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กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นองค์กรที่ มีภารกิ จเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม เผยแพร่ ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
อุ ดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่ บุค ลากรของสหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป
ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริ หารการจัดการ การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการเชื่ อมโยง
ธุ รกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้น เพื่ อให้ การปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล อาศัยอานาจตามความในมาตรา 78 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ จึง ก าหนดข้อบัง คับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เพื่ อเป็ นกรอบ
มาตรฐานในการกากับการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนของข้าราชการกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ให้ทรงไว้ซ่ ึ งเกี ยรติ และ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นข้าราชการที่ดี ควรแก่ความเชื่อมัน่ ศรัทธา และได้รับความเชื่ อถือยกย่องจากบุคคลทัว่ ไป
ดังนี้
ข้ อ 1 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
1.1 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
: ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย โดยใช้วิธีการและ/หรื อกระบวนการที่ถูกต้อง
เป็ นธรรม ใช้ทกั ษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่ในการทางานที่รับผิดชอบ
1.2 การพัฒนางานและทีมงาน
: ปฏิ บตั ิงานและพัฒนางานเพื่ อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดี และมี มาตรฐาน ส่ งเสริ ม
การทางานเป็ นทีม แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย
1.3 พัฒนาตนเอง
: ตระหนักในความสาคัญของการใฝ่ รู ้ ใส่ ใจ และถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทางานของตนเอง และนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้พฒั นา
สร้างสรรค์งานของส่ วนรวม

2
ข้ อ 2 ความซื่อสั ตย์ สุจริตและรับผิดชอบ ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
2.1 ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
: ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังหรื อแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
: ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการ
2.2 ความรับผิดชอบ
: ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถและมีความเที่ยงธรรม
ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง
: ดูแล รักษา ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ ค่า และไม่เบียดบังทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ข้ อ 3 จิตวิญญาณของการเป็ นนักสหกรณ์ ทดี่ ี ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
3.1 ปฏิบตั ิงานด้วยความสุ ภาพ เสมอภาค และเต็มความสามารถ
: ปฏิบตั ิต่อประชาชน หรื อผูม้ าติดต่อด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ เป็ นธรรม และเสมอภาค
: ส่ งเสริ มงานด้านสหกรณ์ แก่องค์กร และประชาชนตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว และเต็มความสามารถ
3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนางานสหกรณ์
: ส่ งเสริ มให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
3.3 ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: ดารงตนอย่างมีศกั ดิ์ศรี ใช้ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อ 4 การปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ดังนี้
4.1 ความโปร่ งใส เปิ ดเผย
: ดาเนิ นการให้ประชาชนสามารถรั บรู ้ ข ้อมูลของหน่ วยงานด้วยความถู กต้อง รวดเร็ ว
และเสมอภาค
4.2 สามารถตรวจสอบได้
: ให้ความร่ วมมื อพร้ อมรับการตรวจสอบและพร้ อมรับผิดเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความไว้วางใจ
และความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
: เปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิงานหรื อข้อมูลการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อประชาชนได้รับทราบ และตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
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ข้ อ 5 กล้ ายึดมั่นยืนหยัดในสิ่ งทีถ่ ูกต้ อง ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
5.1 มีจิตสาธารณะ
: ตัดสิ นใจและกระทาการใด ๆ โดยยึดมัน่ ในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตน
: แก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก และแก้ไขปั ญหาโดยถือ
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.2 มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม
: กล้าตัดสิ นใจด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหตุผลอันชอบธรรม
: เมื่อทราบหรื อพบเห็นการกระทาผิด กล้าแจ้งเหตุหรื อเปิ ดเผยการกระทาผิดในการ
ปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
: ไม่ กระท าตามการสั่งการที่ ไม่ ถูก ต้อง ไม่ส มเหตุ ส มผล หรื อมี ป ระโยชน์ส่ วนตน
แอบแฝง อันก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อตนเองหรื อองค์กร
ข้ อ 6 การปฏิบัติหน้ าทีโ่ ดยไม่ เลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็ นธรรม ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
6.1 ความยุติธรรมและเสมอภาค
: ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อแต่ละบุคคลด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไม่อคติลาเอียงด้วยปั จจัย
ด้านความแตกต่างหลากหลาย
6.2 การปฏิเสธความไม่ถูกต้อง
: ต้องท างานด้วยความเที่ ยงธรรมและต้องไม่ ให้ สิ ท ธิ พิ เศษแก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เป็ นกรณี พิเศษ
: ไม่กระทาการใดเป็ นการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรื อเลือกปฏิบตั ิต่อบางบุคคลอย่างไม่ยตุ ิธรรม
หรื อเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง
ทั้งนี้ ให้ขา้ ราชการปฏิ บตั ิตามจรรยาข้าราชการดังกล่ าวข้างต้นโดยครบถ้วน ผูบ้ งั คับบัญชา
ทุกระดับชั้นต้องให้ความสาคัญและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิ บตั ิตามจรรยาข้าราชการ รวมทั้งยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกี ยรติ คุ ณ มอบรางวัล และนาไปประกอบการพิ จารณาแต่งตั้ง เลื่ อนเงิ นเดื อนให้ขา้ ราชการ
ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิดีงาม เพื่อเป็ นการสร้างแบบอย่าง การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็ นความผิดทาง
วินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาบอกกล่าว ตักเตือน และกระตุน้ จิตสานึกข้าราชการให้เห็นถึงคุณ ค่าของการปฏิ บตั ิตาม
จรรยาข้าราชการ หรื อสัง่ ให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ได้รับการพัฒนา
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อนึ่ ง ให้ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ถือปฏิบตั ิตามจรรยาข้าราชการ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์น้ ีโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552
ศุภชัย บานพับทอง
(นายศุภชัย บานพับทอง)
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์

