน์ของ             
ทางราชการหรือประชาชนเป็นสูงสุด 
 

5. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)8 
การทุจริตคอร์รัปชัน หมายความว่า การกระทําเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากตําแหน่ง บทบาทหรือ

อํานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ โดยมิควรมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมาย  
เพ่ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประปานครหลวง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคเล่นพวก การข่มขู่ ยักยอก ฉ้อฉล การให้-การรับสินบน 
หรือของขวัญ การเสนอหรือการให้คํามั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ 
สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายในของการประปานครหลวง  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้มุ่งเน้นการบริหารงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต        
คอร์รัปชันในองค์กร ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้จัดทําประกาศการประปานครหลวง               
เรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-CorruptionPolicy) ซึ่ ง กําหนดให้
คณะกรรมการการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ     
การประปานครหลวงถือปฏิบัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 (ดูภาคผนวก 1)ประกาศ กปน. เร่ือง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)  
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ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
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จรรยาบรรณการดาํเนินงานของการประปานครหลวง 

 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล กําหนดให้มีการจัดทําแนวทางเก่ียวกับ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการประปานครหลวงตอบสนอง 
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกําหนดเป็นจรรยาบรรณการดําเนินงาน
ของการประปานครหลวง เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน
ของการประปานครหลวงทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนด  

 

จรรยาบรรณ (Code of Conducts) หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของหน่วยงาน 
หรือองค์กร ที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระทํา หรือข้อห้ามต่าง ๆ และอาจจะกําหนดอย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ โดยเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามหลักจริยธรรม และหลักคุณธรรม 
 

จรรยาบรรณการดําเนินงานของการประปานครหลวง หมายถึง  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักและธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการของการประปานครหลวง โดยอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรม 
และจริยธรรม ที่ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และรักษาผลประโยชน์ของการประปานครหลวง ทั้งน้ีได้กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินงานของ 
การประปานครหลวง จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา จรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงดังต่อไปน้ี 
 

1.   จรรยาบรรณการดําเนินงานของการประปานครหลวง 

1.1 ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล 
1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานกํากับดูแล โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน

และสถานภาพขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง  
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  
3) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
4) การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าและย่ังยืน 
 

1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
1) ผลิตสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นปัจจัยสําคัญ  
2) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในการให้บริการและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความสะดวก            

เช่น การย่ืนขอติดต้ังประปาใหม่การบริการชําระค่านํ้าและค่าบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น เป็นต้น 
4) กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ                  

เช่น การวางท่อประปาให้ประชาชนมีนํ้าประปาใช้อย่างทั่วถึงเป็นต้น 
5) บริหารจัดการด้านข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ความรับผดิชอบต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี ้
1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 

และไม่ละเมิดสิทธิของคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 
2) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข

ข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ีให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขโดยทันที  
3) ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ีทุกราย ด้วยความโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ 
4) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการประปานครหลวง 

โดย“ไม่ให้ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี” 
 

1.4  ความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 
1) กําหนดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนให้

พนักงานถือปฏิบัติ และให้ความสําคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานของพนักงานอยู่เสมอ  

2)  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

3)  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ด้วยความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 

4)  ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                
และประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง โดยเคร่งครัด  

5)  กําหนดนโยบายให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของการประปานครหลวง 

 

1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1) ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย 

คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งในพ้ืนที่ให้บริการของการประปานครหลวง 

พ้ืนที่โดยรอบโรงงานผลิตนํ้า บริเวณพื้นที่โดยรอบคลองส่งนํ้าดิบ และในระดับประเทศในพื้นที่ที่เป็นแหล่งนํ้า
ในการผลิตนํ้าประปา (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและลุ่มนํ้าแม่กลอง) เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม  

4) คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการต้นนํ้า
จนถึงปลายนํ้า เช่น การเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าประปา คลองส่งนํ้าดิบการก่อสร้างระบบส่งและจ่ายนํ้า 
การวางท่อประธาน และการบํารุงรักษาระบบท่อประปา 

5) เลือกใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและกระบวนการกําจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.   จรรยาบรรณการดําเนินงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา 9 

 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของการประปานครหลวง 
 2.2 บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของการประปานครหลวง และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
 2.3 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2.4 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็น
การแข่งขันกับการประปานครหลวง ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
 2.5 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวง 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึงไม่หาผลประโยชน์
ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการไม่ใช้ความลับของการประปานครหลวงในทางที่ผิดไม่เป็นกรรมการในบริษัท 
ที่เป็นคู่แข่งขันของการประปานครหลวงและไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาของการประปานครหลวง 

2.7  บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
 2.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2.8  ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง 
 2.9 ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือ 
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทําธุรกิจกับ 
การประปานครหลวง ไม่ว่ากระทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 
 2.10 ไม่กระทําการอันมีลกัษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะของ   
การแสวงหาผลประโยชน์อันมิพึงควรจากการประปานครหลวงหรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 
ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 
 

3. จรรยาบรรณการดําเนินงานของผู้บริหารการประปานครหลวง 

3 .1 ปฏิบั ติหน้าที่ ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมายมติคณะรั ฐมนตรี ระ เ บียบ  และข้อ บังคับของ 
การประปานครหลวง ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการการประปานครหลวง 

3.2  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการประปานครหลวงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.3  ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดและต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 
3.4  ไม่นําข้อมูลของการประปานครหลวงไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
3.5  ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของการประปานครหลวงเว้นแต่เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของการประปานครหลวง 

3.6  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน 
กับกิจการของการประปานครหลวง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ 
ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดท่ีกระทําการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่าน้ันหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
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 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง “การกําหนดจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ” 
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การประปานครหลวงมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ที่การประปานครหลวงเป็นผู้ถือหุ้น 

3.7  ต้องไม่เข้าไปเสนอราคาหรือทําสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อหรือการจ้างของ 
การประปานครหลวง รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ว่าจะกระทําในนามของตนเอง หรือ
ในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนใด ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือ
ดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

 

4. จรรยาบรรณการดําเนนิงานของพนกังานและผูป้ฏบิตัิงานของการประปานครหลวง 

4.1 ปฏิบั ติหน้าที่ ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี ระเ บียบ  และข้อบังคับของ 
การประปานครหลวงตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการการประปานครหลวง 

4.2  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการประปานครหลวง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4.3  ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดและต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 
4.4  ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม              

และไม่นําความลับของการประปานครหลวงไปใช้ในทางที่ผิด 
4.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีกิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย ต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน 
4.6  ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรของรัฐ และต้องรักษา

เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
4.7  ต้องไม่เข้าไปเสนอราคาหรือทําสัญญาเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการซื้อหรือการจ้างของ 

การประปานครหลวงรวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่าจะกระทําในนามของพนักงาน
และผู้ปฏิบัติงานน้ันเอง หรือในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนใดซึ่งพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง            
คู่สมรสเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
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ส่วนที่ 4 
จริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดขีองการประปานครหลวง 

35 
 

 
จริยธรรมการดําเนนิงานของการประปานครหลวง 

 
จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์

ต่อสังคม จรรโลงให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 

จริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง หมายถึง การกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน
ที่ดี ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือในการดําเนินธุรกิจของ 
การประปานครหลวงรวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลท้ังน้ีเพ่ือให้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานของ 
การประปานครหลวงยึดถือปฏิบัติภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ประมวลจริยธรรมการดําเนนิงานของการประปานครหลวง 
 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 

เ พ่ือ ใ ห้ เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญั ติตาม รัฐธรรมนูญดังกล่ าว  คณะกรรมการ 
การประปานครหลวง จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวงตามข้อบังคับ            
การประปานครหลวง ฉบับที่ 13310 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 และได้กําหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน โดยมี
องค์ประกอบที่สําคัญตามข้อบังคับมี 2 หมวด ดังน้ี 

 

 

                                                            
10

 (ดูภาคผนวก 2)ข้อบังคับ กปน. ฉบับท่ี 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 
 

จริยธรรมการดําเนนิงานของการประปานครหลวง

มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ   
การประปานครหลวง

มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน   
การประปานครหลวง

ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน   
การประปานครหลวง 
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หมวด 1   บททั่วไป 

กล่าวถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ             
ผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยให้             
ผู้ว่าการการประปานครหลวง มีอํานาจวางระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

 

หมวด 2   มาตรฐานจริยธรรมประกอบด้วยเน้ือหา 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ได้แก่ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน                 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

7. การ มุ่งผลสัมฤท ธ์ิของงาน  รั กษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่ ง ใส                  
และตรวจสอบได้ 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ส่วนที่ 2  มาตรฐานจริยธรรมองค์กร 
ผู้ ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวงจะต้องยึดถือและปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่ านิยมหลักทั้ ง 9 ประการ ปฏิบั ติหน้าที่ ใ ห้ เป็นไปตามกฎหมาย                   
มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง                 
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ                   
ด้วยความเสียสละ ทุ่ มเทสติ ปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสํ าเร็ จและมีประสิทธิภาพ                    
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และการประปานครหลวง 

ส่วนที่ 3  กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
กําหนดให้ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง ต้องประพฤติปฏิบัติและ

วางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ ว่าการการประปานครหลวงกํากับดูแล 
การประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมน้ี การร้องเรียนหากมีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 พนักงานถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม              
ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

กรณีที่ 2 ผู้ว่าการการประปานครหลวงถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ทั้ง น้ี การดําเนินการทางจริยธรรมให้ นําแนวทางและวิธีการสอบสวน 
ตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓  
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ส่วนที่ 4  ขั้นตอนการลงโทษ 
การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม จะพิจารณาจาก

พฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจและเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ง ตลอดจน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้าย
อันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

หากผลการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืน             
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ผู้ที่ถูกสอบสวนจะมีความผิดทางอาญา                   
ซึ่งจะถูกดําเนินการทางกฎหมาย และมีความผิดทางวินัยซึ่งจะถูกดําเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวินัยของ            
การประปานครหลวง 
 

ข้อแนะนาํในการปฏบิตัติามจริยธรรมการดาํเนินงานของการประปานครหลวง 
 

บุคคลที่มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง ได้แก่
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวงทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ข้อแนะนําเก่ียวกับหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามจริยธรรม
การดําเนินงานการประปานครหลวง 

 

1.  ข้อแนะนําของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการประปานครหลวง 
1) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
การดําเนินงานของการประปานครหลวง 

2) ถ่ายทอดนโยบายหรือข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเผยแพร่ให้ บุคลากร                  
ของการประปานครหลวงได้รับทราบ 

3) ปฏิบัติต่อบุคลากรของการประปานครหลวง อย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน  
4) ดูแลให้บุคลากรของการประปานครหลวง ได้มีมาตรฐานการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
5) ให้ความสนใจต่อการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากร             
ของการประปานครหลวงรวมท้ังการเอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

6) แสวงหาโอกาสให้บุคลากรของการประปานครหลวง ได้รับการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ 
7) ไม่กําหนดมาตรฐานการทํางานที่เป็นไปไม่ได้ 
 

2.  ข้อแนะนําของผู้บริหาร 
1) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
การดําเนินงานของการประปานครหลวง 

2) ถ่ายทอดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3) ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน และเสมอต้นเสมอปลาย 
4) ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน 
5) ใหค้วามสนใจต่อสมรรถนะและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
6) ต้องหาโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ 
7) ไม่กําหนดมาตรฐานการทํางานที่เป็นไปไม่ได้ 
8) ตรวจสอบพฤติกรรมตนเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารว่าสอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 

การดําเนินงานของการประปานครหลวงที่กําหนดไว้หรือไม่ 
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3. ข้อแนะนําของพนักงาน 
1) ทําความเข้าใจในเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
2) เรียนรู้เน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
อย่างเช่ือมั่นศรัทธา 

3) ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน            
ของการประปานครหลวง 

4) ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรมการดําเนินงาน
ของการประปานครหลวง 

5) เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให้มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน                 
ของการประปานครหลวง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 

6) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 

7) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีหน่วยงาน          
ได้มอบหมาย 

 

การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
 

1. การกระทาํทีเ่ข้าข่ายผดิประมวลจริยธรรมการดาํเนนิงานของการประปานครหลวง 
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

การดําเนินงานของการประปานครหลวง การกระทําต่อไปน้ีเป็นการทําผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน
ของการประปานครหลวง  

1.1 ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวง 
1.2 แนะนํา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน 

การประปานครหลวง 
1.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน

การประปานครหลวง ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 
1.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือ

การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวง 
1.5 การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืน เน่ืองจากการที่ผู้น้ันรายงานการไม่ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวง เป็นเท็จ 

ทั้งน้ี ผู้ที่ทําผิดประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง จะต้องได้รับ 
การพิจารณาทางวินัยตามข้อบังคับที่การประปานครหลวงกําหนดไว้ นอกจากน้ี อาจได้รับโทษตามกฎหมาย 
หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 
 

2. ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของ 
การประปานครหลวง 

สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปน้ี 
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2.1 ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง 
2.2 ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
2.3 รองผู้ว่าการการประปานครหลวง 
2.4  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) 
 

3. การรายงานเร่ืองร้องเรียนของพนักงานการประปานครหลวง ควรประกอบด้วย 
3.1 ช่ือ-สกุล ที่อยู่ และ/หรือ E-mailหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
3.2 ช่ือ-สกุล และสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน 
3.3 การกระทําที่เป็นเหตุแห่งการร้องรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง 
3.4 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
3.5 ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน 
3.6 พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแนบ

หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) 
 

4. กระบวนการดําเนนิการเม่ือได้รบัข้อร้องเรียน 
4.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง 

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวงน้ันด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มี 
ความเหมาะสมดําเนินการ 

 

4.2 ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล 
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและวิธีการ

จัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจ 
4.2.1 ดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนดําเนินการแทนตน หากเห็นว่า              

เป็นเรื่องที่ตนมีอํานาจที่จะกระทําได้ หรือ 
4.2.2 รายงานต่อบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการและเก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ เป็นผู้ดําเนินการ

ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล 
 

4.3 กําหนดมาตรการดําเนินการ 
ผู้ที่ดําเนินการตามข้อ 4.2 กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญผู้รับข้อร้องเรียน
จะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการการประปานครหลวง เช่น เป็นเรื่องที่
กระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ หรือสถานะการเงินของการประปานครหลวง หรือขัดแย้งกับนโยบาย           
ในการดําเนินงานของการประปานครหลวง หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

 

4.4 รายงานผล 
ให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ 4.3 ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน

เปิดเผยตนเอง ทั้งน้ี กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ได้ยึดตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าด้วย      
การกระทําผิดทางวินัย 
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่11 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน 
เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย กําหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักการเก่ียวกับการให้ความคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม 
อันเน่ืองมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลในการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้
ข้อมูลเกิดความเช่ือมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงผลกระทบจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 
การประปานครหลวง ได้ยึดถือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโดยกําหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง  
ในเบ้ืองต้นให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎ
ชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่าน้ัน 

2. ส่งสําเนาเร่ืองราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง (โดยปิดช่ือ 
ผู้ร้องเรียนหรือสําเนาบัตรสนเท่ห์) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษ ทําการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริง
เพียงใด หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งน้ี ให้รีบ
ดําเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ 

3. ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวกล่าวโทษพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

4. ถ้าปรากฏว่ามีมูลความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมาย ให้ดําเนินคดีทางอาญา ถ้าปรากฏ 
มีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ดําเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับการประปานครหลวง 
ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และวิธีการสอบสวน การแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 25 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2544  

ทั้งน้ี การลงโทษทางวินัยไม่เป็นเหตุให้ผู้ละเมิดหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญา หรือความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ประการใด 

5. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล 
ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการร้องเรียน                
การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลน้ันโดยการประปานครหลวงได้จัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต          
คอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)12 

6. ในการดําเนินการตามข้ันตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวน 
ในทางลับได้กระทําละเมิดต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงผู้ถูกกล่าวโทษหรือ
บุคคลภายนอกและความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทําในหน้าที่แม้มิได้กระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหายตามหลักเกณฑ์                  
ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
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 อ้างถึงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 218 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2541 
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 (ดูภาคผนวก 1) ประกาศ กปน. เร่ืองนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  
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มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาของการประปานครหลวง13 

 
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีหน้าที่กํากับดูแลให้การประปานครหลวงปฏิบัติงานอย่างมี

มาตรฐานตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ถูกต้อง และเป็นธรรม ดังน้ัน คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงมีบทบาท
หน้าที่และมีความสําคัญอย่างย่ิงในการนําพาการประปานครหลวง ให้ประสบความสําเร็จในทุกด้าน                 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการการประปานครหลวง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล                   
(Good Governance) จึงได้กําหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการการประปานครหลวง              
เพ่ือให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ทราบและเข้าใจมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน                   
และยึดถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจําใจในการทํางานและเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน       
ของการประปานครหลวง ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดรวมทั้ง

มีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระทํา 
3. บริหารงานเพ่ือประโยชน์ของการประปานครหลวง และพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง 
4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
5. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เก่ียวข้องกับการประปานครหลวงหรือในกิจการที่มีลักษณะแข่งขัน

กับการประปานครหลวง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
6. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของการประปานครหลวงเพื่อให้ 

การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิดไม่เป็นกรรมการในองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันของการประปานครหลวง 
และไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาของการประปานครหลวง 

7. ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการทํางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
8. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง 
9. ไม่กระทําการใด ๆ ในลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการใด ๆ ในการประปานครหลวงที่มี            

ผลบ่ันทอนผลประโยชน์ของการประปานครหลวง หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทํา
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 

10. อุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจที่เป็นประโยชน์และจําเป็นให้กับการประปานครหลวงอย่างเต็มที่ 
11. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตโดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการ 

อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง 
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 ท่ีมา เล่มคู่มือคณะกรรมการการประปานครหลวง 
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มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง 

 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ การประปานครหลวงจึงกําหนดให้มีระเบียบ 
การประปานครหลวง ฉบับที่ 2714 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559และได้กําหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันดังน้ี 

1. ผู้ว่าการและพนักงานต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรม          
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของผู้ว่าการหรือพนักงานอาจขัดต่อประมวลจริยธรรม 
ผู้ว่าการหรือพนักงานต้องไม่กระทําการดังกล่าวหรือหากกําลังกระทําการดังกล่าวต้องหยุดกระทําการ                 
และส่งเร่ืองให้รองผู้ว่าการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่รองผู้ว่าการวินิจฉัยว่าการกระทําน้ันขัดต่อประมวล
จริยธรรมผู้ว่าการหรือพนักงานจะกระทําการน้ันมิได้ 

1.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าว
พร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อรองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการโดยพลัน 

ในกรณีที่รองผู้ ว่าการหรือผู้ ว่าการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อผู้ ว่าการหรือ 
ประธานกรรมการแล้วแต่กรณี  

1.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง
มิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้น
ใหญ่ต่อผู้ว่าการในกรณีที่การดํารงตําแหน่งน้ันๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทําให้การปฏิบัติ
หน้าที่เสียหาย 

1.4 ในกรณีที่พนักงานเข้าร่วมประชุม และพบว่ามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (1.2) ของข้อน้ี 
หรือมีการเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (1.2) ของข้อน้ีผ่านพนักงานพนักงานมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทํา
ดังกล่าวและบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องน้ัน แล้วแต่กรณี 

2. ผู้ว่าการและพนักงานต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

2.1 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วยจะต้องไม่ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย 

2.2 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนักงานอ่ืนไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอ่ืนโดยมิชอบ 

2.3 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเย่ียงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

2.4 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบโดยพลัน 

 
 

                                                            
14

 (ดูภาคผนวก 2)ระเบียบ กปน. ฉบับท่ี 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 
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2.5 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน                  
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ                
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 

2.6 ไม่สั่งงานด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การประปานครหลวง ในกรณีที่
สั่งงานด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

3. ผู้ว่าการและพนักงานต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติการประปานครหลวง และประชาชน เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังน้ี 

3.1 ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูง          
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

3.2 ไม่ ใ ช้ เวลาราชการเ งินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่ ง อํานวยความสะดวกของ 
การประปานครหลวง ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.3 ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด 
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้พนักงานผู้ น้ันยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน               
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนรายงานตามลําดับช้ันถึงผู้ว่าการพิจารณาเมื่อผู้ว่าการวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน 

3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในงานรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐพนักงานต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ หรือการประปานครหลวง             
เป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือการประปานครหลวงหรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
การประปานครหลวง และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

 4. ผู้ว่าการและพนักงานต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่            
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังน้ี 

4.1 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

4.2 ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
4.3 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม 

 5. ผู้ว่าการและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

5 .1 ไม่ ละเมิดรั ฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อ บังคับ  ระเ บียบ  ประกาศ  คํ าสั่ ง  รวมทั้ ง 
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานต้องแจ้งให้ 
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ผู้บังคับบัญชาเหนือตนรายงานตามลําดับช้ันถึงผู้ว่าการพิจารณา และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ
จากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว 

5.2 ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับระเ บียบ  ประกาศ  คําสั่ ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ต้องทักท้วง                   
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

5.3 ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องทําเรื่องเสนอให้ผู้บังคับบัญชา      
เหนือตนพิจารณาและส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

5.4 ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้ หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

5.5 ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืน
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่ือบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

5.6 เมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในการประปานครหลวง รองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการต้องดําเนินการ          
ที่ จํ า เ ป็น เ พ่ือใ ห้ เ กิดการปฏิ บั ติตาม รัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อ บังคับระเ บียบ  ประกาศ  คํ าสั่ ง                   
หรือมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

5.7 เมื่อได้รับคําร้องหรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนว่า กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวงสร้างภาระเกินสมควร
แก่ประชาชนหรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งดังกล่าวโดยเร็ว 

6. ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละเว้นการใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอ่ืนโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพ             
ของบุคคลไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจ 
ตามกฎหมาย 

6.3 ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมี อัธยาศัยที่ ดีปราศจากอคติ                  
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องถิ่นกําเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษา
อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเว้นแต่จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น 
เ พ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้ บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือ                   
เป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์การอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์        
อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่ผู้ใด 

6.6 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 

7. ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้
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ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังน้ี 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

7.2 ช้ีแจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
บุคคลอ่ืนไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนด
ยกเว้นไว้ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการนับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

8. ผู้ ว่าการและพนักงานต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ                  
โดยเคร่งครัดโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

8.2 ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า             
ไม่ฟุ่มเฟือย 

8.3 ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

9. ผู้ว่าการและพนักงานต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

9.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือสนับสนุนให้นําการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

9 .2  จงรั ก ภัก ดี ต่อพระมหาก ษัตริ ย์ และ ไม่ ละ เมิ ดอง ค์พระมหาก ษัตริ ย์พระราชิ นี                   
และพระรัชทายาท ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 

10. ผู้ว่าการและพนักงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตนรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ 
การประปานครหลวงโดยรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังน้ี 

10.1 ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมกับหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีพนักงานต้องเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการพิจารณา
วินิจฉัย 

10.2 พนักงานที่ เป็นผู้ บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อ ยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย 
ความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

10.3 พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน ส่งเสริม และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่นมีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชังและยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม 

10.4 ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่การประปานครหลวง 

11. ในการควบคุมและคุม้ครองพนักงานให้ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
11.1 ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีในสายงาน 
11.2 สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในสายงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ 

มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าการ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเร็ว 
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11.3 ส่งเรื่องให้ผู้ ว่าการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องน้ันเป็นเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายหน่วยงาน และยังไม่มีคําวินิจฉัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

11.4 คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้บริหารในสายงาน 
11.5 คุ้มครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา 

ใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้น้ัน 

12. ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี และประพฤติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี 
สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมน้ี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

12.1 สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีในหน่วยงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัย 
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้รองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี 

12.2 คุ้มครองพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป ถูกพนักงานผู้ใดกล่าวหาว่า
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี ผู้บริหารผู้ถูกกล่าวหาน้ันไม่อาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งแต่งต้ัง 
โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน หรือการดําเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานผู้กล่าวหา
น้ัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการหรือผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี 

12.3 ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 
12.4 ติดตามสอดส่องให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด 
12.5 รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

มาตรฐานจริยธรรมน้ี หรือการอ่ืนตามที่เห็นสมควร และเสนอให้ผู้ว่าการพิจารณา 
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ส่วนที่ 5 
แนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงาน               

ของการประปานครหลวง 
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แนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
 

แนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง มีทั้งหมด 13 ข้อ15ดังน้ี 
 

1.   แนวปฏบิตัสิ่วนบคุคล 
1.1 หลักการหรือแนวทางที่จัดทําขึ้นน้ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงานในกิจการของ 

การประปานครหลวง ที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ พนักงานทุกๆ คนในการประปานครหลวง จะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง เหล่าน้ี และผู้บริหารทุกคนจะต้องสนับสนุน
ส่งเสริมให้นําหลักการน้ีไปใช้ทั่วทั้งองค์กร 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่า
จะอยู่ในตําแหน่งใด พนักงานทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                   
ในมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติของตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและการประปานครหลวง           
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

1.3 กลไกที่รับประกันว่ามีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ พนักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและ
รอบคอบเสมอตลอดเวลา เพ่ือให้แน่ใจว่าการประปานครหลวงได้พยายามที่จะทําตามพันธสัญญาเพ่ือที่จะได้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงสุด 

1.4 ในกรณีที่ข้อบัญญัติและแนวปฏิบัติไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน ให้พนักงานทุกคนพิจารณา
ด้วยตนเองก่อนการกระทํา โดยตอบคําถามตนเอง 4 ข้อ ดังน้ี 

 
1) การกระทําดังกล่าว ถูกกฎ ระเบียบ หรือไม่ 
2) การกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําโดยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือไม่ 
3) การกระทําดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรและตนเองหรือไม่ 
4) การกระทําดังกล่าว เมื่อกระทําแล้วสามารถเปิดเผยกับผู้อ่ืนได้หรือไม่ 
 
ถ้าไม่สามารถตอบตนเองได้ในข้อใดข้อหน่ึง การกระทําน้ันไม่ควรกระทํา 

 

2.   สิทธิ เสรภีาพและการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกัน 
การประปานครหลวง ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน และเช่ือว่า

พนักงานทุกคนมีส่วนสนับสนุนในความสําเร็จของการประปานครหลวงทุกคนจะต้องได้รับการว่าจ้าง 
ที่เป็นธรรมและชัดเจนในภาระหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ สถานภาพการศึกษา
ความพิการ เช้ือชาติ สัญชาติศาสนาสีผิว ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเช่ือสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ
เรื่องอ่ืนใด พนักงานทุกคนทุกระดับจะได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านความชํานาญ 
ความสามารถ และศักยภาพในความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม 

 
 
 

                                                            
15

 กําหนดหัวข้อแนวปฏิบัติท่ีดีตามประมวลจริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวง(โดยรวบรวมจากหลักการท่ีเป็นสากล               
และรัฐวิสาหกิจช้ันนําของประเทศ) 
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แนวปฏิบัติ 
1) พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในการปฏิบัติงาน

ร่วมกันและการแสดงความคิดเห็น 
2) กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
3) ในการปฏิบัติหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับความแตกต่างทางกายหรือ

จิตใจ หรือเรื่องอ่ืนใดที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งกันได้ 
4) ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทําที่ไม่เป็นธรรม 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การเล่าเรื่องตลกหรือล้อเลียนเก่ียวกับความแตกต่างทางกาย จิตใจ หรือความคิดเห็น หรือเรื่อง

อ่ืนใดที่อาจกระทบความรู้สึก 
2) การประพฤติปฏิบัติในการที่จะทํางานร่วมกับบุคคลใดๆ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางกาย

หรือจิตใจ หรือความคิดเห็น หรือเรื่องอ่ืนใด 
3) การแอบอ้างใช้ช่ือบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาให้เกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ 

 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผู้บังคับบัญชาสมรสกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า  
ท่านจะดําเนินการอย่างไร 
คําแนะนํา  พนักงานทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง แต่การสมรสระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืนๆ ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบอันเน่ืองมาจากการเป็นคู่สมรส 
ดังน้ันจึงควรพิจารณาโยกย้ายคู่สมรสคนใดคนหน่ึงไปยังหน่วยงานอ่ืน 

2. ท่านได้รับมอบหมายงานให้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานซึ่งมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล
เก่ียวกับปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะสามารถปฏิเสธที่จะทํางานร่วมกับคนน้ีได้
หรือไม่ 
คําแนะนํา  ในการทํางานต้องมุ่งมั่นในผลสําเร็จของงาน ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และต้อง
ไม่ให้ปัญหาหรือความขัดแย้งส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทํางาน ในกรณีน้ีท่านจึงไม่
สามารถปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายได้ แต่หากท่านเห็นว่าการร่วมงานน้ันอาจมีอุปสรรคทําให้
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
โดยอาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดในงานดังกล่าว 

3. วงเงินการเลื่อนขั้นประจําปีกรณีพิเศษของหน่วยงานมีจํากัด ผู้บังคับบัญชาจึงใช้วิธีการเวียนกันใน
แต่ละปีให้ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คําแนะนํา  การเลื่อนขั้นถือเป็นการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่มีความดีความชอบ และมีผล
การปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ดี ดังน้ันจํานวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษจะไม่สามารถ
ได้รับเท่าจํานวนพนักงานทั้งหมดได้ แต่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เป็นการหมุนเวียนกัน
ให้เท่าเทียม ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานมากกว่า เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้ังใจ
ทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานและองค์กร 
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4. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก ทั้งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยตรงใกล้ชิด
กับประชาชน 
คําแนะนํา  ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นได้ ในกรณีที่ลูกน้อง
ไม่เข้าใจควรอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจ เพราะข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจอาจจะมีไม่เท่ากัน
และการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมน้ันเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขตและระดับของการมีส่วนร่วม 
และสามารถช้ีแจงให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมน้ันๆ เน่ืองจากการบริหารและการดําเนินงาน 
ในแต่ละเรื่องน้ันแตกต่างกัน และต้องการความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 

3.   การเมืองการบริจาค การกุศล 
การประปานครหลวง ให้การสนับสนุนการกุศลต่างๆ ทั้งโดยการบริจาคโดยตรงและสนับสนุน

พนักงานของการประปานครหลวงในกิจกรรมการกุศลต่างๆ และการประปานครหลวงสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการ
อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใดหรือผู้หน่ึงผู้ใดที่มีอํานาจทางการเมือง 
อย่างไรก็ดีการประปานครหลวงตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง              
ของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะไม่สนับสนุนพรรค  
และกิจกรรมทางการเมือง 

 

แนวปฏิบัติ 
1) ไม่แสดงด้วยวิธีใดๆ ที่ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าการประปานครหลวงเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือฝักใฝ่ทาง

การเมืองหรือพรรคการเมือง 
2) พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจ 

ทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด 
3) การบริจาคหรือการสนับสนุนเพ่ือการกุศล ต้องมั่นใจว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือการกุศล 

อย่างแท้จริง 
 
ข้อพึงระวัง 
1) ความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับนักการเมืองอันอาจทําให้เข้าใจผิดได้ว่า 

ไม่เป็นกลางทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมือง 
2) การรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกับนักการเมือง หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับนักการเมือง 
3) การแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือแต่งกายในลักษณะที่ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงาน

ของการประปานครหลวงในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
4) การสนับสนุนนําเอกสารของพรรคการเมืองมาเผยแพร่ในสถานที่ทํางาน 
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ตัวอย่าง  
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง อย่างไรก็ตามต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากรของการประปานครหลวง
ไปเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด และต้องไม่ใช้ตําแหน่งในการประปานครหลวง
หรือช่ือหรือตราของการประปานครหลวงไปเพ่ือชักจูงให้มีการจ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุน
พรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการประปานครหลวงสนับสนุน 

2. พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
คําแนะนํา  ช้ีแจงให้พนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังได้ 
หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานของ 
การประปานครหลวงเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกต้ังหรือการหาเสียง
เลือกต้ัง และจะต้องไม่แอบอ้างหรือทําให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้ว่าการประปานครหลวง 
ให้การสนับสนุน มีส่วนเก่ียวข้อง หรือฝักใฝ่กับกลุ่มการเมืองด้วย 

3. ท่านสามารถนําใบโฆษณาหาเสียงของญาติ เพ่ือน ซึ่งลงรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแจกให้พนักงานในช่วงเลือกต้ังได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางความคิดในเร่ืองการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 
จะต้องไม่หาเสียงให้กับพรรคการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ในพ้ืนที่ของการประปานครหลวง
โดยเด็ดขาด  

4. ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับพรรคการเมืองในที่ทํางานได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  การประปานครหลวง เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน และการแบ่งฝ่าย
อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทํางาน จึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง
ในสถานที่ทํางาน หรือในเวลางาน 

 
4.   เคารพกฎหมาย ระเบยีบ นโยบายวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี

การประปานครหลวงตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ และหรือตัวแทนต่างๆ อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาให้อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์
การดําเนินงานของการประปานครหลวง และจะต้องเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ            
ที่เก่ียวข้องของการประปานครหลวงและจะยึดในหลักนิติธรรม โดยทําตามกฎหมายกฎ และข้อบังคับที่ต้อง
ดําเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไป
ดําเนินงาน 

พนักงานต้องตระหนักดีว่ากิจกรรมหลักของการประปานครหลวง ขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ  
ความปลอดภัย และการดําเนินงานที่ยึดหลักคุณธรรม ขณะเดียวกันก็ให้เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ของ
ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 
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แนวปฏิบัติ 
1) ในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง ล่วงหน้าก่อนการดําเนินงาน 
2) ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น  และการปฏิบัติน้ัน

ต้องไม่ขัดกับจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางขององค์กร การแสดงออกถึงวินัย พนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติจนเป็นข้อปฏิบัติประจํา จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
4) การจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายแรงงานในแต่ละท้องถิ่นกําหนดไว้ 
5) ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกฎหมายเมื่อเห็นว่าการดําเนินงานอาจขัดแย้งหรือแย้งกับ

วัฒนธรรม กฎหมาย หรือกฎระเบียบท้องถิ่น  
6) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้ หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
 
ข้อพึงระวัง 
1) การกระทําที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 
2) การกระทําของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
3) การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ทราบความเป็นมา

หรือที่มีช่ือเสียงในด้านลบ 
4) การจ้างงานบุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนที่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน 
5) การใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอํานาจหน้าที่รับผิดชอบที่กําหนด 
6) การเสนอให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่อ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจได้ 
7) คําตอบที่เป็นการหลีกเลี่ยง ไม่เต็มใจ หรือไม่น่าพอใจของคู่ค้า ต่อคําถามเกี่ยวกับการใช้สินค้า

การผลิต การดําเนินงาน หรือสถานที่ผลิต 
8) เลือกปฏิบัติในกฎระเบียบ ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าการประปานครหลวง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดบ้าง 
คําแนะนํา  ในการปฏิบัติงานใดๆ ท่านควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกฎหมาย ว่ามีกฎหมายใด
ที่เก่ียวข้องบ้าง อย่างไรก็ดีการประปานครหลวง ได้รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องไว้ที่ฝ่ายกฎหมาย
ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

2. คู่สัญญาของท่านจะจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกติกาสากลได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ไม่ควรจ้างแรงงานเด็ก แม้ว่าจะไม่เป็นการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
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3. กฎ ระเบียบ คําสั่งกําหนดขอบเขตไว้กว้างและไม่มีรายละเอียดในการปฏิบัติ ทําให้ต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร ท่านจะดําเนินการอย่างไร  
คําแนะนํา  การใช้ดุลยพินิจต้องไม่เกินขอบเขตอํานาจหน้าที่รับผิดชอบที่กําหนดไว้และหลีกเลี่ยง
การเลือกปฏิบัติหรือตีความให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก เมื่อเห็นว่าการดําเนินงาน
อาจขัดแย้งกับวัฒนธรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ถ้าไม่มั่นใจให้ปรึกษาผู้ บังคับบัญชา              
หรือฝ่ายกฎหมาย 

4. ถ้าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศ  ทั้ ง เ ดินทางไปเรื่ องงานของการประปานครหลวง                  
หรือเรื่องส่วนตัว ท่านต้องดําเนินการอย่างไร 
คําแนะนํา  ท่านต้องรายงานผู้บังคับบัญชา โดยขออนุญาตลาไปต่างประเทศ เพ่ือให้ทางหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ และแต่งต้ังให้มีผู้รับผิดชอบงานแทนช่ัวคราว และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้แจ้งเอง 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถกลับมาประเทศไทยได้ สามารถขอลา
เพ่ิมเติมในส่วนที่เกิดเหตุสุดวิสัยอยู่น้ัน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย 

 
5.   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 การประปานครหลวงดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีทุกคน 
จะมีสิทธ์ิที่จะได้รับเง่ือนไขที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจ มีความปลอดภัยในการทํางาน การประปานครหลวงคํานึงถึง
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของทุกคนที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมๆกับสิ่งแวดล้อม
โดยกําหนดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีในระดับสากลในปัจจุบันโดยมี             
การทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสํานึกกับพนักงาน ผู้เก่ียวข้องให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกชนิด 
และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน ข้อกําหนด และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่การประปานครหลวง เข้าไปดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 

แนวปฏิบัติ 
1) พึงหลีกเลี่ยงการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
2) ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติงาน 

หากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน 
3) ผู้ที่ต้องทํางานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสภาพ             

การทํางานที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายน้ัน 
4) หากการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยง ไม่มีความแน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ให้หยุดหรือ

ชะลอการดําเนินการน้ัน และให้ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญโดยทันที 
5) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเม่ือพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานท่ีทํางานที่อาจมี

ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
6) ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่างๆ มีหน้าที่กําหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุม

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานให้กับพนักงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
พนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน 
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ข้อพึงระวัง 
1) การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสุขอนามัย                

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
2) การปฏิบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือนอกเหนือกฎระเบียบ 
3) การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
4) การใช้สารเคมีที่ไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต 
5) ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคติดเช้ือ 
6) การต่อสายไฟเปลือย 
7) ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดก้ัน 
8) การขับขี่อย่างไม่ปลอดภัย 
9) การปิดใช้งานเคร่ืองควบคุมความปลอดภัย 
10) การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน 
11) การไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดในสถานที่ทํางาน 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 
1. ผู้ บังคับบัญชาสั่งให้ท่านซื้อสีสเปรย์ และท่านรู้จักพนักงานที่บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหน่ึง              
ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ในราคาถูกกว่าย่ีห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คําแนะนํา  การสั่งซื้อวัสดุที่เป็นสารเคมีสําหรับใช้ในสํานักงานหรือโรงงานผลิตนํ้าต้องมั่นใจได้ว่า 
เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีแหล่งผลิตที่น่าเช่ือถือ 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเขาได้ไป 
พบแพทย์แล้ว และแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ได้ยินเสียงดังมากๆ หรือ 
2) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเป็นประจํา ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจาก
การได้ยินเสียงเครื่องจักรในบริเวณสถานที่ทํางาน ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือเป็นเพียงข้อสงสัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกัน หรือยับย้ัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ดังน้ันในฐานะที่ เ ป็นผู้ บังคับบัญชาเมื่อได้รับรายงาน 
ความผิดปกติต้องดําเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าได้ยินชาวบ้านคุยกันเรื่องความเดือดร้อนจากนํ้าที่มีกลิ่นและ
ตะกอนไหลออกจากบริเวณโรงงานผลิตนํ้าของท่านไปลงในที่ดินชาวบ้าน แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อ
หรือร้องเรียนไปที่ใด และอย่างไร ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  กรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือแนวโน้มจะเกิดการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจาก 
การดําเนินงานของการประปานครหลวง ถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หาแนวทางแก้ไข กําหนดผู้รับผิดชอบพร้อมกําหนดแล้วเสร็จ และต้องแจ้งความคืบหน้า
ของการดําเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับบัญชา เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด 
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4. ท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานช้ินหน่ึง ซึ่งท่านได้พบในภายหลังว่าเป็นงานที่มีสภาวการณ์ทํางานที่
ไม่ปลอดภัย หรือเป็นงานที่ท่านไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเท่าที่จําเป็นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ท่านควรทําอย่างไร 
คําแนะนํา  ท่านควรแจ้งหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพ่ือทบทวนแก้ไขปัญหาสภาวการณ์ทํางานที่
ไม่ปลอดภัยดังกล่าว 

5. หากท่านพบสิ่งของ หรือบุคคลที่น่าสงสัยในพ้ืนที่ของการประปานครหลวง ท่านควรทําอย่างไร 
คําแนะนํา  ท่านควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที 

6. หากท่านประสบอุบัติเหตุระหว่างทํางานท่านควรทําอย่างไร 
คําแนะนํา 
1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้ทําการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลหรือจุดปฐมพยาบาล และให้
รายละเอียดในการเกิดอุบัติเหตุแก่หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแจ้ง ผอ.ฝสก. ภายใน 24 ช่ัวโมง 

2. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแจ้งการประสบอันตราย (กปช.ฝสก.001) และการสอบสวน
อุบัติเหตุจากหน้าเว็บไซต์ ฝสก. พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

3. ส่งเอกสารถึง ผอ.ฝสก. ภายใน 7 วัน เพ่ือจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย           
การจ่ายเงินทดแทน พร้อมทั้งสอบสวนอุบัติเหตุเพ่ือหาแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป 

 
6.   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ พนักงานการประปานครหลวง  และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ได้แก่ อนุกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทํางาน ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง 
และมิได้เป็นคณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ หรือพนักงานการประปานครหลวงต้องหลีกเลี่ยง
และไม่เก่ียวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ
ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของการประปานครหลวงเป็นสําคัญ ภายใต้ความถูกต้อง 
ตามกฎหมายและจริยธรรมพร้อมทั้งต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศการประปานครหลวง
ด้วย 

 
แนวปฏิบัติ 
1) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล  

ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของการประปานครหลวง  
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ 
การประปานครหลวง 

2) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ 
การประปานครหลวง หรือดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของการประปานครหลวง ไม่ว่า
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัด
ที่กระทําการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่าน้ันหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการการประปานครหลวง
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ที่การประปานครหลวงเป็นผู้ถือหุ้น 
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3) ไม่ เ ข้ า ไป เสนอราคา  หรื อทํ าสัญญา เ ป็นผู้ ข าย  หรื อผู้ รั บจ้ า ง ในการ ซ้ื อ  หรื อจ้ า ง                  

ของการประปานครหลวง รวมท้ังรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ว่าจะกระทํา             
ในนามของตนเอง หรือในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนใดซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส              
เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

4) สร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนว่า การกระทําของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยผลประโยชน์ส่วนตัว
และความสัมพันธ์ส่วนตน 

5) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการดํารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนําไปสู่การขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

6) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆท่ีทําให้การประปานครหลวง หรือการให้บริการของการประปานครหลวง
เสื่อมเสียช่ือเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ 

7) ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ เ พ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล 
ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 

8) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของการประปานครหลวง             
และสาธารณะเป็นสําคัญ 

 
ข้อพึงระวัง 
1) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการประปานครหลวง 
2) งานส่วนตัวที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ หรือทรัพยากรของการประปานครหลวง 
3) การทําธุรกรรม สัญญากับบริษัทหรือบุคคลที่ท่านหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ 
4) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5) การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ  

การประปานครหลวง 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. เ พ่ือนสนิทของท่านเป็นผู้ รับเหมาให้กับการประปานครหลวงชวนท่านและครอบครัว                  
ไปทัวร์ต่างประเทศ โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ท่านจะตอบตกลงหรือไม่ 
คําแนะนํา  ปฏิเสธด้วยวิธีการที่สุภาพ หากไม่สามารถปฏิเสธได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
รายละเอียด ทั้ง น้ีหากเป็นกรณีเชิญไปดูงาน ท่านควรใช้เ งินของการประปานครหลวง                 
โดยขออนุมัติให้ถูกต้องตามข้ันตอนที่ได้มีการกําหนดไว้ 

2. ถ้าญาติของท่านเข้ามาประมูลงานกับการประปานครหลวง โดยท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการเสนอว่าจ้างคัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการ ท่านจะต้องแจ้งต่อการประปานครหลวง
โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ 
คําแนะนํา  เน่ืองจากท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ             
หรืออนุมัติรายการ ถือว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่ต้องรายงานให้ทราบ 
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3. บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของการประปานครหลวงได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้า โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก ภายในงานมีการแจกของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารเย็น ท่านจะไป
ร่วมงานตามคําเชิญได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้และสามารถรับของที่ระลึกได้หากของท่ีระลึกน้ันมีมูลค่า 
ไม่มากและมีเจตนาจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งน้ีระหว่างงานให้หลีกเลี่ยงการพูดคุย            
ที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่าท่านสนใจสินค้าหรืออาจสั่งสินค้าน้ัน 

4. ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าสําหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่ค้ากับการประปานครหลวง
ซึ่งท่านทราบว่า หากมีการทําสัญญาโดยใช้ช่ือของการประปานครหลวงแล้วจะได้รับส่วนลด
มากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้ช่ือการประปานครหลวงในการสั่งซื้อได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ท่านไม่สามารถใช้ช่ือการประปานครหลวงในการทําธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ             
การประปานครหลวงไม่ว่าในกรณีใดๆ เพราะการกระทําเช่นน้ัน อาจทําให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือได้ว่า             
เป็นการทําธุรกรรมกับการประปานครหลวงและอาจเกิดความเสียงหายกับการประปานครหลวงได้ 

5. เมื่อท่านได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน             
เป็นการช่ัวคราว โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน้าที่เดิม ท่านควรปฏิบัติตนเพ่ือความโปร่งใส
อย่างไร 
คําแนะนํา  ท่านควรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ
แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเป็นการช่ัวคราว 
โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน้าที่เดิม 

 
7. การรับของขวัญ การเลี้ยง สินบน 

การรับของขวัญหรือของกํานัล หรือสินบนการเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง หรือประโยชน์อ่ืนใด กระทํา
ได้ในวิสัยที่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้หรือรับไม่สามารถทําได้และจะไม่มีการยอมรับในข้อเสนอ              
หรือการจ่ายเงินที่ไม่สามารถช้ีแจงเปิดเผยได้ ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหน่ึง
อย่างใดเกิดการลําเอียง ไม่ชอบธรรม อคติ หรือบุญคุณ และพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อใดที่อาจจะ
เป็นการเสนอให้หรือรับผลประโยชน์ และต้องมั่นใจได้ว่าการดําเนินการน้ันจะไม่ทําให้เกิดข้อครหาหรือทําให้ 
เสื่อมเสียช่ือเสียง แต่สามารถยอมรับได้ในกรณีที่มีผู้เสนอให้หรือเสนอให้ผู้อ่ืนในเรื่องการรับรองโดยอยู่ใน
ขอบเขตที่จํากัดไม่เกิน 3,000 บาท16 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งน้ีพนักงาน 
ต้องกรอกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เมื่อมีการเสนอให้หรือรับการรับรองหรือของขวัญ  
โดยจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาทบทวนเรื่องมูลค่าในสิ่งของที่นํามาเสนอให้แก่พนักงานว่าจะสามารถ
รับไว้ได้หรือไม่ ถ้ายังมีข้อสงสัยพนักงานควรสอบถามจากสํานักคณะกรรมการการประปานครหลวงได้โดยตรง  

 
แนวปฏิบัติ 
1) ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้หน่ึงผู้ใดที่มีเจตนา               

เพ่ือชักนําให้กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม 
2) ไม่ เรียกหรือรับหรือเสนอเ งิน  ทรัพย์สิน  สิ่ งของ  หรือประโยชน์ อ่ืนใดกับผู้ เ ก่ียวข้อง 

จากการปฏิบัติงาน หรือผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรมี 

                                                            
16

(ดูภาคผนวก 1) ประกาศ กปน.เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2562 
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3) การใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ 

การปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล 
4) ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 

โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจําเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัย
จากผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

5) ไตร่ตรองเหตุผลก่อนรับของขวัญ การเลี้ยง แม้ไม่เกิน 3,000 บาทหากรับด้วยเหตุผลต้องไม่มี
ข้อผูกพันใดๆ ที่ทําให้เกิดผลเสียหายต่อการประปานครหลวง 

6) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของการประปานครหลวง โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน
ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

7) ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณีอสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิ่งของใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

8) กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้น
กําหนดไว้ 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การติดต่อ หรือดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติเก่ียวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

รวมถึงการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ตามปกติไม่ควรจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว 
2) การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมน้ัน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษ 

ที่ไม่ควรได้ 
3) หลีกเลี่ยงการรับปากว่าจะทําหรือว่าจะให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อของขวัญ ของกํานัล สินบนใดๆ 
4) การให้ของขวัญ/ของที่ระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา 
5) การรับของขวัญ/ของที่ระลึกจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
6) การรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไม่มีที่มาหรือเหตุผลในการให้ที่แน่ชัด 
7) การรับหรือให้สิ่งของหรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติที่ควรได้รับหรือกําหนดไว้ตามระเบียบ

ของการประปานครหลวง 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ในวันปีใหม่มีผู้ขายสินค้าได้นําของขวัญเล็กๆ น้อยๆ มาให้ท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่เมื่อรวม
หลายๆ รายแล้วทําให้ท่านได้รับของขวัญเป็นจํานวนมาก 
คําแนะนํา  ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านถึงความเหมาะสม โดยพึงระวังมูลค่าของขวัญแต่ละราย
ว่าอยู่ในวิสัยที่รับได้หรือไม่ การรับของน้ันทําให้เกิดภาระผูกพันต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่ 
และการรับของจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆหรือไม่ เช่น กรณีอยู่ในช่วงระหว่าง 
การจัดหาและท่านเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ เป็นต้น ต้องปฏิเสธการรับและส่งคืนผู้ให้ทันที  กรณีที่
ไม่อาจส่งคืนได้ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาโดยใช้แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือ 
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ประโยชน์อ่ืน หากผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาว่าไม่สมควรรับไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ให้ส่งมอบ
ให้สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวงก่อน เพ่ือดําเนินการจัดส่งหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสม  

2. บริษัทผู้รับเหมาได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่โรงแรม และได้เชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 
ในฐานะตัวแทนของการประปานครหลวงท่านจะรับเลี้ยงครั้ง น้ีได้หรือไม่ และหากท่าน               
ไปร่วมงานเลี้ยงและจับสลากได้รับของรางวัลเป็นบัตรกํานัลห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหน่ึง 
โดยมีมูลค่าประมาณ 30,000 บาท ท่านจะสามารถรับได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ในตัวอย่างน้ีแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การรับเชิญไปงานเล้ียง และการรับประโยชน์
จากการจับสลาก ในกรณีที่ 1 การพิจารณารับเลี้ยง พบว่าเป็นการเชิญทั่วๆ ไป และมีการเชิญ
ลูกค้าอ่ืนๆ ด้วย สามารถรับได้ แต่หากประเมินแล้วว่าการเลี้ยงดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 
ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติ ส่วนกรณีที่ 2 ของรางวัลที่จับสลากได้ในงานเลี้ยง
ท่านสามารถรับไว้ได้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจง (ถือเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป) 

3. หน่วยงานภาครัฐทําหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทํางานปกติ และมอบเงิน
ค่าตอบแทนให้ท่านจํานวนหน่ึงตามอัตราที่กําหนดไว้ ท่านจะสามารถเก็บเงินจํานวนน้ีเป็นของ
ตนเองได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ก่อนจะตอบรับเชิญต้องรายงานรายละเอียดรวมถึงค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับ (ถ้าทราบ) เพ่ือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน ในตัวอย่างน้ีหากเป็นจํานวนเงิน
ที่ ไม่มากเกินวิสัย และเป็นอัตราที่หน่วยงานน้ันๆ กําหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้ว                
ท่านสามารถเก็บเงินจํานวนน้ันเป็นของตนเองได้ 

 
8.   การทาํธรุกรรม และการจัดซ้ือจัดหา 

การจัดซื้อจัดหาต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ 
การประปานครหลวง ซึ่งมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะของคู่ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน เพราะเชื่อว่า
เป็นส่วนสําคัญที่เอ้ืออํานวยให้กิจการของการประปานครหลวงดํารงอยู่ได้ และดําเนินการด้วยความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งน้ีในการตัดสินใจต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่
ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ศึกษาข้อบังคับ 
การประปานครหลวง ว่าด้วยการพัสดุอย่างละเอียด หรือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้บังคับบัญชาก่อนดําเนินการใดๆ 
 

แนวปฏิบัติ 
1) ในการจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการจัดหาจากหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอํานาจดําเนินการ 
2) ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กําหนดในการทําธุรกรรมและการจัดซื้อจัดจ้าง         

เมื่อมีเหตุสงสัยสอบถามผู้รอบรู้ด้านกฎหมาย ผู้มีประสบการณ์ในด้านน้ันๆ 
3) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับ หรือไม่ผ่านหน่วยงานที่

รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทําหนังสือช้ีแจงที่มา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลของ
การจัดซื้อจัดจ้างน้ันไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว

ญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 
5) การทําธุรกรรมต้องคํานึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน         

การทําธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
6) ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ได้ทราบอันเน่ืองมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือแจ้งให้

ผู้อ่ืนทราบ 
7) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับ 

บุคคลธรรมดาเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินการใดๆ ของการประปานครหลวง 

8) ไม่ทําความตกลงใดๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจํากัดการแข่งขัน 
ทางการค้า 

9) หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจจะทําให้การประปานครหลวงต้องเสื่อมเสียช่ือเสียง แม้ว่าธุรกรรม
น้ันจะทําให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ 
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเช่นการยอมรับ

ของกํานัลที่ไม่เหมาะสม 
3) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพ่ีน้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
4) การไม่คํานึงถึงมาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐานส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานแรงงาน เป็นต้น 
5) การกระทําของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของการประปานครหลวง เป็นอย่างไร 
คําแนะนํา  การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของการประปานครหลวง 
เช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการประปานครหลวง การเลือกเจรจาตรงกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดหรือ              
การต่ออายุสัญญากับผู้ค้า/ผู้ขายรายหน่ึงรายใดออกไปเร่ือยๆ โดยไม่เปิดประมูลให้มีการแข่งขัน        
ก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของการประปานครหลวง 

2. การประปานครหลวงต้องการส่ังซื้อสินค้าอย่างเร่งด่วนโดยมอบให้ท่านมีอํานาจอนุมัติจัดซื้อ
รายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ทําให้ท่านสามารถจัดหาสินค้า
ได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงกว่าที่เคยซื้อตามปกติ 
คําแนะนํา  การอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจทําให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นธรรม
ในกรณีน้ีท่านต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้ช้ีแจงข้อมูลเหตุผลที่ชัดเจน
โปร่งใส และต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหาน้ัน 



 
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดขีองการประปานครหลวง 

61 
 

 
3. การประปานครหลวงได้สั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ และท่านได้รับแจ้งจากผู้ขาย ว่าเป็น
ธรรมเนียมที่จะให้ค่านายหน้าแก่ท่านในฐานะเป็นผู้จัดซื้อร้อยละ 3 
คําแนะนํา  ควรบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือและเจรจาให้มี                
การคืนผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับการประปานครหลวง 

4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการเจรจาตรงกับผู้ค้า/ผู้ขายรายหน่ึงรายใด สามารถทําได้ในกรณีใดบ้าง 
คําแนะนํา  โดยปกติการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดให้มีผู้ประมูลอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป เพ่ือก่อให้เกิด
การแข่งขันอย่างเสรี อย่างไรก็ตาม หากรายการประมูลน้ัน เป็นรายการจัดซื้อจัดจ้าง                   
อันเป็นลักษณะเฉพาะ เน้นเทคโนโลยี หรือเน้นความรู้เฉพาะ (Know how) โดยไม่มีผู้ค้า/ผู้ขาย
รายอ่ืน สามารถกระทําได้หรือมีเหตุผลอ่ืนอันพิสูจน์เป็นที่ยอมรับได้ตามข้อกําหนดในระเบียบ             
การจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง การจัดซื้อจัดจ้างโดยการเจรจาตรงกับผู้ค้า/ผู้ขาย         
รายหน่ึงรายใดก็สามารถกระทําได้ 

5. บริษัทผู้ประมูลรายหนึ่ งได้ เสนอให้ท่านไปเยี่ยมชมกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ                  
ที่ต่างประเทศ โดยยินดีออกค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ที่พัก ตลอดจนค่าอาหารทั้งหมดให้ท่านควร            
รับข้อเสนอนั้นหรือไม่ 
คําแนะนํา  กรณี น้ีอาจเป็นการให้เพ่ือหวังผลประโยชน์ของผู้ประมูลรายน้ัน ท่านไม่ควร                    
รับข้อเสนอเพราะอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และควรช้ีแจงให้ผู้ประมูล               
รายนั้นทราบว่าการประปานครหลวงมีนโยบายไม่รับของขวัญ การเลี้ยง และสินบนจากผู้ใด ซึ่งใน
กรณีน้ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจดัซื้อจัดจ้างที่ทําให้ขาดความโปร่งใสและความเท่าเทียม 

6. บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเคร่ืองจักรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง              
ท่านจะสามารถซื้อเคร่ืองจักรน้ีได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ท่านสามารถซื้อเคร่ืองจักรได้ โดยต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ แต่ต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจํานวนเงิน
ที่จ่ายไปและการทําสัญญาต้องรัดกุมว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ได้มาโดยการกระทําผิดกฎหมาย  
โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร  หรือสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น 

 
9.   การดูแลและการปฏิบัติต่อทรัพย์สิน 

พนักงานและผู้เก่ียวข้องกับการประปานครหลวงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สิน
ของการประปานครหลวงให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยทรัพย์สินของการประปานครหลวงหมายถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์
สํานักงาน เครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง นอกจากน้ียังหมายความ
รวมไปถึงเทคโนโลยี ข้อมูลทางเทคนิค แนวคิดทางธุรกิจ เอกสารสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลความลับ           
ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานต่างๆ ของการประปานครหลวงด้วย 

ทรัพยากรขององค์กร ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลภายในขององค์กร สามารถนําออกไปใช้   
ในการปฏิบัติงานภายนอกองค์กรได้ หากได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ การยักยอก
ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามถือว่าเป็นการลักทรัพย์ทั้งสิ้น 
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แนวปฏิบัติ 
1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง เว้นแต่ใน

กรณีที่การประปานครหลวงได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ 
ผู้วิจัย หรือบุคคลอ่ืนใด 

2) ในการทํางานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการกระบวนการ 
และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงไม่ให้ถูกล่วงละเมิด 
และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปานครหลวง 

3) ไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือกระทําการใดๆ             
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง 

4) ในการเข้าทําสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงให้ชัดเจนเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยให้หารือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เช่ียวชาญ 

5) พนักงานของการประปานครหลวงทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน                   
ทางปัญญาของผู้อ่ืน และมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา             
เมื่อพบการกระทําที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจ
ก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวง 

6) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา
ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล รายงาน คืนให้แก่การประปานครหลวงทั้งหมด                 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

รักษาสิทธิและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการประปานครหลวงโดยไม่มีความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนและถูกต้อง 

2) การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 
3) การบอกกล่าว นําเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของการประปานครหลวง ในรูปแบบใดๆ 

แก่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องทั้งในและนอกการประปานครหลวง 
4) การดําเนินการใดๆ กับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาการใช้ทรัพย์สิน

ขององค์กรเพ่ือการส่วนตัวหรือผู้อ่ืน 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะเลือกปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. เพ่ือนที่ทํางานของท่านนําแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมาให้ท่านบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายของการประปานครหลวง 
คําแนะนํา  ไม่ควรทํา เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนแล้ว
การประปานครหลวงอาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และการดําเนินกิจการได้ และท่านควรจะช้ีแจงให้เพ่ือนทราบด้วย 
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2. ท่านพบว่ามีบริษัทภายนอกนําทรัพย์สินของการประปานครหลวงไปใช้ในกิจการของบริษัทอ่ืน 
คําแนะนํา  แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งให้ข้อมูลหรือรายละเอียดดังกล่าว เพื่อดําเนินการ
ตามกฎระเบียบต่อไป 

 
10. ข้อมูล ความลับ และการสื่อสาร 

การเปิดเผย ความโปร่งใส และการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลักการที่สําคัญ            
ที ่จะทําให้การประปานครหลวง บรรลุความสําเร็จ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการรักษาความลับ         
ทางการค้า การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี
ต้องเป็นการสื่อสารทั้งสองทางที่ชัดเจนและในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงความเคลือบแคลงสงสัยและ
ความสับสน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาและใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของ            
การประปานครหลวงอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยัง
บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการประปานครหลวง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และไม่นําข้อมูลภายในการประปานครหลวง หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนหรือเอาเปรียบผู้อ่ืนการให้และ
เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม ทันต่อเหตุการณ์ ไม่เกินจริง       
ทั้ งที่ มีผลกระทบด้านบวกและด้านลบ  ผ่านหน่วยงานกลางที่ทํ าหน้าที่ ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน                  
สร้างความโปร่งใสและความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วย การรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 
แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการประปานครหลวง 
2) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยให้พนักงานสามารถ              

หาข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างอิสระ ในการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานภายนอกก็ถือปฏิบัติในลักษณะ
แบบเปิดเผยและเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ พนักงานสามารถศึกษาวิธีการตัดสินใจเหล่าน้ัน               
ได้อย่างเปิดเผยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

3) ต้องแน่ใจว่าเอกสารที่อยู่ในการดูแลของตนจะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย อย่างระมัดระวัง 
และแน่ใจว่าการจัดเก็บได้แยกหมวดหมู่ ไว้อย่างเหมาะสมง่ายต่อการเรียกใช้งาน การเก็บรักษา
ข้อมูลต้องดําเนินการตามกําหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

4) ต้องระมัดระวังเร่ืองข้อมูล ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการเขียน เพราะเมื่อข้อมูลออกไปนอก
องค์กรอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของการประปานครหลวง 

5) การปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคล หากพนักงานเช่ือว่าตนเองถูกละเมิด ควรรายงาน
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง 

6) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต้องไม่ใช้
โดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และใช้เพ่ือประโยชน์ของการประปานครหลวงเท่าน้ัน
ห้ามใช้เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจสว่นตัวของตนเอง  

7) ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
8) ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพราะเป็นการปฏิบัติงานในนาม 

การประปานครหลวง อันเน่ืองมาจาก 
(8.1) ความอ่อนไหวเชิงการค้าหรือพาณิชย์ 
(8.2) ความอ่อนไหวต่อราคา 
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(8.3) เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
(8.4) อาจจะก่อให้เกิดความสับสน ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีพอ 
(8.5) ไม่สมบูรณ ์และอาจนํามาซึ่งการทําให้เข้าใจผิดได้ 

9) การสื่อสารระหว่างกันต้องเป็นไปตามความเป็นจริง และคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย และมีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอ  

10) ไม่ นําเสนอสิ่งที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เ ช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา                   
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็น
เก่ียวกับเพศหรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

11) เอกสารสําคัญและข้อมูลที ่เป็นความลับ จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กําหนด               
ไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล
หรือเอกสาร พนักงานที่เก่ียวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือ
เอกสารแต่ละประเภท 

12) ในการรายงานงบการเงิน หรือรายงานเร่ืองใดๆ ที่ต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอก 
พนักงานที่เก่ียวข้องต้องมั่นใจว่าได้รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 

13) ส่งเสริมการนําเสนอในเชิงบวกมากกว่าการนําเสนอในเชิงลบโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ              
ต่อความรู้สึกของสังคม 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การสื่อสารที่ไม่สะท้อนให้เหน็ถึงคุณค่าและคุณภาพที่แทจ้ริงของสินค้าหรือบริการ 
2) การสื่อสารที่เกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้าหรือบริการ 
3) การนําข้อมูลขององค์กรไปให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลโดยทั่วไปโดยไม่ทราบความสําคัญของข้อมูล 
5) การจัดทําข้อมูล เอกสาร หรอืรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
6) การขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการจดัการกับข้อมลู เพ่ือไม่ให้ถูกทาํลายหรือเกิดการสูญหาย 
7) การทําลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารที่จะทําลาย 
8) การบันทึกคํากล่าวที่เป็นเท็จ หรือข้อเท็จจรงิที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 

 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ช่วงสิ้นปีมีการทํา 5ส ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี ท่านได้
รวบรวมเอกสารที่เกินอายุต้องเก็บตามกฎหมาย เพ่ือนําไปทําลายทั้งกล่องจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
คําแนะนํา  ควรต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและจัดทํารายการหรือบัญชีเอกสารที่ทําลายไว้เป็น
หลักฐานก่อนการทําลาย เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุทําลายหลุดรอดไป 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนานเท่าใด 
หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลเช่นใด 
คําแนะนํา  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของการประปานครหลวงตลอดไป โดยเฉพาะหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่การประปานครหลวง 
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3. พนักงานที่นําข้อมูลลับของการประปานครหลวงไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง 
คําแนะนํา  การนําข้อมูลลับขององค์กรไปเปิดเผยเป็นการทําผิดจริยธรรมการดําเนินงาน            
ของการประปานครหลวง และผิดวินัยพนักงาน จึงจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัยตาม                 
ความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

4. ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบหน่วยงานน้ันๆ สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบกับบุคคลภายนอก
หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบได้ โดยต้องไม่เกินจริง หรือเกินความจําเป็น  
และต้องคํานึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจทําให้เข้าใจ
ว่าเป็นความพยายามหรือจูงใจให้หลงผิดได้ 

5. หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลที่จะเปิดเผย ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ใดบ้าง 
คําแนะนํา  ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ก่อนส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไป 

6. หากท่านทราบว่าการประปานครหลวงจะไปลงทุนซื้อที่ดินแห่งหน่ึง และท่านได้ไปซื้อที่ดินไว้ก่อน
เพ่ือเก็งกําไร พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
หรือไม่ 
คําแนะนํา  พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
เน่ืองจากเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในรวมถึงการหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้อื่นด้วย โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

7. หากท่านบังเอิญได้เห็นสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมารายหน่ึงซึ่งมีมูลค่าสูงมากซึ่งสัญญาดังกล่าว             
จะลงนามในเร็ว ๆ น้ี และอาจทําให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้รับเหมาดังกล่าวสูงขึ้นมากด้วย                  
ท่านจะสามารถซื้อหุ้นของบริษัทผู้รับเหมาได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ท่านต้องไม่ซื้อหุ้นของบริษัทผู้รับเหมาในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือว่าผิดจริยธรรม
การดําเนินงานของการประปานครหลวง เน่ืองจากเป็นการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ทําธุรกิจกับ
การประปานครหลวงเพ่ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

8. ท่านต้องการเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ประสบการณ์การทํางานในการประปานครหลวงท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  ท่านสามารถทําได้ แต่หากท่านต้องการใช้เอกสาร หรือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงานให้กับการประปานครหลวงท่านควรปรึกษาและขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ก่อน ยกเว้นเป็นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

9. ท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของการประปานครหลวงให้กับบุคคลภายนอกที่มาดูงาน และบุคคล
ดังกล่าวได้มีการขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ือนําไปปรับใช้ในองค์กร ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  การให้ข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ท่านควรปรึกษาและขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าของข้อมูลก่อนนําไปใช้หรือเผยแพร่ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประปานครหลวง 
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10.บุคคลภายนอกที่ท่านรู้จักได้ติดต่อท่านเพ่ือขอข้อมูลช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานใน
หน่วยงานของท่านโดยแจ้งว่าต้องการจะนําไปใช้ในการติดต่อ เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ 
เช่น บัตรเครดิต การให้กู้ยืมเงิน ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  ถึงแม้ว่าข้อมูลช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จะเป็นข้อมูลที่ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงาน 
ยังคงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย เว้นแต่
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ท่านจึงไม่ควรให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 

11.ท่านเป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่มีบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องต้องการจะ
ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เงินเดือนหรือข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  ข้อมูลเงินเดือนหรือข้อมูลผลการตรวจสุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทําหน้าที่
เก็บรักษาข้อมูลหรือผู้เก่ียวข้อง จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่นําข้อมูลไปใช้
อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลเสียต่อเจ้าของข้อมูล 

 
11. ยึดม่ันแนวทางการดาํเนินงานงานทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธิผล 

การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการบริการสาธารณะ จึงต้อง
ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจะต้องมีผลตอบแทนกลับให้รัฐ เพ่ือเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ลุล่วงและกิจการยังคงดําเนินอยู่ได้ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นพื้นฐานสําคัญต่อทุกๆ สิ่งที่กระทํา การประปานครหลวงมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุดในทุกๆ โอกาส ทั้งด้านคุณภาพการบริการ คุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
น่ันคือ การประปานครหลวงจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประชาชน                  
และยอมรับความท้าทายในความคาดหวังของลูกค้า ประชาชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดย้ัง                
การตัดสินใจขององค์กรทุกคร้ังจะเป็นไปตามหลักการการดําเนินงานอย่างย่ังยืน 

 
แนวปฏิบัติ 
1) บริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติการประปานครหลวง และพนักงานทั้งในปัจจุบัน            

และอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง 
2) ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นในการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง 
3) ต้ังมั่นที่จะดําเนินงานทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
4) ไม่ทําความตกลงใดๆ กับคู่ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจํากัดการแข่งขัน 

ทางการค้า 
5) การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ จะต้องให้ความสําคัญต่อผลของการปฏิบัติงาน

อย่างรอบคอบ 
6) ในกรณีที่การประปานครหลวงเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปารายเดียวในพ้ืนที่บริการ ต้องไม่ใช้

โอกาสดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า 
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ข้อพึงระวัง 
1) การดําเนินงานโดยขาดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในระยะยาว 
2) การกําหนดราคา หรือเง่ือนไข หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า 
3) การดําเนินงานที่มุ่งหวังกําไรสูงสุดอย่างเดียว ละเลยไม่ดูแลลูกค้าประชาชนหรือแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
4) การปฏิบัติงานที่ขาดการติดตามและประเมินผล 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ท่านพบว่าเพ่ือนร่วมงานบันทึกการทํางานล่วงเวลาเป็นเท็จ ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  การบันทึกเวลาการทํางานล่วงเวลาเท็จหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
เป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อการประปานครหลวง และมีความผิดทางวินัยร้ายแรง            
ท่านจึงควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

2. องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทําหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทํางานปกติ 
และมอบเงินค่าตอบแทนให้ท่านจํานวนหน่ึง ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  ท่านควรปรึกษาหรือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะตอบรับเชิญ เพื่อมิให้ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการประปานครหลวง ในส่วน
ค่าตอบแทนท่านสามารถรับได้ หากท่านไม่ได้ไปในฐานะตัวแทนการประปานครหลวง หรือใช้เวลา
ของการประปานครหลวงในการเป็นผู้บรรยายน้ัน 

3. ท่านเห็นว่าการทํางานด้วยทรัพยากรในหลายด้านยังจํากัด ทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร            
และอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางาน บางครั้งพนักงานอาจต้องทํางานนอกกรอบบ้าง         
ซึ่งเห็นว่าไม่เกิดความเสียหายและมีผลดีกว่า  
คําแนะนํา  การทํางานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนดก่อน ถ้าอุปกรณ์
หรือทรัพยากรไม่เพียงพอ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาหาทางแก้ไขหรือทางเลือกใหม่ร่วมกัน               
ถ้าเราทํานอกกฎระเบียบไปก่อนอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้และอาจไม่ได้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นจริงยกเว้นในกรณีของเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
อาจจะต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าเพ่ือระงับเหตุ โดยทําตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง              
และแนวปฏิบัติแล้ว แต่ต้องรายงานการปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

ทั้งน้ี หากมีข้อสงสัยในวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถสอบถามเพ่ิมเติม       
ได้ที่คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) 

4. ท่านพบว่างานก่อสร้างต่างๆ ผู ้ร ับจ้างนํามาขายต่อกันเป็นทอดๆ (นํางานที ่ได้ไปขายกับ 
ซับคอนเทคเตอร์กัน) ถึงทอดสุดท้ายแล้วคุณภาพงาน ทั้งฝีมือและวัสดุอาจจะลดลงตามมูลค่า
สุดท้ายของผู้ที่รับงานคนสุดท้าย  
คําแนะนํา  ท่านควรกําชับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้เข้มงวดในการควบคุมและติดตามผลงาน               
และกําหนดคุณสมบัติงานให้ละเอียดควรเชิญผู้รับจ้างมาช้ีแจงให้ทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไข           
ในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งควรระบุในสัญญาไม่ให้มีการขายต่องาน ยกเว้นได้รับการยอมรับ
จากการประปานครหลวง เพ่ือให้ผลงานได้ตามกําหนด 
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5. หากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถกลับมาอยู่เวรได้ทัน 
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 
คําแนะนํา  แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที เพ่ือสั่งการให้ผู้อ่ืนมาดําเนินงานแทน โดยไม่ให้
เกิดผลเสียหายกับการประปานครหลวง ไม่เช่นน้ันจะมีโทษทางวินัยฐานละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 
12. ความรับผิดรับชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

การประปานครหลวง ไม่ปรารถนาที่จะให้ช่ือเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตถูกกล่าวหาได้ 
ดังน้ัน การประปานครหลวงจะพิจารณาตัดสินจากการกระทํา ซึ่งขึ้นกับการปฏิบัติตนของทุกคนในองค์กร           
โดยจะต้องนํามาตรฐานจริยธรรมการดําเนินงานการประปานครหลวง ไปใช้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด              
ในทุกกิจกรรมตลอดเวลา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการนําเอาแนวทางจริยธรรม                  
การดําเนินงานการประปานครหลวงมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และจะต้องทําให้เป็นตัวอย่างด้วยการทํางาน            
ที่ยึดตามหลักจริยธรรมตลอดเวลา โดยจะต้องแน่ใจว่าการกระทําทุกๆ อย่างที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน           
ได้คํานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมการดําเนินงานการของประปานครหลวงเสมอ และต้องกระทําตาม
ข้อกําหนดต่างๆ อย่างครบครัน พร้อมทั้งผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการนําแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม             
การดําเนินงานการประปานครหลวง ไปใช้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง 

 
แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติหน้าที่หลักตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2) รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควรคู่ไปกับพฤติกรรมที่ส่งให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
3) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง  และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
4) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการ

อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง 
5) พนักงานที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง (จะเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้) ควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โดยทันที และควรจะรายงานโดยลายลักษณ์อักษรทันทีต่อสํานักตรวจสอบ เพ่ือที่จะได้ปรึกษา
การดําเนินการในขั้นต่อไป และการประปานครหลวงจะยังไม่ดําเนินคดีจนกระทั่งจะได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักตรวจสอบ 

6) พนักงานที่สงสัยว่าผู้ บังคับบัญชาฉ้อโกงควรรายงานความสงสัยน้ันต่อสํานักตรวจสอบ                   
เพ่ือทําการตรวจสอบต่อไปและสํานักตรวจสอบจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเหมาะสม                 
เพ่ือปกป้องพนักงานจากการถูกรังแก 

 
ข้อพึงระวัง 
1) การฉ้อโกง รวมถึง การหลอกลวงการขโมย และความไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2) การกระทําที่ไม่สร้างคุณค่า หรือคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง หรือสร้างความเสียหาย

ต่อองค์กรหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
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ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. ท่านพบว่าเพ่ือนร่วมงานของท่าน หารายได้พิเศษโดยขายสินค้าของบริษัทขายตรงแห่งหน่ึง           
และใช้เวลางาน รวมทั้งโทรศัพท์และ E-Mail ขององค์กร เพ่ือการขายสินค้าดังกล่าว ท่านเป็นคน
หน่ึงซึ่งถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าด้วย ท่านจะปฏิบัติเช่นไร  
คําแนะนํา  ท่านควรตักเตือนเพื่อนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และไม่ซื้อ
สินค้าดังกล่าวเพื่อมิให้เพื่อนร่วมงานของท่านใช้เวลาในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
ไปทํางานอย่างอ่ืน หรือใช้ทรัพย์สินของการประปานครหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจนําความเสื่อมเสียช่ือเสียงมาสู่องค์กรได้  

2. ท่านต้องการซื้อสินค้าหรือบริการสําหรับประโยชน์ส่วนตัวจากหน่วยงานภายนอก แต่ใช้ช่ือของ
การประปานครหลวง เพ่ือขอเครดิตหรือบริการอ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  ท่านไม่สามารถใช้ช่ือการประปานครหลวง ในการทําธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ           
การประปานครหลวงไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะการกระทําเช่นน้ันอาจทําให้ผู้ อ่ืนหลงเช่ือได้ว่า              
เป็นการทําธุรกรรมกับการประปานครหลวงและอาจเกิดความเสียหายกับการประปานครหลวง 

3. ท่านพบว่าเพ่ือนร่วมงานของท่าน ได้ให้เพ่ือนปลอมลายมือช่ือของตนในสมุดลงเวลา เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาเข้าใจว่ามาทํางานท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
คําแนะนํา  ท่านควรตักเตือนและหากพบว่ากระทําผิดซ้ําให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเน่ืองจาก 
การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทํามี
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการและละทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น             
ควรสอดส่องพฤติกรรมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทําความผิด 

 
13. ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

การประปานครหลวงมีจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม สิ่งสําคัญใน
การดําเนินกิจการของการประปานครหลวง คือ การคํานึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนโยบายและ
กระบวนการจัดการที่มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด การลงทุนของการประปานครหลวงจะ
พิจารณาผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่
การประปานครหลวงดําเนินกิจการ โดยจะให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างดี นั่นคือเป็นการปฏิบัติ 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม การประปานครหลวงตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีดีจะช่วยให้ประสบ
ความสําเร็จในระยะยาว 

 
แนวปฏิบัติ 
1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที ่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที ่อยู ่รอบ 

สถานประกอบการของการประปานครหลวง 
2) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับโครงการต่างๆ            

ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมา
จากการดําเนินงานของการประปานครหลวง 
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3) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเร่ืองต่างๆ ที่จัดทําขึ้น

เพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
4) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/หรือลดมลพิษ

โดยสามารถลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น นํ้าเสีย เสียง ฝุ่น ก๊าซ รวมท้ังของเสียต่างๆ 
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ต้องควบคุมดูแล
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 

6) ศึกษาและให้ความร่วมมือในการลดการเกิด การกําจัดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต
และการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

7) ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ก่อนที่จะมีการดําเนินงานใดๆ 

8) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9) ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล 
10) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานของการประปานครหลวง 

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อพึงระวัง  
1) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน 
2) การเผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ 
3) การจัดการกับขยะผิดวิธี 
4) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และหรือการบริโภคอย่างไม่จําเป็น 
5) การฟ้ืนฟูทรัพยากร โดยไม่ตระหนักถึงระบบนิเวศน์เดิมที่มีอยู่ 
6) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า 
7) กระบวนการผลิตที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ 
8) การไม่ใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อม การทําให้สาธารณะ/สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย 
9) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 

 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปน้ี 

1. หากท่านต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง 
จะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร 
คําแนะนํา  การประปานครหลวง ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  โดยตลอดทั้ ง ปีฝ่ายบริหาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะจัดกิจกรรมอาสาสมัครในหลากหลายโครงการ สําหรับกิจกรรมที่จะ
จัดขึ้นนั้น จะทําการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบทาง Intranet
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งฝ่ายบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน เก่ียวกับ  
วันเวลา และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. วันที่ผู้บริหารและพนักงานใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง
ถือเป็นวันทํางานของผู้บริหารและพนักงานหรือไม่ 
คําแนะนํา  การประปานครหลวง มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคม การประปานครหลวงจึงถือให้วันที่ผู้บริหารและพนักงานไปร่วมกิจกรรม             
เพ่ือสังคมเป็นวันทํางานของผู้บริหารและพนักงาน ดังน้ัน หากผู้บริหารและพนักงานต้องการไป
เข้าร่วมกิจกรรม ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนเองรับทราบ  

3. ผู้บริหารและพนักงานสามารถนําเสนอโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้หรือไม่ 
คําแนะนํา  การประปานครหลวง มีนโยบายในการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากผู้บริหารและพนักงาน และหากผู้บริหารและพนักงานต้องการ
มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมได้  
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ส่วนที่ 6 
การประเมินผลและการทบทวน 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง 
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การประเมินผลและการทบทวนหลักการกํากบัดแูลกิจการทีด่ขีองการประปานครหลวง 
 

 เพ่ือให้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง จรรยาบรรณและจริยธรรมของ 
การประปานครหลวงมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีความเป็นสากล 
มากย่ิงขึ้น จึงเห็นควรที่จะให้มีการประเมินผล และทบทวน ดังน้ี 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประปานครหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึง

จรรยาบรรณและจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง จึงควรทําการประเมินอย่างสม่ําเสมอ           
โดยหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานที่เป็นกลางจากภายนอกอย่างน้อย 2 ปีครั้ง เพ่ือนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวงให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง 

 

2. การทบทวน 
เพ่ือให้การกํากับดูแลกิจการที่ ดีรวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมการดําเนินงานของ 

การประปานครหลวง สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบายของรัฐบาล และหลักการที่เป็น
สากล รวมทั้งความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินกิจการ และกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ           
ที่การประปานครหลวง ต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ จึงให้มีการทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง           
และบันทึกการพิจารณาทบทวนข้างต้นไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจําปีและนําส่งให้กระทรวงการคลังโดย สคร. ทราบต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
 

- ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ของการประปานครหลวง 

-  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
- ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด      

พ.ศ.2562 
- ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

(Anti-Corruption Policy) 
-  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการแจ้งบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและ          

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค
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ภาคผนวก 2 
 

- ข้อบังคบัการประปานครหลวง ฉบบัที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนกังาน        
การประปานครหลวง พ.ศ. 2552 

- ระเบียบการประปานครหลวง ฉบบัที่ 27 ว่าด้วย มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนกังาน         
การประปานครหลวง พ.ศ.2559 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจรยิธรรมอนัเปน็คา่นยิมหลกั 
 ข้อ ๕ ผู้ว่าการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สจุริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานจรยิธรรมขององคก์ร 
 ข้อ ๖  ผู้ว่าการและพนักงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 ข้อ ๗ ผู้ว่าการและพนักงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ และในการเป็นพลเมืองดีอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๘ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง     
 ข้อ ๙ ผู้ว่าการและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ตําแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ ๑๐ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และการประปานครหลวง 
 ข้อ  ๑๑  ผู้ว่าการและพนักงานต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้นํ้าของการประปานคร
หลวง ด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็ว 
 ข้อ ๑๒ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาวิชาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด  
 ข้อ ๑๓ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๔ ผู้ว่าการและพนักงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมให้
ความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
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หมวด ๓ 

กลไกและระบบการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๑๕ ผู้ว่าการและพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ใช้นํ้าของการประปานครหลวง ทั้งน้ี ให้
ผู้ว่าการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมน้ี 
  ข้อ ๑๖ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    
ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
         กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้ว่าการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ข้อ ๑๗ การดําเนินการตามข้อ ๑๖ ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณี แต่งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มี
การ  ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ ๑๖ สั ่งยุติเรื ่อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามข้อ ๑๖ สั่งให้ดําเนินการตามหมวด 
๔ แห่งประมวลจริยธรรมน้ี 
 ข้อ ๑๙ การดําเนินการทางจริยธรรมตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้นําแนวทางและ
วิธีการสอบสวนตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย           
พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓          
มาบังคับใช้โดยอนุโลมทั้งน้ี ให้พิจารณาพฤติกรรมของการฝ่าฝืนตามแนวทางในข้อ ๒๑ และการกําหนดโทษ    
ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๒๐ การส่ังการของผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑๘ ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจทําให้ผลการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมในหมวด ๒ แห่งข้อบังคับนี้ จะถือ
เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา 
มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการ
พิจารณา  

 ข้อ ๒๒ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมน้ี ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาให้พิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหน่ึง 
 ข้อ ๒๓เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ดําเนินการทางวินัยของการประปานครหลวง   
  ข้อ ๒๔การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรประจําปีของผู้ว่า
การตามผลประกอบการของการประปานครหลวง และการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งต้ังพนักงานเข้าสู่ 
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ตําแหน่ง รวมท้ังการโยกย้าย  การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพ้นจากตําแหน่ง การลงโทษ และ
การพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน จะต้องคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งให้ดําเนินการตามข้อ ๑๘       
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ว่าการแล้วแต่กรณี ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งโดยไม่ชักช้า  

                         ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                          พลเอก  
                                   (วิชิต  ยาทิพย์) 
                                                                         ประธานกรรมการการประปานครหลวง 
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ภาคผนวก 3 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
- ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ               

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  คําสั่งการประปานครหลวงที่ 496/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน              

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  คําสั่งการประปานครหลวงที่ 143/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน          

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัตงิานอ่ืนที่การประปานครหลวงกําหนด 
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