
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ 

………………………………………………………………………………………………….. 
เพื่อใหบุคลากรของสหกรณซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของ

สหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณไดตระหนักรูวา ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ มีขอควร ปฏิบัติและไม
พึงปฏิบัติใดบางที่ตองยึดถืออยางเครงครัด เพื่อใหองคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยูไดรับยกยอง ในเกียรติศักด์ิศรี              
จึงกำหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ ไวดังนี้ 

 

หมวด1 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการาเนินการสหกรณ 

(1) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ ตอสหกรณและสมาชิก 
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกที่ดี มีความเชื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบเพ่ือ ประโยชนสูงสุดของสหกรณและ

สมาชิกโดยรวม 
แนวทางปฏิบัต ิ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อยางเต็มความสามารถตามหนาที่ ความรับผิดชอบของ

ตนอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ  
2. ปฏิบัติหนาที่โดยประยุกตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถ ในทุกกรณี

ดวยความระมัดระวังและไตรตรอง ผานการพิจารณาอยางรอบดาน 
แนวทางปฏิบัต ิ
ปฏิบัติหนาที่ดวยการใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหาความรู เพิ่มพูนความรู

ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางเตม็กำลังดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งข้ึน 

3. รักษาความลับของสหกรณโดยไมแจงแกบุคคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ เวนแตขอมูลที่ตองรายงานใหแก
หนวยงานกํากับของรัฐที่มีอำนาจและหนาที่ตามกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัต ิ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลของสหกรณ ไมเปดเผยขอมูลความลับ

ของสหกรณ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เวนแตขอมูลที่ตองรายงานใหแกหนวยงาน กำกับของรัฐที่มีอำนาจ
และหนาที่ตามกฎหมาย  

4. จัดการและใหสินทรัพย อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 
ของสหกรณเส่ือมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

แนวทางปฏิบัต ิ
ไมนาทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณอยาง

เกดิประโยชนสงูสุด รวมถึงการนำทรัพยสินทีสหกรณไมไดใชประโยชนไปบริจาคเพื่อประโยชนตอสมาชิกโดยรวม  
5. รายงานสถานภาพขององคกรโดยสาเสมอและครบถวนตามความเปนจริง 
แนวทางปฏิบัต ิ
ตองเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไปของสหกรณแกสมาชิกอยางถูกตองครบถวน

ทั่วถึงเทาเทียม และทันตอเวลาตามกำหนด  



6. มุงมั่นดำเนินงานสบการณใหมีความม่ันคงสามารถสรางการเติบโตอยางตอเนื่องโดยดำเนินงานดวยความ
รอบคอบและโปรงใส เสริมสรางความเปนอยูที่ดีของสมาชิก 

แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถไมประมาทเลินเลอและกระทําการใด ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนสําคัญกำหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามขั้นตอนของ
กระบวนงานพรอมทั้งติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด ปฏิบัติหนาที่ ดวยความขยัน อดทน อุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของสหกรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสหกรณ
ยั่งยืนตอไป  

7. ไมดำเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอสหกรณ 
แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกำลังกายและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ

เปาหมาย ของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และการใหบริการของ
สหกรณ หามทำกิจกรรมอื่นใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อสถานที่
ยานพาหนะขอมูลท่ีเปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ 
ใหพึงระวังการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณตอฝายจัดการของสหกรณ  

1. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหมีความกาวหนาตาม
ความรูความสามารถอยางทั่วถึงเพื่อเพ่ิมศักยภาพผูปฏิบัติงานใหพรอม ตอการใหบริการสมาชิกโดยรวมและท่ัวถึง 

แนวทางปฏิบัติ 
ผูบรหิารตองใหความสำคัญ และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขามาไดรับการพัฒนาเสริมสรางความรู

รวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญกาวหนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
2. ปฏิบัติและควบคุมใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบอยาง

เครงครดั 
แนวทางปฏิบัติ 
ผูบริหารกำกับ ดูแล ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของเปน

ตนอยางเครงครัด  
3. รับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะและขอรองเรียนของผูปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
รับฟงพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับเปลี่ยนการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟงขอรองเรียนของผูปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติใด ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิผล  

4. ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
ใชวาจาที่สุภาพไมใชคำพูดหยาบคายใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยโดย

การระมัดระวังการกระทำและการปฏิบัติใด ๆ ตอผูปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุมคามและสรางความกดดันตอ
สภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน 

5. ใหความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน การ
แตงตั้งและโยกยาย การเลื่อนตำแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษผูปฏิบัติงานตอง กระทําดวยความยุติธรรม 
ความสุจริตใจ 



แนวทางปฏิบัติ 
ดูแลผูปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

สรางความเขาใจและม่ันใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและใหคำปรึกษาในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการรวมถึงการให
ผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแตงต้ังและโยกยาย การเลื่อนตำแหนง รวมถึงการให
รางวัลและการลงโทษ พนักงานดวยความยุติธรรม ความสุจริตใจภายใตกรอบมาตรฐานเดียวกัน  

6. ใหความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูปฏิบัติงานอยูเสมอ มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของสหกรณ และใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง จำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทำงานไมใหเกิดความเสี่ยง เอื้อตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมี

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานพรอมทั้งมีการกำกับดูแล ไมนำทรัพยสินท่ีเปนของสหกรณไปใช
ในกิจการสวนตัว โดยชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือสนับสนุน
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือการสงเสริมรักษาสภาพแวดลอม สรางประโยชนตอสมาชิก ผูปฏิบัติงานและสังคมโดยใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

7. เนนย้ำใหผูปฏิบัติงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทเพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบของ
จรรยาบรรณทั่วทั้งสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
สื่อสารใหผูปฏิบัติงานเขาใจ อาทิ จัดประชุมเพ่ือทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนาท่ี ของ

ผูปฏิบัติงานที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกผูปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูใน
กรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วทั้งสหกรณ  
(3) คณะกรรมการดาเนินการตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ ท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ ในนาม
ธนาคารหรือเพ่ือหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจำป 

แนวทางปฏิบัติ 
ไมเรยีกรองหรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ ละเวนการให

ของกำนัลไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญเชนการสนับสนุนทางการเงินการเลี้ยงรับรองการเดินทางตอนรบัหรือเงินรางวัล
อ่ืนในการรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณหีรือวัฒนธรรม ในแตละโอกาส  
(4) คณะกรรมการดำเนินการตอความขัดแยงทางผลประโยชน  

1. ไมใชโอกาสหรือตำแหนงหนาที่การงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น 
2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดำเนนิธุรกิจของสหกรณ  
3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ  
4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรม 
5. ไมนาผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีทำใหเบี่ยงเบนไปจาก

หลักการขางตน 
แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกำลังกายและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทำธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และการใหบริการของ
สหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อสถานที่
ยานพาหนะขอมูลท่ีเปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพ่ือประโยชนสวนตนหรอืบุคคลในครอบครัว 

 
 



หมวด 2 
จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณ 

(1) ท่ีปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอสหกรณ  
1. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอยางเต็มความสามารถตามหนาที่ ความรับผิดชอบของ

ตนอยางมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ ซึ่งการปฏิบัติ
หนาท่ีตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความถูกตองแมนยำเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณและคูมือปฏิบัติงาน กำหนดอยางเครงครัด 

2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัตงิานสหกรณทั้งกริยามารยาท การวางตัว และการแตงกาย  
แนวทางปฏิบัติ 
สหกรณจะประสบความสำเร็จไดดวยความรวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนดังนั้น ภาพลักษณ และการวางตัว

ของผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสำคัญ ผูปฏิบัติงานตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของสหกรณ การพูดสื่อสาร
กับสมาชิก ผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน ควรใชภาษาน้ำเสียงที่สุภาพระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทำตาง ๆ 
ท่ีอาจนําไปสูการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน 

3. รักษาผลประโยชนของสหกรณโดยไมกระทำการใด ๆ ที่จะทำใหสหกรณสูญเสียประโยชนและไมเบียดบัง
ประโยชนของสหกรณไปเปนประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกําลังกาย กำลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูปฏิบัติงานหามทำธุรกิจอ่ืนใดที

ไมเก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณในระหวางปฏิบัติหนาที่ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อ เครื่องหมายสัญลักษณ 
สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ของสหกรณในการทํางานสวนตนหรือกิจกรรมที่ไม
เก่ียวของกับกิจกรรมของสหกรณ  

4. ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอัน
เปนจุดมุงหมายที่สําคัญของสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ไมนำทรัพยสินท่ีเปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณอยาง

เกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณที่จัดข้ึน เพ่ือการสงเสริม และสราง
ประโยชนตอสมาชิกและชุมชน  

5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสหกรณ โดยดำรงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ โดยไมใหรายหรือ
ใหขอมูลขาวสาร อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ประพฤติตนใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งตาง ๆ ของสหกรณเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคล

อ่ืนเพ่ือรักษาชื่อเสียงและเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณ ไมกระทำ หรือมีวาจาไมสุภาพ กับบุคคลอ่ืนและไม
บิดเบือนขอมูลขอเท็จจริงใหคำชี้แจงแนะนำและแกไขขอมูลในสิ่งที่ถูกตองเมื่อมีบุคคลอ่ืนวิพากษวิจารณสหกรณ
ในทางที่เสียหาย  

6. รักษาขอมูลของสหกรณไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของสหกรณท่ียังไมควรเปดเผย
และไมใหขาวสารหรือขอมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณยังไมอนุญาต 

 
 
 
 



แนวทางปฏิบัต ิ
มีความระมัดระวังและความรอบคอบในการดำเนินการเก่ียวกับขอมูลของสหกรณไมเปดเผยขอมูลความลับ

ของสหกรณเวนแตไดรับอนุมติัจากสหกรณเปนลายลักษณอักษรรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกและผูปฏิบัติงาน  
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศของ

สหกรณ 
แนวทางปฏิบัต ิ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งตาง ๆ ของสหกรณที่ เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย           

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูปฏิบัติงานตองหลีกเล่ียง
การใชงานอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลทรัพยสิน หรือการดำเนนิงานของสหกรณ  
(2) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ ที่อาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม
สหกรณหรือเพ่ือหวังผลความกาวหนาในหนาท่ีการงาน หรือการพจิารณาความดคีวามชอบประจำป 

แนวทางปฏิบัต ิ
ไมเรียกรองหรือ รับสินบนรวมทั้งส่ิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพ่ือใหไดรับการปฏิบัตเิปนพิเศษ ละเวนการให

ของกำนัล ไมรับหรือขอเร่ียไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ตอนรับ หรือเงิน
รางวลัอ่ืนในการรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมในแตโอกาส  
(3) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน  

1. ไมใชโอกาสหรือตำแหนงหนาที่การงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน  
2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ  
3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ  
4. ทำหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม  
5. ไมนำผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทำใหเบี่ยงเบนไปจาก

หลักการขางตน 
แนวทางปฏิบัต ิ
ทุมเทกําลังกาย และกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน            

พันธกิจเปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธรุกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑและการใหบริการ
ของสหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชน จากการใชชื่อ สถานที่
ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอ่ืนใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัว 
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