
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 

วาดวยจรรยาบรรณของเจาหนาที ่
พ.ศ. 2551 

---------------------------- 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  ขอ 74  และขอ 105 ที่ประชุม  
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  25  ครั้งที่  11  เม่ือวันที่  9  ธันวาคม  2551  ไดมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
พนักงานยาสูบ  จํากัด  วาดวยจรรยาบรรณของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2551  ดังตอไปน้ี             

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  วาดวยจรรยาบรรณของเจาหนาที ่
พ.ศ. 2551” 

 ขอ  2  ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันทีมี่มติเปนตนไป 
 ขอ  3  ใหยกเลิก  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  วาดวยจรรยาบรรณของเจาหนาที่ พ.ศ.  

2549” และยกเลิกที่แกไขเพิ่มเติม  บรรดา  ระเบียบ  มติ  ประกาศ หรือคําส่ังอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบ ซ่ึงหรือขัด
หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณฯ”           หมายความวา  สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”    หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณฯ  
 “เจาหนาที”่    หมายความวา    เจาหนาที่สหกรณฯ 
 “จรรยาบรรณ”  หมายความวา  ประมวลความประพฤติของเจาหนาที่   ที ่
      สหกรณกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและสงเสริม 
      เกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะ 

หมวด 1   
ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอสหกรณ 

 
 ขอ 5  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบโดยถือประโยชนของสหกรณเปนสําคัญ 
 ขอ 6  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม ระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่อาจจะเปน
ขอครหาในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม 
 ขอ 7 รักษาความลับของสหกรณ โดยดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของสหกรณรั่วไหล 
หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ  อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ  รวมทั้งการไมใหเอกสารหรอืขาวสารของสหกรณที่
ไมพึงเปดเผยแกบุคคลภายนอก เวนแตไดรับอนุญาตจากสหกรณ 
 ขอ 8  ละเวนหรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน   ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานของ
สหกรณ  ซ่ึงสหกรณยังไมมีนโยบายหรือแนวทางดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ อยางแนชัด  หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนตอ
ช่ือเสียงและการดําเนินงานของสหกรณ 
                  /ขอ 9 ใช..... 
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 ขอ 9  ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัด และไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ไม
ใชสถานที่หรือสัญลักษณตราของสหกรณในทางเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งชวยกันดูแลสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและ
สะอาดอยูเสมอ           
 ขอ 10  ตองอุทิศเวลาและตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ 

หมวด 2 
ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอสมาชิก 

 
 ขอ 11 อํานวยความสะดวกและปฏิบัติภารกิจใหผูมาติดตออยางเสมอหนา ดวยความสุภาพเรียบรอย เต็มใจ  และ
เต็มความสามารถโดยไมชักชา  หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหช้ีแจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 
 ขอ 12 ยินดีรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากสมาชิก  มีความอดทน อดกล้ัน  และพรอมที่จะช้ีแจงขอมูลที่
ถูกตองตามสถานะแหงตน 
 ขอ 13 พึงเห็นคุณคาของสมาชิก  และละเวนการแสดงพฤติกรรมที่สอไปในทางไมใหเกียรติ   หรือวางตนอยูเหนือ
สมาชิก 
 ขอ 14 เขารวมในกิจกรรมที่สหกรณจัดข้ึน ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ เพื่อสรางสรรคและพัฒนาสหกรณโดย 
รวมใหเจริญกาวหนา 

หมวด 3 
ขอพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

 
 ขอ 15  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานและชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อ
ประโยชนตองานของสหกรณ  โดยสวนรวม 
 ขอ 16  พึงปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรม  ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางดี  และพรอมที่จะรับตําแหนงใหมไดในโอกาสตอไป  โดยการถายทอดความรูในงาน  สนับสนุนให
ไดรับการฝกอบรมและใหไดเพิ่มพูนความรูสรางประสบการณอยูเสมอ 
 ขอ 17  พึงรับฟงความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหนาที่และพิจารณานําไปใช
ในทางที่เปนประโยชนตองานของสหกรณ 
 ขอ 18  รับฟงคําแนะนําของผูบังคับบัญชาและไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน   เวนแตผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปเปนผูส่ัง  รวมทั้งมีสัมมาคารวะและมีความสุภาพตอเจาหนาที่ที่มีตําแหนงงานเหนือตน 
 ขอ 19  หลีกเล่ียงการนําขอมูลหรือเรื่องราวของเจาหนาที่อื่นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องสวนตัว 
ไปเปดเผย  หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนาที่  หรือภาพพจนโดยสวนรวมของสหกรณ 
 ขอ 20  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  และปรับตนใหสามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นได 
 ขอ 21  ใหเกียรติผูอื่นโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 ขอ 22  ตองสุภาพเรียบรอย  เช่ือฟง และไมแสดงความกระดางกระเด่ืองตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา
ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังในกิจการของสหกรณฯ โดยชอบ 
 
                  / หมวด 4... 
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หมวด 4 
ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง 

 
 ขอ 23  พึงดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะแหงตน   ไมทําตนเปนคนฟุงเฟอ   ฟุมเฟอย  และสุรุยสุรายจนเกิน
ปกติวิสัยทั่วไป 
 ขอ 24  พึงศึกษาหาความรูและประสบการณเพื่อเสริมสรางตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม  และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ขอ 25  พึงยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจะตองไมแสวงหาตําแหนง  ความดีความชอบ  หรือประโยชนอืน่ใด โดย
มิชอบจากผูบังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด 
 ขอ 26  พึงละเวนจากอบายมุขทั้งปวง  ไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง   และเกียรติศักด์ิของ
ตนและสหกรณ  อาท ิ

1) ไมกระทําตนเปนคนมีหน้ีสินรุงรัง 
2) ไมหมกมุนในการพนันทุกประเภท 
3) ไมเลนแชร ลงแชร ประมูลแชร เปยแชร หรือที่เรียกช่ืออยางอื่น อันมีวิธีเลนทํานองเดียวกัน 
4) ไมกระทําตนเปนนายทุนใหกูยืมเงิน หรือเปนคนกลางในการดําเนินการใหเจาหนาที่ไดกูยืมเงิน 
5) ไมกระทําตนเปนนายหนาหรือจัดทําคําถาม คําตอบ ในการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเปน

เจาหนาที่หรือเล่ือนตําแหนง 
6) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใด อันจะกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือ

ช่ือเสียงของตนและสหกรณ 
หมวด 5 

การควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ 
 

 ขอ 27  ใหถือบทบญัญัติตามจรรยาบรรณน้ี  เปนสวนหน่ึงของวินัยเจาหนาที่และการพิจารณาความดีความชอบ
ประจําปของเจาหนาที่ดวย 
 ขอ 28  ใหประธานกรรมการ  เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

        ประกาศ  ณ  วันที่    9    ธันวาคม  2551 

                                                                  
                                      (นายมงคลวัจน   รุหานนท) 

                                           ประธานกรรมการ 
                                                                        สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        รับรองสําเนาถูกตอง 
                   
                     (นางสาวพรสุข   พันธุมะบํารุง) 
                              เลขานุการ 
 

 
 


