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ระเบียบ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยจรรยาบรรณและการประชุมคณะกรรมการ  

พ.ศ. 2555 

*************************** 

       เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์ และ 

วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณา การลงมติ ตลอดจนความรับผิดชอบในมติต่าง ๆ 

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 72 (9) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 13/2555 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2555 จึงได้มีมติให้ก าหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยจรรยาบรรณและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2555 

ดังนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยจรรยาบรรณและ 

การประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2555    

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

            ข้อ 3.  กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 10 ประการ  

           1)  มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ 

ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

          2)  พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์ 

สมาชิกอย่างเป็นธรรม 

          3)  พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม 

วัฒนธรรมอันดีงาม 

          4)  มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์ 

         5)  ก ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการ 

บังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

         6)  พึงดูแล ใช้ และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

         7)  ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่ง หน้าท่ี ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ส่วนตน 

ญาติ พวกพ้อง 

         8)  หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ 

ส่วนตนท่ีมีในองค์กร หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 
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         9)  ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง ผลประโยชน์ 

ของตน 

         10)  ไม่น าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง  

และไม่กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 

           ข้อ 4.  การประชุมที่ให้ถือใช้ระเบียบนี้ ได้แก่ 

             4.1  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

             4.2  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

             4.3  การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์  

ข้อ 5.  การประชุมคณะกรรมการ ในกรณีปกติให้เลขานุการจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุมคณะกรรมการ  เว้นแต่กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน  ประธานจะอนุมัติให้เสนอโดยไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีผล

ให้มีการอนุมัติ ประธานจะอนุมัติเร่ืองดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ส าคัญ

ของสหกรณ์ และต้องมีรายละเอียดประกอบเพื่อการพิจารณา รวมท้ังประธานต้องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการ

ประชุมตามวาระที่ก าหนด 

  เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการด าเนินการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด

อาจลงลายมือชื่อเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ โดยให้ระบุในหนังสือด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด  

           การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ย่อมเป็นการเปิดเผย แต่ถ้าหากกรรมการด าเนินการ 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุมร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับได้ ในการประชุมลับ 

ผู้ที่จะอยู่ในท่ีประชุมได้ก็มีแต่คณะกรรมการด าเนินการ และผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากท่ีประชุมเท่านั้น 

          การส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  ข้อ 6.  การเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือการก าหนดวาระการประชุมให้เป็นอ านาจของประธาน 

หรือเลขานุการ ของคณะกรรมการนั้น ๆ ผู้ใดจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมพิจารณา จะต้องส่งเรื่องท่ีจะเสนอเข้า

ประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 

3 วัน 

          ในการเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมให้เจ้าของเรื่องก าหนดประเด็นท่ีประสงค์จะให้คณะกรรมการมีมติ 

อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ  หรือมีมติในเรื่องใดให้ชัดเจน  ถ้ากรรมการมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติใน

เร่ืองท่ีเสนอ ให้ถือว่ามติของคณะกรรมการมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแห่งประเด็นท่ีเสนอ เว้นแต่มติของ

คณะกรรมการจะระบุไว้ชัดเจนถึงรายละเอียดท่ีอนุมัติ เห็นชอบ หรือมีมติอื่น ๆ  

 ข้อ 7.  องค์ประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดของ 

คณะท่ีประชุม 
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 ข้อ 8.  ประธานในท่ีประชุม 

          ให้ประธานของคณะกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการว่างลง

หรือไม่สามารถท าหน้าท่ีประธาน ให้รองประธานคณะกรรมการท าหน้าท่ีแทน จนกว่าประธานคณะกรรมการ   

จะสามารถท าหน้าท่ีได้  เว้นแต่ไม่มีรองประธานก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการในคณะคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ท าหน้าท่ี

ประธานท่ีประชุมในแต่ละครั้ง 

 ข้อ 9.  การออกเสียง 

          กรรมการทุกคนในคณะกรรมการ รวมทั้งประธานในท่ีประชุมมีสิทธ์ิออกเสียงได้คนละหนึ่ง

เสียง   ถ้าหากเสียงเท่ากันให้เป็นอ านาจของประธานในท่ีประชุมเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินชี้ขาดข้อปัญหานั้น ๆ 

             กรณีท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีจะพิจารณา 

ให้ประธานในท่ีประชุม ใช้ดุลยพินิจว่าสมควรให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุมหรือไม่ 

ข้อ 10.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

         10.1  ในกรณีเร่ืองดังกล่าวมีก าหนดไว้ในวาระการประชุม และได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กรรมการ ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในมติของเสียงส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าประชุม หรือไม่อยู่ในท่ีประชุม   

เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่ ก็ให้บันทึกความเห็นท่ีขัดแย้งหรือเหตุผลท่ีขัดแย้ง 

ให้ชัดเจนไว้ในรายงานการประชุม  ถ้าสหกรณ์ได้รับความเสียหายจากการลงมติดังกล่าว  โดยเกิดจากสาเหตุท่ี

กรรมการคนนั้นให้ความเห็นขัดแย้ง  หรือให้เหตุผลไว้กรรมการคนนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบ  แต่ถ้าเกิดจาก

สาเหตุอื่นก็ยังต้องรับผิดชอบ  ตามท่ีข้อบังคับ ข้อ 73 ก าหนด เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่น ๆ                                                                      

  10.2  ในกรณีเรื่องที่พิจารณามิได้ก าหนดไว้ในวาระการประชุม และมิได้มีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  หากกรรมการท่ีไม่ได้เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม เมื่อได้รับทราบผลการประชุมก็ให้แจ้งผล 

การไม่เห็นด้วยไปยังสหกรณ์ ไม่เกิน 7 วัน และให้น าเรื่องความรับผิดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.1 มาบังคับใช้

เช่นกัน 

 ข้อ 11.  การประชุมทุกครั้งให้เลขานุการจดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมมติของที่ประชุมให้ชัดเจน 

และให้ลงชื่อผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และประธานในท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

 ข้อ 12.  รายงานการประชุมตามข้อ 10 ถ้าไม่สามารถให้ท่ีประชุมรับรอง ก็ให้น าเสนอท่ีประชุมของ 

คณะกรรมการชุดนั้นในคร้ังต่อไป เว้นแต่ถ้ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการท้ังชุด ก็ให้ท ามติเวียนให้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับรอง  

 ข้อ 13.  ข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการด าเนินการในการประชุม 

           13.1  ถือเป็นหน้าท่ี ท่ีกรรมการทุกคนจะต้องเข้าประชุมตรงเวลา และอยู่ร่วมประชุมจน 

เสร็จสิ้นทุกครั้ง 

          13.2  กรรมการทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธ์ิใจ ตรงไปตรงมา มีเหตุผล  

ให้เกียรติและเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่พูดจาส่อเสียดผู้อื่น 
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    13.3  ต้องให้ความเคารพและให้เกียรติประธานในท่ีประชุม 

              13.4  ต้องยอมรับในมติของท่ีประชุม ไม่ควรน าข้อถกเถียง หรือข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 

ในท่ีประชุมอันอาจท าให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์หรือผู้หนึ่งผู้ใดไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น 

ประกาศ ณ วันที่  30 ตุลาคม  2555 

 

  
 
  

(นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 


