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สำรบัญ 

เร่ือง                                                                                                                           หน้า 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของสหกรณฯ์                                                                                    1  

                    จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ                                                                                                   1 

                    จรรยาบรรณส าหรบัสมาชิก                                                                                                      2 

                    จรรยาบรรณส าหรบัเจา้หนา้ที่                                                                                                   2 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3-5 

                     ต่อผูถ้อืหุน้                                                                                                                             3  

                     ต่อสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ                                                                                         3 

                     ต่อคู่แข่งขนั                                                                                                                            3 

                     ต่อลกูคา้และเจา้หนี ้                                                                                                               3 

                     ต่อเจา้หนา้ที่                                                                                                                           4 

                     ต่อทางการและสงัคมส่วนรวม                                                                                                  4 

                     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์                                                                                                 5 

                     การใหแ้ละรบัของขวญั                                                                                                            5 

จรรยาบรรณของกรรมการ                                                                                                 5  

                     ต่อองคก์ร                                                                                                                               5 

                     ต่อผูถ้อืหุน้                                                                                                                              6 

                     ต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์                                                                                             6 

                     ต่อสงัคมและจารีตประเพณี                                                                                                     6 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

                     ต่อองคก์ร                                                                                                                               7 

                     ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                                                                                                                7 

                     ต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์                                                                                            7 

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่                                                                                                 8  

                      ต่อองคก์ร                                                                                                                             8 

                      ต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบและบุคคลภายนอก                                                                     9 

                      ต่อผูบ้งัคบับญัชา                                                                                                                  9 

                      ต่อเพ่ือนรว่มงาน                                                                                                                   10 

                      ต่อสงัคม                                                                                                                               10 

                      ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์                                                                                                10 

 



                                                                                             1 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ำกัด 

                      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ ากดั ไดก้  าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้น 

จริยธรรมที่ก  าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ ทุกระดบัยึดถือในการปฏิบตัิภาระหนา้ทีต่ามที่

ไดรั้บ มอบหมายรวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ ทุกระดบัเป็นแบบอยา่งที่ดีในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ สหกรณ์ฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมตามนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการที่ ดี ทั้งน้ีกรรมการผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่จะตอ้งรับทราบท าความเขา้ใจ และยึดถือ

ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้การ ปฏิบตัิหนา้ที่ของแต่ละคนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส 

ซ่ือสัตยสุ์จริต ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของสหกรณ์ฯ และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง

พร้อมที่จะอธิบาย ช้ีแจง และสามารถตรวจสอบได ้

จรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 

1.  มุ่งมัน่อุทิศเพ่ือพฒันาการบริหารงานสหกรณ์ให้กา้วหนา้ดว้ยความเสียสละ ซ่ือสัตย ์และสุจริต

โดยยึด มัน่อุดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์  

2.  พึงรักษาปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและตดัสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน์ของ

สมาชิกอยา่ง เป็นธรรม  

3.  พึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ของสหกรณ์อยา่งเคร่งครัดรวมถึงยึดหลกัจริยธรรม

และ วฒันธรรมอนัดีงาม  

4.  มุ่งพฒันาความรู้ ศกัยภาพของตนเอง และบุคลากรของสหกรณ์อยา่งจริงจงั เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การปฏิบตัิงานในสหกรณ์  

5.  ก ากบัดูแลและจดัการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไม่แทรกแซงสายการ

บงัคบับญัชา แต่สร้างความยติุธรรมแก่เจา้หนา้ที่สหกรณ์ในการปฏิบติังาน  

6.  ไม่อาศยัหรือยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัต าแหน่งหนา้ที่ในสหกรณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน 

ญาติ และพวกพอ้ง  

7.  หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัสหกรณ์และเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตนที่มีในองคก์ร หรือธุรกรรมใดที่ขดักบัผลประโยชน์ของสหกรณ์  

8.  ละเวน้การท าสัญญาค่าตอบแทนแก่บุคคล องคก์ร เพื่อให้ไดม้าซ่ึงต าแหน่งผลประโยชน์ของตน  
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9.  ไม่เอาทรัพยสิ์น อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไม่ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนและพวกพอ้งและไม่

กระท าการอนัใดอนัเป็นปฏิปักษแ์ละเป็นผูแ้ข่งขนัต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  

จรรยำบรรณส ำหรับสมำชิกสหกรณ์ 

1. มุ่งมัน่และอุทิศ เพ่ือพฒันาให้สหกรณ์กา้วหนา้ โดยยึดมัน่ อุดมการณ์ หลกัการและวิธีการ

สหกรณ์  

2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์อยา่งเคร่งครัด  

3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์รที่เขม้แข็ง  

4. ร่วมท าธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจา้ของสหกรณ์  

5. ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมัน่คง  

6. มุ่งมัน่ ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

จรรยำบรรณส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

1.  พึงปฏิบตัิตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ และค าส่ังของคณะกกรมการด าเนินการ

อยา่ง เคร่งครัดภายใตอุ้ดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์  

2.  พึงให้บริการแก่สมาชิกและผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเต็มใจและประทบัใจ  

3.  พึงรักษาขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกเป็นความลบัและไมน่ าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตน 

     และพวกพอ้ง  

4.  ให้บริการแก่สมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตอ่ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ  

5.  พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  

6.  พึงรักษาและให้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นอุปกรณ์ของสหกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่ามากที่สุด 

รวมถึงไม่น าเอาไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน  

7.  พึงรักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างเจา้หนา้ที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความ

ขดัแยง้ ปัญหาหรือการกระท าสร้างความแตกแยก  

8.  พึงให้ข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออ านวย 

ขณะเดียวกนั ก็รับฟังปัญหาความตอ้งการสมาชิกเพื่อพฒันาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป  
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9.  พึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นประโยชน์อื่นใดจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหา

ประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพอ้งอยา่งมีศกัด์ิศรี  

หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นคู่แข่งหรือเป็นปฏิปักษก์บัสหกรณ์  

 

 

 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

1. ต่อผู้ถือหุ้น  

1.1 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ ยตุิธรรม และโปร่งใส  

1.2 ระมดัระวงัในการปฏิบตัิการใดๆ อนัจะท าให้ผูถ้ือหุ้นเกิดความสับสนและส าคญัผิดใน 

ขอ้เท็จจริงของสารสนเทศ  

1.3 ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายให้ไดรั้บความเป็นธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั  

1.4 ก ากบัดูแลให้มีการบริหารสหกรณ์ฯ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความ 

เสียหายต่อผูถ้ือหุ้น  

2. ต่อสมำชิกสำมัญและสมำชิกสมทบ  

2.1 ปฏิบตัิต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกรายอยา่งเป็นธรรม  

2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศดว้ยคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  

2.4 รักษาความลบัของสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมถึงไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของส่วนตวัและผู ้

ที่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย  

2.5 จดัระบบหรือช่องทางเพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ ร้องเรียนเก่ียวกบั

บริการและด าเนินการแกไ้ขรวมทั้งแจง้ผลให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ทราบอยา่งรวดเร็ว 

3. ต่อคู่แข่งขัน 

3.1 ด าเนินงานภายใตก้รอบกติกาและแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม  

3.2 ด าเนินธุรกิจโดยไม่กล่าวหาให้ร้ายหรือซ ้าเติมคู่แข่งขนั  

3.3 ด าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

4. ต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้  
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4.1 การจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของสหกรณ์ฯ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อ 

ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ  

4.2 หลีกเลี่ยงการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง ที่ขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์ฯ  

4.3 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจดัหา จดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  

จากคู่คา้และไมม่ีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดจนอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ในกรณีที่มีการ จดัหา จดัซ้ือ  

จดัจา้งกบัคู่คา้ที่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรายงานความสัมพนัธ์ต่อ คณะกรรมการด าเนินการ 

เพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการล่วงหนา้ และตอ้งไมม่ีส่วนร่วม ในการอนุมตัิ  

4.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ ที่เป็นคู่คา้กบัสหกรณ์ฯ ตอ้งรายงานความสัมพนัธ์ต่อสาย 

 การบงัคบับญัชาเพื่อทราบเป็นการล่วงหนา้  

4.5 เคารพและด าเนินการตามขอ้ตกลงที่มกีารเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงื่อนไขทีไ่ดรั้บการ 

อนุมตัิจากผูม้อี  านาจของสหกรณ์ฯ  

4.6 ตอ้งให้ขอ้มูลที่ครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นจริง และไม่หลอกลวงให้เกิดความเขา้ใจผิดแก่คู่คา้ 

 หรือ เจา้หน้ีโดยตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของสหกรณ์ฯ ก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูม้ีอ  านาจของ สหกรณ์ฯ  

4.7 ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีโดยเฉพาะในเร่ืองเง่ือนไขการค ้าประกนั  

การ บริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหน้ี  

4.8 หากพบเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ตกลง หรือสัญญาได ้ผูรั้บผิดชอบตอ้งรีบ 

รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัทีและแจง้ให้คู่สัญญาทราบเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

4.9 ห้ามรับของก านลั สินน ้าใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค ์หรืองานเลี้ยงรับรองจากคู่คา้ที่ 

 จดัขึ้นเป็นการเฉพาะ 

5. ต่อเจ้ำหน้ำที่  

5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อเจา้หนา้ที่ทุกคนและให้ผลตอบแทนและจดัให้มีสวสัดิการที่เหมาะสม  

5.2 ดูแลเอาใจใส่ในสวสัดิภาพความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ที่ทุกคน  

5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนเจา้หนา้ที่ในการพฒันาความรู้ และให้ความกา้วหนา้แก่เจา้หนา้ที่ตาม 

ความสามารถและความเหมาะสมของเจา้หนา้ที่อยา่งเป็นธรรม  

5.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรม  

5.5 จดัสถานที่ท างานที่ถูกสุขลกัษณะ และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่ดีส าหรับเจา้หนา้ที่  

5.6 ให้สิทธิกบัเจา้หนา้ที่ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใชสิ้ทธิทางการเมือง ภายใตบ้ทบญัญตัิ 

แห่ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสหกรณ์ฯ จะไม่ยุง่เก่ียวและไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธินั้นๆ ของ เจา้หนา้ที่  
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5.7 สนบัสนุนและส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่ทุกคนค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รหรือส่วนรวม 

มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  

6. ต่อทำงกำรและสังคมส่วนรวม  

6.1 ด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนบัสนุนไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางออ้มหรือด าเนินธุรกิจกบัองคก์รและ/หรือบุคคลทีก่ระท าผิดต่อกฎหมาย เป็นภยัต่อสังคม  

6.2 ให้ความร่วมมือในการให้ ขอ้มูลที่สามารถเปิดเผยได ้เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิด 

 ขึ้นกบัระบบเศรษฐกิจ  

6.3 ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนนโยบายต่างๆของทางการ  

6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนบัสนุนและ 

ส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิดเผยไวใ้นรายงาน ประจ าปี ของ

สหกรณ์ฯ 

6.5 จดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์ฯ ไวใ้นรายงาน 

ประจ าปี หรือจดัท าเป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี  

6.6 ส่งเสริมให้มีการด าเนินธุรกิจในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีการใชท้รัพยากรอยา่ง  

มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีแนวปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

7. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จดัให้มีการควบคุมดูแลและป้องกนัธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการ  

ที่เก่ียวโยงกนั ไม่ให้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ พร้อมทั้งเปิดเผย

ขอ้มูล รายการที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่ก  ากบัดูแล  

8. กำรให้และรับของขวัญ ก าหนดให้มีระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองการให้รับ ของขวญั ของก านลั การ 

เลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 
 

จรรยำบรรณของกรรมกำร 

1. ต่อองค์กร  

1.1 มุ่งมัน่ และอุทิศ เพ่ือพฒันาการบริหารงานของสหกรณ์ให้กา้วหนา้ ดว้ยความเสียสละ ซ่ือสัตย ์

และสุจริตโดยยึดมัน่ อุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์  

1.2 ปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ระเบียบ

ของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงยึดหลกัจริยธรรมวฒันธรรมอนัดีงาม  
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1.3 ยึดมัน่ในจริยธรรม ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และมีความกลา้ในการที ่

 จะแสดงความคิดเห็นในส่ิงที่ถูกตอ้ง  

1.4 พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตดัสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน์ สมาชิกอยา่งเป็น

ธรรม  

1.5 มุ่งพฒันาความรู้ ศกัยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อยา่งจริงจงั เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงานในสหกรณ์ 1.6 ก ากบั ดูแลการจดัการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่

แทรกแซงสายการ บงัคบับญัชาแต่จะสร้างความยติุธรรมแก่เจา้หนา้ที่สหกรณ์ในการปฏิบติังาน  

1.7 ไม่อาศยัหรือยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัต าแหน่ง หนา้ที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ส่วนตน 

ญาติและพวกพอ้ง  

1.8 หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ 

ส่วนตนที่มีในองคก์รหรือธุรกรรมใดที่ขดักบัประโยชน์ของสหกรณ์ 

1.9 ละเวน้การให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องคก์ร เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงต าแหน่ง ผลประโยชน์  

ของตน  

1.10 ไม่น าเอาทรัพยสิ์น อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง 

และไมก่ระท าการใดอนัเป็นปฏิปักษ ์และเป็นคู่แข่งขนัต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  

1.11 ใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด  

1.12 วางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรืออยู่ใตอ้ิทธิพลทางการเมือง หรือกระท าการ ใดๆ 

ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆซ่ึงอาจเขา้ใจไดว่้าสหกรณ์ฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.13 ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของสหกรณ์ฯ ต่อบุคคลภายนอก  

1.14 อุทิศเวลาอยา่งเต็มที่ในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และการประชุมผูถ้อืหุ้น  

1.15 ส่งเสริมให้คณะกรรมการ และเจา้หนา้ที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณในการ 

ท างาน ตลอดจนมกีารก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

2. ต่อผู้ถือหุ้น  

2.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผูถ้อืหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นโดยรวม  

2.2 ก ากบัดูแลให้มีการบริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความ เสียหาย

หรือผลกระทบที่มีต่อผูถ้อืหุ้น  

2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ือหุ้นได ้รับการเอาใจใส่และได ้รับ 

การดูแลอยา่งเท่าเทียมกนั  
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2.4 เปิดเผยขอ้มูลหรือรายงานสถานภาพขององคก์รต่อผูถ้ือหุ้น อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนั  

ต่อเหตุการณ์  

3. ต่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

3.1 ไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตนในการตดัสินใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเอง 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆของสหกรณ์ฯ ซ่ึงยงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ  

3.2 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 

รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4. ต่อสังคมและจำรีตประเพณี  

4.1 ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

4.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีต 

ประเพณี และศีลธรรมอนัดีงาม  
 

จรรยำบรรณของผู้บริหำร 

 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง เจา้หนา้ที่ตั้งแต่ระดบัหัวหนา้ฝ่ายขึ้นไป โดยผูบ้ริหารตอ้งพึงปฏิบติัตาม จรรยาบรรณ

ของเจา้หนา้ที่และจรรยาบรรณ ดงัต่อไปน้ีดว้ย  

 

1. ต่อองค์กร  

1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ฯ และ 

ผูม้ีส่วน ไดเ้สีย 

1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และ 

ทนัต่อ เหตุการณ์  

1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ตลอดเวลา  

1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริม 

ภาพพจน์ของสหกรณ์ฯ เมื่อมีโอกาสอนัเหมาะสม  

1.5 ปฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอบเขตการปฏิบตัิต่อสังคมที่องคก์ร ก าหนด

ไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
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1.6 ในกรณีที่จะให้ขอ้มูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธรณชน จะตอ้งไดรั้บ 

มอบหมายจากสหกรณ์ฯ  

 

2. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  

2.1 มีทศันคติที่ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพึงปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเมตตาและเป็น 

ธรรม รวมทั้งไม่ใชอ้  านาจหนา้ที่ในทางมิชอบ  

2.2 มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีน่าเช่ือถือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

2.3 ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจและจริงใจ  

2.4 ส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีความมัน่คงกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานและความเป็นอยูส่่วนตวั  

 

3. ต่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

3.1 ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของสหกรณ์ฯ จากต าแหน่งหนา้ที่ ไม่ว่าจะมีเจตนาเพื่อ 

แสวงหาหรือไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

3.2 ไม่ด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ  
 

จรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ 

1. ต่อองค์กร  
 

1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและผูม้ีส่วนได้ เสีย  
1.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบค าส่ัง ประกาศและ
นโยบายที่สหกรณ์ฯ ก าหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตอุ้ดมการณ์ หลกัการและ วิธีการสหกรณ์  
1.3 มีทศันคติที่ดีต่อสหกรณ์ฯ และผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา  
1.4 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน ตามที่พึงมีใน ต าแหน่ง
หนา้ที่การงาน ดว้ยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ  
1.5 แข่งขนักบับุคคลอื่นหรือองคก์รอืน่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ทางการก าหนดไวอ้ยา่ง เป็นธรรม 
รวมทั้งไม่ต าหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น  

1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบัสหกรณ์ฯ  
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1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งจากต าแหน่งหนา้ที่และขอ้มลูอนัเป็น 

ความลบัของสหกรณ์ฯ  
1.8 รักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์น อุปกรณ์ของสหกรณ์ฯอยา่งประหยดั คุม้ค่ามากที่สุด เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ มิใช่น าเอาไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน  
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก  
1.10 ให้ความสนใจในกฎขอ้ปฏิบตัิทางจรรยาบรรณที่สหกรณ์ฯ ก าหนด และปฏิบตัิตามอยา่ง 

เคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระท าที่ขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ  
1.11 มีหนา้ที่ดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ที ่

เป็นลกัษณะการคกุคาม ไดแ้ก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่ มองเห็นได ้และ
โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเก้ียวพาราสีการเรียกร้อง ผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิด
ทางเพศดว้ยกายและวาจา  

1.12 ห้ามกระท าการใดๆ ที่เป็นการจดัหาหรือจดัให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจหรือ 
เพื่อสนบัสนุนหนา้ที่การงาน  

1.13 เจา้หนา้ที่ทุกคนมีหนา้ที่สอดส่องดูแลการปฏิบตัิหนา้ที่ของเพื่อนเจา้หน้าที่ทุกระดบั เมื่อพบ 
เหตุที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ตอ้งรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือสายงาน ตรวจสอบ
ภายในตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  

1.14 พึงระมดัระวงัการใชเ้วลางานไปปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจาก 
หนา้ที่รับผิดชอบที่มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น การเป็นกรรมการในกิจการอื่น หากตอ้งใชเ้วลางาน ไปท าหนา้ที่
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชา  

1.15 พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  
1.16 พึงละเวน้การรับทรัพยสิ์น ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวง 

หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งอยา่งมีศกัด์ิศรี  
2. ต่อสมำชิกและสมำชิกสมทบและบุคคลภำยนอก  

2.1 ให้บริการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

บรรลุผลประโยชน์สูงสุด บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริตมีอธัยาศยัดี ให้บริการดว้ยความเต็มใจและ

ประทบัใจ 

รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีจิตสาธารณะ มี จิตส านึกในหนา้ที่การให้บริการต่อ

สมาชิกและสมาชิกสมทบ และปฏิบตัิต่อสมาชิกและ สมาชิกสมทบทุกรายดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั

และไม่เลอืกปฏิบตัิตอ่ผูใ้ด ผูห้น่ึงเป็น การเฉพาะ  

2.2 ไม่ให้ความหวงัหรือค ามัน่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดที่ตนเองไม่มีอ  านาจ 

ที่จะกระท าการ  
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2.3 รักษาขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิกและสมาชิกสมทบและของสหกรณ์ฯ เป็นความลบัอยา่ง 

เคร่งครัด และไม่อาศยัความไวว้างใจของสมาชิกและสมาชิกสมทบกระท าการเพื่อแสวงหา หรือให้ไดม้าซ่ึง

ผลประโยชน์ของตนเอง พวกพอ้ง และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  

2.4 ไม่น าขอ้มลูใดๆของสมาชิกและสมาชิกสมทบไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือน าไปประกอบ 

ธุรกิจแข่งกบัสหกรณ์ฯ  

2.5 ให้ข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออ านวย 

ขณะเดียวกนัก็รับฟังปัญหาความตอ้งการของสมาชิกเพื่อพฒันาการด าเนินงานในโอกาส ต่อไป  

2.6 ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นอื่นใดจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือคู่คา้ของสหกรณ์ฯ 

นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมซ่ึงสหกรณ์ฯ เรียกเก็บ  

2.7 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงานหรือเกิดปัญหาเก่ียวกบัสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้ 

เจา้หนา้ที่รายงานหรือปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นบงัคบับญัชา  

 

2.8 หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นคู่แข่งขนั หรือเป็นปฏิปักษก์บัสหกรณ์  

3. ต่อผู้บังคับบัญชำ  

3.1 มีทศันคติที่ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา  

3.2 ไม่กระท าการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตัหินา้ที่ เพื่อหวงัผลการเติบโตในหนา้ที่การงาน  

4. ต่อเพื่อนร่วมงำน 

4.1 ปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยอธัยาศยัไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามคัคีในหมู่คณะ 

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของสหกรณ์ฯ ถ่ายทอด ประสบการณค์วามรู้ ใน

การท างานให้เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นบงัคบั บญัชา  

4.2 พึงรักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างเจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ และหลีกเลี่ยงการสร้าง ความ

ขดัแยง้ ปัญหาหรือการกระท าอนัเป็นการสร้างความแตกแยก  

4.3 ไม่น าเร่ืองส่วนตวั หรือขอ้มูลของผูร่้วมงานไปวิพากษวิ์จารณ์ในทางเส่ือมเสีย  

5. ต่อสังคม  

5.1 ปฏิบตัิตนอยูภ่ายใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม  

5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองคก์รชุมชนต่างๆโดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตาม 

สมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม  
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5.3 ละเวน้พฤติกรรมที่เส่ือมเสีย อนัอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและช่ือเสียงของ 

องคก์ร เช่นอบายมุข ยาเสพติด การพนนัทุกประเภท การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั เป็นตน้  

5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตัถุประสงคอ์นัเป็นภยัต่อความมัน่คงของ 

ประเทศ และ/หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม  

6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง

หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการเป็นเจา้หนา้ที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทศัน์ 
                                                          “…เป็นสหกรณอ์อมทรพัยช์ัน้น าในระดบัประเทศ 

              สมาชิกอยู่ดีกินดี                                                             

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล...” 
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