
 
ประกาศสหกรณออมทรัพย

เร่ือง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ
……………………………………………………………….

ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการของสหกรณ โดยมีกลไกและระบบในการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สหกรณออ
จึงไดออกประกาศใชประมวลจริยธรรมของสหกรณไวดังนี้

ขอ 1 ประมวลนี้เรียกวา "ประมวลสหกรณ วาดวย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจดัการ ที่ปรึกษา และเจาหนาท่ีของสหกรณ พ

ขอ 2 ประมวลนีใ้หใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประมวลนี้ 
"สหกรณ" หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จาํกัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
"ผูจัดการ" หมายถึง บุคคลท่ีสหกรณจางทํางานในตําแหนงผูจัดการสหกรณ 

ลักษณะเดียวกัน 
"ที่ปรกึษาของสหกรณ" หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งทําหนาที่ในการใหความเห็นหรือคําแนะนําแก

สหกรณโดยอาจมีคาตอบแทนหรือไมก็ได
"เจาหนาท่ีของสหกรณ" หมายถึง เจาหนาท่ีสหกรณต้ังแตหัวหนาฝาย

เจาหนาที่ตามสัญญาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ท่ีปรกึษา และเจาหนาที่ของสหกรณ

………………………………………………………………. 

ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ท่ีปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการของสหกรณ โดยมีกลไกและระบบในการ

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด
จึงไดออกประกาศใชประมวลจริยธรรมของสหกรณไวดังนี้ 

หมวด 1 บททั่วไป 

ประมวลสหกรณ วาดวย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ ของ
คณะกรรมการดําเนนิการ ผูจดัการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2565" 

ใหใชบงัคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากดั 
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

หมายถึง บุคคลที่สหกรณจางทํางานในตําแหนงผูจัดการสหกรณ หรือที่ปฏิบัติหนาที่ใน

หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังทําหนาที่ในการใหความเห็นหรือคําแนะนาํแก
สหกรณโดยอาจมีคาตอบแทนหรือไมก็ได 

หมายถึง เจาหนาที่สหกรณตั้งแตหัวหนาฝาย/แผนก ทุกระดับลงมา และ

ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ 

ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ท่ีปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการของสหกรณ โดยมีกลไกและระบบในการ

มทรัพยครูอางทอง จํากัด    

ประมวลสหกรณ วาดวย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ ของ

หรอืที่ปฏิบัติหนาที่ใน

หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังทําหนาที่ในการใหความเห็นหรือคําแนะนาํแก

แผนก ทุกระดับลงมา และ



หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม 

สวนที่ 1 คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

ขอ 4 คณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนมีหนาที่ 
โดยยึดคํานิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี้3 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ชื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชนสหกรณเหนือกวาประโยชนสวนตวั และไมมีประโยชนทับซอน 
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การใหบริการแกสมาชิกของสหกรณดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(6) การใหขอมูลขาวแกสมาชิกของสหกรณอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ 

สวนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 

ขอ 5 คณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคน ตองจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ขอ 6 คณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนตองเปน

แบบอยางที่ดีในการรักษาไว และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายทุกประการ 

ขอ 7 คณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนตองยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณ 

หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช 

ขอ 8 คณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนตองประพฤติ
ปฏิบัติและวางตนอยูในกรอบระเบียบวาดวยประมวล จริยธรรมของสหกรณ ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทาํหนาท่ีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่
ของสหกรณใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี ้

ขอ 9 กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีกรรมการ ผูจดัการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่
ของสหกรณประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหยื่นเรื่องตอประธานกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อ
พิจารณาดาํเนินการ 

เมื่อประธานกรรมการดําเนินการสหกรณไดรบัเรื่องรองเรียนแลว จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนชุดหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพื่อดําเนินการสอบสวน
จรยิธรรมในเรื่องดังกลาว โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นจะตองไมมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีรองเรยีนและไมอยูใน
สังกัดฝายหรือสายงานเดียวกันกับผูถูกรองเรียน อีกทั้งตองไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกพิจารณา
วากระทาํผิดทางวินัย แมวาจะไมตองไดรับโทษทางวินัยก็ตาม 

ขอ 10 การดําเนินการสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
หากดําเนินการสอบสวนตามขอ 10 เสร็จสิ้นลง ใหรายงานตอประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

หากไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหยุติเรื่อง แตหากปรากฏวามีมูลอันควรดําเนินการ
ทางวินัย ใหพิจารณาดาํเนินการทางวินัยผูนั้น ตามขอบังคับและระเบียบสหกรณตอไป 



ขอ 11 การประพฤตปิฏบิัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มิใชเปนความผิดทางวินยั หรือ
ความผดิทางอาญา ใหดําเนินการตามสมควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรื
หรอืส่ังการใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรอืไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ 12 การประพฤตปิฏบิัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญาใหดําเนินการตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณกําหนด

ขอ 13 กรณีเกิดปญหาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
 

หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ 

การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มิใชเปนความผิดทางวินัย หรือ
ความผดิทางอาญา ใหดําเนินการตามสมควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน 
หรอืสั่งการใหผูฝาฝนนั้นปรบัปรุงตนเอง หรือไดรบัการพัฒนาแลวแตกรณี 

การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีเปนความผิดทางวินัยหรอืความผิดทาง
อาญาใหดาํเนินการตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณกําหนด 

กดิปญหาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจริยธรรมน้ี ใหประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเปนผูวินจิฉัยชี้ขาด 

  18  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2565 

 (นายบรรจบ เฉลยมรรค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากดั 

การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีที่มิใชเปนความผิดทางวินัย หรือ
อดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน 

การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีเปนความผิดทางวินัยหรือความผดิทาง

กิดปญหาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหประธานกรรมการ


