ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 2 /2565
เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ
เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ ซึงประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ
และเจาหนาที่ของสหกรณ ไดตระหนักรูวา ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ มีขอควรปฏิบัติและไมพึง
ปฏิบัติใดบางที่ตองยึดถืออยางเครงครัด เพื่อใหองคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยูไดรับ ยกยอง ในเกียรติ ศักดิ์ศรี
จึงกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ ไวดังนี้
หมวด 1
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตอสหกรณและสมาชิก
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานักที่ดี มีความซื่อสัตยสจุ ริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของสหกรณและ
สมาชิกโดยรวม
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อยางเต็มความสามารถตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ
2. ปฏิบัติหนาที่โดยประยุกตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถ ในทุกกรณี
ดวยความระมัดระวังและไตรตรอง ผานการพิจารณาอยางรอบดาน
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ดวยการใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหาความรู เพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังดวยความรอบคอบ รวดเร็วใหกาวทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. รักษาความลับของสหกรณโดยไมแจงแกบุคคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ เวนแตขอมูลที่ตองรายงาน
ใหแกหนวยงานกํากับของรัฐที่มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลของสหกรณ ไมเปดเผยขอมูล
ความลับของสหกรณ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เวนแตขอมูลที่ตองรายงานใหแกหนวยงานกํากับของรัฐ
ที่มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย
4. จัดการดูแลมิใหสนิ ทรัพย อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
ของสหกรณเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ

-2แนวทางปฏิบัติ
ไมนําทรัพ ยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณ
อยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการนําทรัพยสินที่สหกรณไมไดใชประโยชนไปบริจาค เพื่อประโยชนตอสมาชิก
โดยรวม
6. รายงานสถานภาพขององคกรโดยสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง
แนวทางปฏิบัติ
ตองเปด เผยขอมู ลข า วสารทั้ ง ข อ มู ลทางการเงิ นและข อ มู ลทั่ ว ไปของสหกรณ แ ก สมาชิ ก อย า งถู ก ตอง
ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม และทันตอเวลาตามกําหนด
7. มุงมั่นดําเนินงานสหกรณใหมีความมั่นคง สามารถสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยดําเนินงาน
ดวยความรอบคอบและโปรงใส เสริมสรางความเปนอยูที่ดีของสมาชิก
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ไมประมาทเลินเลอและกระทําการใดๆ โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญกําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที่ชัดเจน เปนไปตามขั้นตอน
ของกระบวนงาน พรอมทั้งติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน อดทน อุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของสหกรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใหสหกรณยั่งยืนตอไป
8. ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอสหกรณ
แนวทางปฏิบัติ
ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และการใหบริการของ
สหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อ สถานที่
ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ ใหพึ่งระวังการขัดกับระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอฝายจัดการของสหกรณ
1. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน และสนับสนุน ใหมีความกาวหนา
ตามความรูความสามารถอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานใหพรอม ตอการใหบริการสมาชิกโดยรวมและ
ทั่วถึง
แนวทางปฏิบัติ
ผูบริหารตองใหความสําคัญ และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขามาไดรับการพัฒนาเสริมสราง
ความรูรวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญกาวหนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2. ปฏิบัติและควบคุมใหผปู ฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบอยาง
เครงครัด
แนวทางปฏิบัติ
ผูบริหารกํากับ ดูแล ใหผปู ฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ
เปนตน อยางเครงครัด

-33. รับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะและขอรองเรียนของผูปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
รับฟงพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยน การทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟงขอรองเรียนของผูปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
การทํางานใหมีประสิทธิผล
4. ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอ สิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรี ของความ
เปนมนุษยและหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสรางความกดดัน ตอสภาพจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
ใชวาจาที่สุภาพ ไมใชคําพูดหยาบคาย ใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
โดยการระมัดระวังการกระทําและการปฏิบัติใด ๆ ตอผูปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสรางความ
กดดันตอสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน
5. ใหความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน
การแตงตั้งและโยกยาย การเลื่อนตําแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษผูปฏิบัติงาน ตองกระทําดวยความ
ยุติธรรม ความสุจริตใจ
แนวทางปฏิบัติ
ดูแลผูปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิท ธิประโยชนอื่น ๆ ใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม สรางความเขาใจและมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและใหคําปรึกษาในเรื่องสวัสดิภาพ
สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแตงตั้งและโยกยาย
การเลื่อนตําแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงานดวยความยุติธรรม ความสุจริตใจภายใตกรอบ
มาตรฐานเดียวกัน
6. ใหความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูปฏิบั ติงานอยูเสมอ มีการกํ าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ตองดํ าเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของสหกรณ และใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสหกรณ
แนวทางปฏิบัติ
ดูแล รักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานไมใหเกิดความเสี่ยง เอื้อตอการปฏิบัติงานเพื่อใหมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานพรอมทั้งมีการกํากับดูแล ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไป
ใชในกิจการสวนตัว โดยชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือ
สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการสงเสริมรักษาสภาพแวดลอม สรางประโยชนตอสมาชิก ผูปฏิบัติงานและสังคม
โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
7. เนนย้ําใหผปู ฏิบัติงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม ที่อยูใน
กรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งสหกรณ
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สื่อสารให ผูป ฏิบัติงานเข าใจ อาทิ จั ดประชุ ม เพื่ อทบทวนเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหนา ที่
ของผูปฏิบัติงานที่พึ่งปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่
อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วทั้งสหกรณ
(3) คณะกรรมการดําเนินการตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ ที่อาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ ในนาม
ธนาคารหรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําป
แนวทางปฏิบัติ
ไมเรียกรอง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ ละเวน
การใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ตอนรับ
หรื อเงินรางวัลอื่ นใดการรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
ในแตละโอกาส
(4) คณะกรรมการดําเนินการตอความขัดแยงทางผลประโยชน
1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ
4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม
5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบี่ยงเบนไปจาก
หลักการขางตน
แนวทางปฏิบัติ
ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และการใหบริการ
ของสหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อ สถานที่
ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัว
หมวด 2
จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณ
(1) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอ สหกรณ
1. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอยางเต็มความสามารถตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ

-5ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความถูกตองแมนยํา เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและคูมือปฏิบัติงาน กําหนดอยางเครงครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานสหกรณทั้งกริยามารยาท การวางตัว และการแตงกาย
แนวทางปฏิบัติ
สหกรณจ ะประสบความสํ าเร็ จได ดว ยความร วมมื อจากผู ปฏิ บั ติ งานทุ กคนดั งนั้ นภาพลั กษณ และ
การวางตัวของผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูปฏิบัติงานตองแต งกายใหสุภาพเรี ยบรอยตามระเบีย บของสหกรณ
การพูดสื่อสารกับสมาชิก ผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน ควรใชภาษา น้ําเสียงที่สุภาพ ระมัดระวังวาจา กริยา
และการกระทําตาง ๆ ที่อาจนําไปสูการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน
3. รักษาผลประโยชนของสหกรณโดยไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหสหกรณสูญเสียประโยชน และ
ไมเบียดบังประโยชนของสหกรณไปเปนประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
แนวทางปฏิบัติ
ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูปฏิบัติงานหามทําธุรกิจ
อื่ น ใดที่ ไ ม เ กี่ย วข องกั บ ธุรกิ จ ของสหกรณ ในระหว า งปฏิ บั ติห น าที่ ไม แ สวงหาผลประโยชน จ ากการใช ชื่ อ
เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของสหกรณในการทํางาน
สวนตนหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของสหกรณ
4. ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
อันเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของสหกรณ
แนวทางปฏิบัติ
ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสิน ของสหกรณ
อยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณที่จัดขึ้น เพื่อการสงเสริม และ
สรางประโยชนตอสมาชิกและชุมชน
5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสหกรณ โดยดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ โดยไมใหราย
หรือใหขอมูลขาวสาร อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสหกรณ
แนวทางปฏิบัติ
ประพฤติตนใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ตอบุคคลอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณ ไมกระทํา หรือมีวาจาที่ไมสุภาพกับบุคคลอื่น
และไมบิดเบือนขอมูลขอเท็จจริงใหคําชี้แจง แนะนําและแกไขขอมูลในสิ่งที่ถูกตองเมื่อมีบุคคลอื่นวิพากษวิจารณ
สหกรณในทางที่เสียหาย
6. รักษาขอมูลของสหกรณไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของสหกรณที่ยังไมควร
เปดเผยและไมใหขาวสารหรือขอมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณยงั ไมอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลของสหกรณไมเปดเผยขอมูลความลับของ
สหกรณ เวนแตไดรับอนุมัติจากสหกรณเปนลายลักษณอักษร รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก และผูปฏิบัติงาน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ
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ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึงถึงความปลอดภัยของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูปฏิบัติงานตองหลีกเลี่ยงการ
ใชงานอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลทรัพยสิน หรือการดําเนินงานของสหกรณ
(2) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ไมรับ ทรัพ ยสินหรือประโยชน อื่น ใดจากบุคคลอื่ นซึ่งมิใช ญาติ ที่ อาจมี ผลต อการตั ดสิ นใจทางธุร กิจ
ในนามสหกรณหรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําป
แนวทางปฏิบัติ
ไมเรียกรอง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ ละเวน
การใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ตอนรับ
หรือเงินรางวัลอื่นใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม
ในแตละโอกาส
(3) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน
1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ
4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม
5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบี่ยงเบนไปจาก
หลักการขางตน
แนวทางปฏิบัติ
ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่ อใหบรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑและการ
ใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อ
สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชน สวนตนหรือบุคคล
ในครอบครัว
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
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