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แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน"เล#มนี้ จัดทําข้ึนโดยรวบรวมข�อมูลจาก 
ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ"และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน" คําสั่งการประปานครหลวง ท่ี 496/2558 เรื่อง หลักเกณฑ"วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน" และคู#มือธรรมาภิบาล เพ่ือให�ความรู�แก#คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู�ว#าการ 
ผู�บริหาร พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวงกําหนด นําไปใช�เป:นแนวทางในการปฏิบัติ
เก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน"ได�อย#างถูกต�อง และเข�าใจง#าย   

ฝ�ายธรรมาภิบาล หวังเป:นอย#างยิ่งว#าแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเป:นประโยชน"สําหรับ
คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู�ว#าการ ผู�บริหาร พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวง
กําหนดนําไปปฏิบัติ และเกิดความตระหนักว#าความขัดแย�งทางผลประโยชน" เป:นป>ญหาด�านจริยธรรมท่ีควร
หลีกเลี่ยง และร#วมกันป@องกันไม#ให�เกิดความเสียหายแก#การประปานครหลวง อันจะส#งผลให�การประปานครหลวง 
มีการบริหารงานท่ีโปร#งใส ตรวจสอบได� ไม#ทุจริต และเป:นท่ียอมรับแก#ผู�มีส#วนได�ส#วนเสียทุกกลุ#ม 
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“ความขัดแย�งทางผลประโยชน,”  หมายความว#า การขัดกันระหว#างผลประโยชน"ส#วนตนและ
ผลประโยชน"ส#วนรวม (Conflict of Interests) สถานการณ" หรือการกระทําท่ีผู�ปฏิบัติงาน ท่ีมีผลประโยชน"
ส#วนตนมีผลกระทบต#อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน#ง ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู# และส#งผล
กระทบต#อประโยชน"ส#วนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจเกิดข้ึนโดยรู�ตัว หรือไม#รู�ตัว ท้ังเจตนาและไม#เจตนา         
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเป:นสิ่งท่ีปฏิบัติกันท่ัวไปโดยไม#เห็นว#าเป:นความผิด จนส#งผลให�บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน"ส#วนตนเป:นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับการประปานครหลวง 

“ของขวัญ”  หมายความว�า  เงิน ทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดท่ีให�แก#กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และให�ความหมายรวมถึง เงิน ทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใด ท่ีให�เป:นรางวัล หรือให�โดยเสน#หา หรือ เพ่ือการ
สงเคราะห"หรือให�เป:นสินน้ําใจ การให�สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช#เป:นสิทธิท่ีจัดไว�สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได�รับการลด
ราคา ทรัพย"สิน หรือการให�สิทธิพิเศษในการได�รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค#าใช�จ#ายในการ
เดินทางหรือท#องเท่ียว ค#าท่ีพัก ค#าอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันไม#ว#าจะให�เป:นบัตร ต๋ัว หรือหลักฐาน
อ่ืนใด การชําระเงินให�ล#วงหน�า หรือการคืนเงินให�ภายหลัง  

“ประโยชน,อ่ืนใด” หมายความว#า สิ่งท่ีมีมูลค#า เช#น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝUกอบรม หรือสิ่งใดในลักษณะเดียวกัน 

“ปกติประเพณีนิยม”  หมายความว#า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให�ของขวัญกัน และให�
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต�อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให�ความช#วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด�วย 

“ผู�ปฏิบัติงาน”  หมายความว#า คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู�ว#าการการประปานครหลวง 
พนักงานการประปานครหลวง และให�หมายความรวมถึงผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวงกําหนด 
 

 

� ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ"และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
ความขัดแย�งทางผลประโยชน" 

� คําสั่งการประปานครหลวง ท่ี 496/2558   เรื่อง หลักเกณฑ"วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรายงาน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน" 

ความหมาย 

ประกาศ/คาํสั�งที�เกี�ยวข้อง 
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เนื่องจากในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ได�แก# ประธานกรรมการ     
การประปานครหลวง  คณะกรรมการการประปานครหลวง  ผู�ว#าการ  ผู�บริหาร  พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
การประปานครหลวงกําหนด อาจก#อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน"ท่ีอาจเข�ามาเก่ียวข�อง ดังนั้น ต�องมี
จิตสํานึกในการท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือประโยชน"ของส#วนรวมมากกว#าประโยชน"ส#วนตนอยู#เสมอ มิฉะนั้นแล�ว อาจ
มีพฤติกรรมเข�าข#ายความขัดแย�งทางผลประโยชน" ดังรูปแบบต#อไปนี้ 

1. การรับของขวัญและประโยชน,อ่ืนใด จากการดํารงตําแหน�งหน�าท่ี 

1.1 การรับของขวัญจากบุคคลนอกเหนือจากของขวัญอันควรได�ตามกฎหมาย กฎ 
หรือ ข�อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห#งกฎหมาย เว�นแต#การรับของขวัญดังต#อไปนี้ 

• การรับของขวัญจากญาติซ่ึงให�โดยเสน#หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป 

• การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช#ญาติตามปกติประเพณีนิยม ซ่ึงมี
ราคาหรือมูลค#าในการรับจากแต#ละบุคคล แต#ละโอกาสไม#เกิน 3,000 บาท (ตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง

หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีรัฐ พ.ศ. 2543) 

• การรับของขวัญท่ีการให�นั้นเป:นการให�ในลักษณะให�กับบุคคลท่ัวไป 

1.2 การยินยอมหรือรู�เห็นเป:นใจให�บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญซ่ึงมี
ราคาหรือมูลค#าในการรับจากแต#ละบุคคล แต#ละโอกาสเกิน 3,000 บาท (ตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง

หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีรัฐ พ.ศ. 2543)  จากผู�ใต�บังคับบัญชา
หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของตน เพ่ือก#อให�เกิดประโยชน"แก#ผู�ให� 

1.3 การให�ของขวัญ หรือการยินยอมหรือรู�เห็นเป:นใจให�บุคคลในครอบครัวของ
ตนให�ของขวัญซ่ึงมีราคาหรือมูลค#าในการให�แก#แต#ละบุคคล แต#ละโอกาสเกินกว#า3,000 บาท (ตามประกาศ

สํานักงาน ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีรัฐ พ.ศ. 2543) แก#
ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู�บังคับบัญชา หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของตน เพ่ือ
ก#อให�เกิดประโยชน"แก#ตนเอง 

 

 

 

รูปแบบของความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

 

ตัวอย่าง 
ในวันป�ใหม	มีคู	คาของ กปน. ไดนําของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ มาใหท	านตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต	เมื่อ

รวมหลาย ๆ รายแลวทําใหท	านไดรับของขวัญเป(นจํานวนมาก 

คําแนะนํา  ปรึกษาผูบังคับบัญชาของท	านถึงความเหมาะสม โดยพึงระวังมูลค	าของขวัญแต	ละรายว	าอยู	ในวิสัยท่ีรับได
หรือไม	 การรับของน้ันทําใหเกิดภาระผูกพันต	อการปฏิบัติหนาท่ีงานของท	านหรือไม	 และการรับของน้ันจะเกิดการขัดแยง
ทางผลประโยชน5ใด ๆ หรือไม	 เช	น กรณีอยู	ในช	วงระหว	างการจัดหาและท	านเป(นผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เป(นตน ดังน้ัน 
ควรปฏิเสธการรับและส	งคืนผูใหทันที   
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2. การใช�ข�อมูลการประปานครหลวงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน"ให�ตนเองหรือผู�อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเป:นคู#สัญญาหรือมีส#วนได�ส#วนเสียในสัญญาท่ีทํากับการประปานครหลวงหรือ
ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป:นการแข#งขันกับการประปานครหลวง  ซ่ึงทําให�ผลประโยชน"ของผู�ปฏิบัติงานขัด
หรือแย�งกับผลประโยชน"ของการประปานครหลวง หรือกระทบต#อการใช�ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ี
ของผู�ปฏิบัติงานผู�นั้น ในฐานะเป:นผู�ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• หากท#านทราบว#า กปน. จะไปลงทุนซ้ือท่ีดินแห#งหน่ึง และท#านได�ไปซ้ือท่ีดินไว�ก#อนเพ่ือเก็งกําไร พฤติกรรม
ดังกล#าวถือว#าเข�าข#ายการมีความขัดแย�งทางผลประโยชน"หรือไม# 

คําแนะนํา   พฤติกรรมดังกล#าวถือว#าเข�าข#ายมีความขัดแย�งทางผลประโยชน" เน่ืองจากเป:นการหาประโยชน"ให�
ตนเองโดยอาศัยข�อมูลภายใน ซ่ึงการหาประโยชน"จากข�อมูลภายในรวมถึงการหาประโยชน"ใด ๆ ให�แก#ผู�อ่ืนด�วย 
โดยอาศัยข�อมูลภายในท่ีได�ล#วงรู�จากการปฏิบัติหน�าท่ี 

• หากท#านบังเอิญได�เห็นสัญญาบริษัทผู�รับเหมารายหน่ึงซ่ึงมีมูลค#าสูงมากซ่ึงสัญญาดังกล#าวจะลงนามเร็ว ๆ น้ี 
และอาจทําให�ราคาหุ�นของบริษัทดังกล#าวสูงข้ึนมากด�วย ท#านจะสามารถซ้ือหุ�นของบริษัทผู�รับเหมาได�หรือไม# 

คําแนะนํา   ท#านต�องไม#ซ้ือหุ�นของบริษัทผู�รับเหมาในช#วงเวลาดังกล#าว ซ่ึงถือว#าเข�าข#ายมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน" เน่ืองจากเป:นการใช�ข�อมูลภายในของบริษัทท่ีทําธุรกิจกับ กปน. เพ่ือประโยชน"ให�แก#ตนเอง 

 

ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่าง 
 

• เจ�าหน�าท่ีฝ�ายจัดซ้ือจัดจ�างทําสัญญาซ้ือคอมพิวเตอร"สํานักงาน จํานวน 200 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัว
ตัวเอง  

คําแนะนํา  การกระทําดังกล#าวถือว#าเข�าข#ายมีความขัดแย�งทางผลประโยชน" เน่ืองจากต�องดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ�างต�องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ในระเบียบการจัดซ้ือจัดจ�างของ กปน. ด�วยความโปร#งใส เพ่ือประโยชน"
ต#อองค"กร แต#กลับคํานึงถึงผลประโยชน"ของครอบครัว   

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� 8 

 

ฝ�ายธรรมาภิบาล 

4. ดํารงตําแหน#งกรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ ผู�ถือหุ�นสําคัญ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน 
หรือลูกจ�าง ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู#ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของการประปานครหลวง 
ซ่ึงทําให�ผลประโยชน"ของผู�ปฏิบัติงานขัดหรือแย�งกับผลประโยชน"ของการประปานครหลวง หรือกระทบต#อการ
ใช�ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง เว�นแต#เป:นการดํารงตําแหน#ง
ท่ีการประปานครหลวงมอบหมายเป:นลายลักษณ"อักษร 

5.  

 

 

 

 

 

6. การใช�ทรัพย"สินของทางราชการเพ่ือประโยชน"ส#วนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. การช#วยญาติมิตรให�ได�งานอย#างไม#เป:นธรรม ในหน#วยงานท่ีตนมีอํานาจ   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวอย่าง 
 

• นาย ก. เป:นผู�จัดการสํานักงานประปาสาขา และยังดํารงตําแหน#งท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชนท่ี กปน. จ�างมาเพ่ือซ#อม
ท#อแตกรั่ว ในกรณีน้ี ถือว#า นาย ก. มีความขัดแย�งทางผลประโยชน"หรือไม# 

คําแนะนํา  ในกรณีน้ี นาย ก. มีความขัดแย�งทางผลประโยชน" ควรทํารายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน"ทันที  
หรือควรลาออกจากการเป:นท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชนแห#งน้ัน หรือไม#เก่ียวข�องกับการใช�ดุลยพินิจในการปฏิบัติ
หน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องระหว#าง กปน. กับบริษัทเอกชนดังกล#าวในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน"ของธุรกิจ
เอกชนน้ัน อาจขัดหรือแย�งต#อประโยชน"ส#วนรวมของ กปน. 

 

ตัวอย่าง 
 

• ท#านนํารถของ กปน. ไปในการปฏบัิติงานนอกสถานท่ี จนถึงเวลาเยน็ ท#านสามารถนํารถกลับไปท่ีพักเลย แล�ว
นํากลับมาคืนในวันรุ#งข้ึนได�หรือไม# 

คําแนะนํา  ตามระเบียบต�องนํารถมาคืนในวันน้ัน แต#ถ�ามีเหตุจําเป:น หรือเพ่ือก#อให�เกิดประโยชน"กับองค"กร 

ควรปรึกษาผู�บังคับบัญชา 

 

 

ตัวอย่าง 
 

• นายชาย ได�ฝากลูกสาวให�เข�าทํางานกับผู�บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจในการรับพนักงานเข�าทํางานใน กปน. ถือว#ามี
ความขัดแย�งทางผลประโยชน"หรือไม# 

คําแนะนํา  การกระทําดังกล#าว ถือว#าเป:นความขัดแย�งทางผลประโยชน"ส#วนตนมากกว#าประโยชน"ส#วนรวม 
เพราะการเลือกคนสนิทหรือญาติมิตรทําให�ป_ดโอกาสคนอ่ืน ซ่ึงอาจมีความสามารถมากกว#า ถือว#าเป:นการเลือก
ปฏิบัติ และมุ#งจะให�ผู�ใกล�ชิดได�งานทํามากกกว#าการคํานึงถึงผลประโยชน"ท่ีหน#วยงานจะได�จากการรับท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม ท่ีเป:นประโยชน"ต#อหน#วยงานอย#างแท�จริง 
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ประธานกรรมการการประปานครหลวง คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู�ว#าการ 
ผู�บริหาร พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวงกําหนด ต�องหลีกเลี่ยงและไม#เก่ียวข�องใน
กิจกรรมท่ีอาจก#อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน"ท่ีส#งผลกระทบต#อการตัดสินใจใด ๆ ท้ังนี้ในการปฏิบัติ
หน�าท่ีจะต�องยึดถือประโยชน"ของการประปานครหลวงเป:นสําคัญ ภายใต�ความถูกต�องตามกฎหมายและ
จริยธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

1) ไม#เป:นกรรมการ หรือผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการจัดการหรือมีส#วนได�ส#วนเสียในนิติ
บุคคล ซ่ึงเป:นผู�รับสัมปทาน ผู�ร#วมทุน หรือมีผลประโยชน"ได�เสียเก่ียวข�องกับกิจการของการประปานครหลวง 
เว�นแต#เป:นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล#าว โดยการมอบหมายของการประปานครหลวง 

2) ไม#เป:นผู�มีส#วนได�ส#วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง หรือในกิจการท่ีกระทํา
ให�แก#การประปานครหลวง หรือดําเนินธุรกิจท่ีเป:นการแข#งขันกิจการของการประปานครหลวง ไม#ว#าท้ัง
ทางตรงหรือทางอ�อม เว�นแต#เป:นเพียงผู�ถือหุ�นเพ่ือประโยชน"ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดท่ีกระทําการ
อันมีส#วนได�ส#วนเสียเช#นว#านั้น หรือเป:นผู�ซ่ึงคณะกรรมการการประปานครหลวง มอบหมายให�เป:นประธาน
กรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัดมหาชน ท่ี กปน. เป:นผู�ถือหุ�น 

3) ไม#เข�าไปเสนอราคา หรือทําสัญญาเป:นผู�ขาย หรือผู�รับจ�างในการซ้ือ หรือจ�าง ของ   
การประปานครหลวง รวมท้ังรับช#วงงานจากผู�ขายหรือผู�รับจ�างดังกล#าว ไม#ว#าจะกระทําในนามของตนเอง หรือ
ในนามบริษัท ห�างหุ�นส#วนนิติบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงตนเองรวมท้ังคู#สมรส เป:นกรรมการผู�จัดการ หรือผู�จัดการ หรือ
ดํารงตําแหน#งอ่ืนใดในลักษณะท่ีคล�ายคลึงกัน 

4) สร�างความม่ันใจต#อสาธารณะชนว#า การกระทําของผู�ปฏิบัติงานจะไม#ได�รับอิทธิพลโดย
ผลประโยชน"ส#วนตัวและความสัมพันธ"ส#วนตน 

5) หลีกเลี่ยงสถานการณ"ท่ีอาจกระทบต#อการดํารงไว�ซ่ึงความเท่ียงธรรม หรือนําไปสู#    
การขัดแย�งระหว#างผลประโยชน"ส#วนตนและส#วนรวม 

6) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ท่ีทําให�การประปานครหลวง หรือการให�บริการของการประปา
นครหลวง เสื่อมเสียชื่อเสียงทําให�ประชาชนขาดความไว�วางใจ 

7) ไม#ใช�ตําแหน#งหน�าท่ีเพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน"ส#วนตน ไม#ว#าจะเป:นของขวัญ รางวัล 
ความก�าวหน�า หรือผลประโยชน"ในรูปแบบใด ๆ  

8) แก�ไขป>ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน"โดยยึดม่ันในประโยชน"ของการประปานครหลวง 
และสาธารณะเป:นสําคัญ 
 

 

แนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
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เพ่ือให�การปฏิบัติงานเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน"ของการประปานครหลวงเป:นไป
อย#างมีประสิทธิภาพ และเป:นมาตรฐานเดียวกัน จึงได�กําหนดหลักเกณฑ"วิธีปฏิบัติและแบบรายงานเก่ียวกับ
การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน" ดังนี้ 

• กรณีไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน,  
ผู�ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ"และรายงานกรณีไม#มีความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน" ดังนี้  
(1) ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป̀งบประมาณ ผู�ปฏิบัติงานทุกคนต�องรับรองตนเองว#าไม#มี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน" 
(2) ในระหว#างป̀งบประมาณ เม่ือมีการแต#งต้ัง โยกย�าย เลื่อนตําแหน#ง หรือได�รับมอบหมาย

ให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเป:นการชั่วคราว โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน�าท่ีเดิม ให�ผู�ปฏิบัติงาน รับรอง
ตนเองว#าไม#มีความขัดแย�งทางผลประโยชน" ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต#วันท่ีได�รับการแต#งต้ัง โยกย�าย เลื่อน
ตําแหน#ง หรือได�รับมอบหมายให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเป:นการชั่วคราว โดยขาดจากความรับผิดชอบของหน�าท่ีเดิม 

(3) พนักงานบรรจุใหม#ท่ีอยู#ระหว#างทดลองปฏิบัติงานต�องรับรองตนเองว#าไม#มีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน" ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต#วันท่ีได�รับการบรรจุให�ทดลองปฏิบัติงาน และให�ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
แจ�งหลักเกณฑ"เก่ียวกับการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน"ให�กับพนักงานบรรจุใหม#ทราบ 

(4) ให�รายงานกรณีไม#มีความขัดแย�งทางผลประโยชน" ตาม (1), (2) และ (3) ต#อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น  โดยใช�แบบรายงานแนบท�ายคําสั่งดังต#อไปนี้ 

ลําดับท่ี ตําแหน�ง ชื่อแบบรายงาน เอกสารท่ีนําเสนอ 

1 ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร     
การประปานครหลวง 

แบบรายง านกา ร ไ ม# มี ค วาม ขั ดแย� งทา ง
ผลประโยชน"ของคณะกรรมการการประปา- 
นครหลวง  (ขปก.1) 

1. ขปก. 1 
2. ขปก. 2 

2 กรรมการการประปา
นค รห ลว ง / ผู� ว# า ก า ร   
(ในฐานะผู�ว#าการและ
กรรมการการประปา
นครหลวงโดยตําแหน#ง) 

แบบรายง านกา ร ไ ม# มี ค วาม ขั ดแย� งทา ง
ผลประโยชน" ของกรรมการการประปา -       
นครหลวง/ผู�ว#าการ  (ขปก.2) 

ขปก. 2 

3 ระดับผู�อํานวยการกอง
ไม#สังกัดฝ�าย 
ผู� อํานวยการฝ�ายและ
เทียบเท#าข้ึนไป 

แบบรายง านกา ร ไ ม# มี ค วาม ขั ดแย� งทา ง
ผลประโยชน"  (ขป.1) 

1. ขป. 1 
2. ขป. 2 

4 ระดับผู�อํานวยการกอง
และเทียบเท#าลงมา 

แบบรายง านกา ร ไ ม# มี ค วาม ขั ดแย� งทา ง
ผลประโยชน"ของผู�ปฏิบัติงานในสังกัด  (ขป.2) 

ขป.2 

การรายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน, 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� 11 

 

ฝ�ายธรรมาภิบาล 

• กรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

ผู�ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ"และรายงานกรณีมีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน" ดังนี้  

(1) หากผู�ปฏิบัติงานพบว#า ตนเอง คู#สมรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน" ให�รายงานกรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน"โดยทันทีต#อผู�บังคับบัญชา 

 
ลําดับท่ี ตําแหน�ง ชื่อแบบรายงาน เอกสารท่ีนําเสนอ 

1 ประธานกรรมการ
ก า ร ป ร ะ ป า    
น ค ร ห ล ว ง /
ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประปานครหลวง
และผู�ว#าการ 

แ บ บ ร า ย ง า น ก ร ณี มี ค ว า ม ขั ด แ ย� ง ท า ง
ผลประโยชน"ของประธานกรรมการการประปา
นครหลวง/กรรมการการประปานครหลวง/  
ผู�ว#าการ    (ขปก.3) 

ขปก.3 

2 ผู�ปฏิบัติงานระดับ
รองผู�ว#าการและ
เทียบเท#า 

แบบรายงานการมีความขัดแย�งทางผลประโยชน"
(ขป.3) 

ขป.3 

 
(2) ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงได�รับรายงานกรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน" สําเนาแบบ

รายงานการมีความขัดแย�งทางผลประโยชน" (ขป.3) แจ�งสํานักตรวจสอบ เว�นแต#เป:นการรายงานประธาน
กรรมการการประปานครหลวง กรรมการการประปานครหลวง และผู� ว# าการ ให�ผู� ช# วยผู� ว# าการ             
(สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง)  สําเนาแบบรายงานกรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน"ของ
ประธานกรรมการการประปานครหลวง/กรรมการการประปานครหลวง/ ผู�ว#าการ (ขปก.3) แจ�งสํานัก
ตรวจสอบ 

(3) หากผู�ปฏิบัติงานใดทราบข�อมูลความขัดแย�งทางผลประโยชน"ของผู�ปฏิบัติงานอ่ืนให�แจ�ง
ข�อมูลเป:นลายลักษณ"อักษรโดยระบุชื่อพร�อมลงลายมือชื่อของผู�แจ�ง ส#งให�สํานักตรวจสอบทราบโดยทันที ท้ังนี้
ให�สํานักตรวจสอบปกป_ดสงวนนามของผู�แจ�ง 
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ฝ�ายธรรมาภิบาล 

 

 

(1) ประธานกรรมการรายงานต#อรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการประปานครหลวง 

(2) กรรมการการประปานครหลวงรายงานต#อประธานกรรมการการประปานครหลวงเพ่ือ
รายงานต#อรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการประปานครหลวงต#อไป 

(3) ผู�ปฏิบัติงานอ่ืน รายงานต#อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู�ว#าการหรือผู�ท่ีผู�ว#าการ
มอบหมาย 
 

 

 

ให�หัวหน�าหน#วยงานสรุปรายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน"ของผู�ปฏิบัติงานใน
สังกัดท่ีเกิดข้ึนในระหว#างป̀งบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน"ประจําป̀ (ขป.4) 
และให�ผู�ช#วยผู�ว#าการ (สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง) สรุปรายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน"ของคณะกรรมการการประปานครหลวง ตามแบบสรุปรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน"
ประจําป̀ของคณะกรรมการการประปานครหลวง (ขปก.4) ส#งให�สํานักตรวจสอบ ภายในวันท่ี 10 กันยายนของ
ทุกป̀ เพ่ือให�สํานักตรวจสอบจัดทําสรุปรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน"ท่ีเกิดข้ึนในระหว#างป̀งบประมาณ
รายงานผู�ว#าการ เพ่ือนําเสนอต#อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

 

 

 

ให�หัวหน�าหน#วยงาน และผู�ช#วยผู�ว#าการ (สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง) กรณีท่ี
เป:นการรายงานของคณะกรรมการการประปานครหลวง เก็บรักษารายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน"ท่ีผ#านการพิจารณาจากผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เป:นระยะเวลา 1 ป̀ นับถัดจากวันสิ้น
ป̀งบประมาณท่ีมีการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน" 

 

 

การสรุปรายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน,ประจําป5 

การเก็บรักษารายงานเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน,ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
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โดยให�รายงานตามแบบรายงาน ต#าง ๆ ต#อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

ผู�ปฏิบัติงาน กปน. :  ประธาน
กรรมการ กปน./คณะกรรมการ 
กปน./ผู�ว#าการ พนักงาน และ

ผู�ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี กปน. กําหนด  

ผู�ปฏิบัติงาน กปน. ท่ีมีการแต#งตั้ง โยกย�าย เลื่อนตําแหน#ง 
หรือได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนช่ัวคราว 

ภายในเดือนตลุาคมของ
ทุกป̀งบประมาณ 

ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต#วันท่ีได�รบัการแต#งตั้ง โยกย�าย 
เลื่อนตําแหน#ง หรือได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน

ช่ัวคราว โดยขาดจากความรับผิดชอบเดิม 

พนักงานบรรจุใหม#ท่ีอยู#
ระหว#างปฏิบัติงาน 

ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต#วันท่ี
ได�รับการบรรจุให�ทดลอง

ปฏิบัติงาน 

การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

ประธานกรรมการ กปน. 

กรรมการ กปน. / ผู�ว#าการ   

แบบ ขปก.1 

แบบ ขปก.2 

รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล กปน. 

ประธานกรรมการ กปน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

ระดับผู�อํานวยการกองไม#สังกัดฝ�าย 
ผู�อํานวยการฝ�ายและเทียบเท#าข้ึนไป 

ระดับผู�อํานวยการกองและเทียบเท#าลงมา  

แบบ ขป.1 

แบบ ขป. 2 

ผู�ว#าการ กปน. 

ผู�ว#าการ กปน. 
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กรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

 

ประธานกรรมการ กปน./ 
กรรมการ กปน./ผู�ว#าการ   

 

ผู�ปฏิบัติงานระดบัรองผู�ว#าการและ
เทียบเท#าลงมา   

แบบ ขป.3 แบบ ขปก.3 

รายงานโดยทันทีต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเช�นเดียวกับกรณีไม�มี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

ให�ผู�ช#วยผู�ว#าการ (สํานักคณะกรรมการ  กปน.)
สําเนาแบบรายงาน ขปก. 3                          

แจ�งสํานักตรวจสอบ 

ให�ผู�บังคับบัญชา 

สําเนาแบบรายงาน ขป.3  
แจ�งสํานักตรวจสอบ 
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ฝ�ายธรรมาภิบาล 

 

 

เม่ือ..พบเห็นและประสบกับปGญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน,...จะทําอย�างไร 

• เกิดข้ึนกับตัวเอง ให�พิจารณาผลลัพธ"ท่ีจะเกิดข้ึนว#าส#วนรวมเสียผลประโยชน"หรือไม# หาก
ส#วนรวมเสียประโยชน" ท#านก็ควรหลีกเลี่ยง ตัวอย�างเช�น หากท�านเป�นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ�างหรือ
พิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล�ชิด ท�านก็ควรถอนตัวจากการเป�นคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง 
เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลทําให�การพิจารณาเบ่ียงเบนแต�หากเป�นเพียงคนรู�จักกันธรรมดา ท�านควร
ประกาศให�ทราบว�าท�านรู�จักกับบุคคลนั้นต�อคณะกรรมการ ท้ังนี้ เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของท�านและเพ่ือ
ความโปร�งใสด�วย 

• เกิดข้ึนกับผู�ร�วมงานหรือคนใกล�ตัว ท#านควรให�คําแนะนําด�วยการอธิบายให�เข�าใจถึงกรณี
ต#าง ๆ และผลหรือโทษของความขัดแย�งทางผลประโยชน"  

 
 
 
 
 
 
� คณะกรรมการการประปานครหลวง 
� ผู�ว#าการการประปานครหลวง 
� สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง 
� ศูนย"ปฏิบัติการต#อต�านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ผ#านช#องทาง ดังนี้ 

• กล#องคุณธรรม ณ ศูนย"ข�อมูลข#าวสาร ชั้น 1 สํานักงานใหญ# กปน. 

• INTRANET : ระบบรับเรื่องร�องเรียนภายใน หัวข�อ “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

• INTERNET : ระบบรับเรื่องร�องเรียนภายนอก หัวข�อ “ศูนย"ปฏิบัติการต#อต�านการ
ทุจริต ของ กปน.” 

• E-mail  :  anticor@mwa.co.th 

• โทรศัพท" – โทรสาร : โทรศัพท" 0-2-504-0123 ต#อ 1608 , โทรสาร 0-2503-9854 

• ไปรษณีย" ฝ�ายธรรมาภิบาล อาคารสํานักงานใหญ# ชั้น 6  
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ#งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 

ช�องทางการร�องเรยีนเรื่องความขัดแย�งทางผลประโยชน, 

หากท�านพบเห็นและมีหลักฐานท่ีทําให�ม่ันใจว�า ผู�ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง  

คนใดกระทําการทุจริตและปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน,ของตนเอง และทําให�ประโยชน,ส�วนรวม
เสียหาย ท�านสามารถประสานเพ่ือให�ข�อมูลกับหน�วยงานดังต�อไปนี้ 
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        ส�วนท่ี 2 
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ภาคผนวก 
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