บทนํา
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จํากัด นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทัง้ ที่กาํ หนดโดย หน่วยงานภาครัฐและองค์กรนัน้ ๆ แล้ว สิ่งที่เป็ น
องค์ประกอบสําคัญ คือ การที่สหกรณ์ฯ มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สหกรณ์ฯ จึงถือเป็ นหลักการ
สําคัญที่มงุ่ มั่นเพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้ จัดทํา
ขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ใช้เป็ นคูม่ ือ เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรม ประกอบด้วย คุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จํากัด ได้กาํ หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเป็ นมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่กาํ หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับยึดถือในการปฏิบตั ภิ าระหน้าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมายรวมทัง้ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ สหกรณ์ฯ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเป็ นธรรมตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องรับทราบทําความเข้าใจ และยึดถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของ แต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส
ซื่อสัตย์สจุ ริต คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของสหกรณ์ฯ และเป็ นธรรม ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมที่จะอธิบาย ชีแ้ จง และสามารถตรวจสอบได้
ข้อพึงปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
1. ต่อผู้ถอื หุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ ยุติธรรม และโปร่งใส
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั ิการใดๆ อันจะทําให้ผถู้ ือหุน้ เกิดความสับสนและสําคัญผิดใน
ข้อเท็จจริง ของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รบั ความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กํากับดูแลให้มีการบริหารสหกรณ์ฯ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้
2. ต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ
2.1 ปฏิบตั ิตอ่ สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกรายอย่างเป็ นธรรม
2.2 ให้บริการที่เป็ นเลิศด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบอย่างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
2.4 รักษาความลับของสมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมถึงไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนตัวและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่ จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการและดําเนินการ แก้ไขรวมทัง้ แจ้งผลให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบทราบอย่างรวดเร็ว
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3. ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ดําเนินงานภายใต้กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม
3.2 ดําเนินธุรกิจโดยไม่กล่าวหาให้รา้ ยหรือซํา้ เติมคูแ่ ข่งขัน
3.3 ดําเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธีท่ีไม่สจุ ริตหรือไม่
เหมาะสม
4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง จะต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของสหกรณ์ฯ โปร่งใส เป็ น
ธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของสหกรณ์ฯ
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง ที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์ฯ
4.3 ผูเ้ กี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง ต้องไม่รบั ประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากคูค่ า้ และไม่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ในกรณีท่ีมีการจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างกับคูค่ า้ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ผเู้ กี่ยวข้อง
รายงานความสัมพันธ์ตอ่ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็ น
การล่วงหน้า และต้องไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เป็ นคูค่ า้ กับสหกรณ์ฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์
ต่อสายการบังคับบัญชาเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
4.5 เคารพและดําเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ ีอาํ นาจของสหกรณ์ฯ
4.6 ต้องให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง และไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิดแก่
คูค่ า้ หรือเจ้าหนีโ้ ดยต้อง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของสหกรณ์ฯ ก่อนได้รบั อนุญาต
จากผูม้ ีอาํ นาจของสหกรณ์ฯ
4.7 ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้ โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการคํา้
ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชําระหนี ้
4.8 หากพบเหตุท่ีทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ต้องรีบรายงานต่อ ผูบ้ งั คับบัญชาทันทีและแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
4.9 ห้ามรับของกํานัล สินนํา้ ใจ การรับเชิญไปงานเลีย้ งสังสรรค์ หรืองานเลีย้ งรับรองจาก
คูค่ า้ ที่จดั ขึน้ เป็ นการเฉพาะ
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5. ต่อเจ้าหน้าที่
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ทกุ คน และให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม
5.2 ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทกุ คน
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาความรู ้ และให้ความก้าวหน้าแก่
เจ้าหน้าที่ตามความสามารถ และความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นธรรม
5.4 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม
5.5 จัดสถานที่ทาํ งานที่ถกู สุขลักษณะ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสาํ หรับเจ้าหน้าที่
5.6 ให้สิทธิกบั เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง ภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐธรรมนูญ โดยสหกรณ์ฯ จะไม่ยงุ่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธินนั้ ๆ ของเจ้าหน้าที่
5.7 สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทกุ คนคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน
6. ต่อทางการและสังคมส่วนรวม
6.1 ดําเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือดําเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือบุคคลที่กระทําผิดต่อ
กฎหมาย เป็ นภัยต่อสังคม
6.2 ให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่สามารถเปิ ดเผยได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ กับระบบเศรษฐกิจ
6.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆของทางการ
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ตามสมควร โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีตอ่ สังคม และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของสหกรณ์ฯ
6.5 จัดทํารายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์ฯ ไว้ใน
รายงานประจําปี หรือจัดทําเป็ น ฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจําปี
6.6 ส่งเสริมให้มีการดําเนินธุรกิจในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีแนวปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นรูปธรรม โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ให้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ พร้อมทัง้
เปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแล
8. การให้และรับของขวัญ กําหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการให้รบั ของขวัญ ของกํานัล
การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน

จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่อองค์กร
1.1 มุง่ มั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้กา้ วหน้า ด้วยความ
เสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริตโดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
1.2 ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรม
อันดีงาม
1.3 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และมีความกล้า
ในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถกู ต้อง
1.4 พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพืน้ ฐานประโยชน์
สมาชิกอย่างเป็ นธรรม
1.5 มุง่ พัฒนาความรู ้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในสหกรณ์
1.6 กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซง
สายการบังคับบัญชาแต่จะสร้างความยุตธิ รรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
1.7 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผอู้ ่ืนอาศัยตําแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง
1.8 หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับสหกรณ์ และเปิ ดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขดั กับประโยชน์ของสหกรณ์
1.9 ละเว้นการให้สญ
ั ญาต่างตอบแทนแก่บคุ คล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตําแหน่ง
ผลประโยชน์ของตน
1.10 ไม่นาํ เอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ
พวกพ้อง และไม่กระทําการใดอันเป็ นปฏิปักษ์ และเป็ นคูแ่ ข่งขันต่อการดําเนินงาน
ของสหกรณ์
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1.11ใช้ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ที่มี
ผลประโยชน์อ่ืนใด
1.12 วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรืออยูใ่ ต้อิทธิพลทางการเมือง หรือกระทํา
การใดๆ ที่เป็ นการ ให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจเข้าใจได้
ว่าสหกรณ์ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.13 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ฯ ต่อบุคคลภายนอก
1.14 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และการประชุมผู้
ถือหุน้
1.15 ส่งเสริมให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณ
ในการทํางาน ตลอดจนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ต่อผู้ถอื หุ้น
2.1 ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
2.2 กํากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความ
เสียหายหรือผลกระทบ ที่มีตอ่ ผูถ้ ือหุน้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้ รับการเอาใจใส่และ
ได้ รับการดูแล อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้
ตนเอง และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆของสหกรณ์ฯ ซึ่งยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
3.2 ไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
สหกรณ์ฯ รวมทัง้ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ต่อสังคมและจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร
“ผูบ้ ริหาร” หมายถึง เจ้าหน้าที่ตงั้ แต่ระดับหัวหน้าฝ่ ายขึน้ ไป โดยผูบ้ ริหารต้องพึงปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่และจรรยาบรรณ ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์ฯ และผู้
มีสว่ นได้เสีย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนชาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
ต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรูแ้ ละความสามารถ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วย
ส่งเสริมภาพพจน์ของสหกรณ์ฯ เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั หิ น้าที่ตามนโยบายหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิตอ่ สังคมที่องค์กร
กําหนดไว้อย่าง เคร่งครัด
1.6 ในกรณีท่ีจะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ตอ่ สื่อมวลชน หรือต่อสาธรณชน
จะต้องได้รบั มอบหมาย จากสหกรณ์ฯ
2. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2.1 มีทศั นคติท่ีดีตอ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพึงปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตา
และเป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผูน้ าํ และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีนา่ เชื่อถือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
2.3 ให้ความรู ้ คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ รับฟั งความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
2.4 ส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็ นอยู่
ส่วนตัว
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของสหกรณ์ฯ จากตําแหน่งหน้าที่ ไม่วา่ จะมีเจตนา
เพื่อแสวงหาหรือไม่แสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
3.2 ไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ฯ
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จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
1.2 ปฏิบตั หิ น้าที่ให้ถกู ต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ และนโยบายที่สหกรณ์ฯ กําหนด อย่างเคร่งครัด ภายใต้อดุ มการณ์
หลักการและวิธีการสหกรณ์
1.3 มีทศั นคติท่ีดีตอ่ สหกรณ์ฯ และผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟั ง
ผูบ้ งั คับบัญชา
1.4 ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตามที่
พึงมีในตําแหน่งหน้าที่ การงาน ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกําหนดไว้
อย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ตาํ หนิตเิ ตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บคุ คลอื่น
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับสหกรณ์ฯ
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องจากตําแหน่งหน้าที่และข้อมูลอัน
เป็ นความลับของสหกรณ์ฯ
1.8 รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า
มากที่สดุ เพื่อประโยชน์สงู สุดของสหกรณ์ฯ มิใช่นาํ เอาไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบตั ทิ างจรรยาบรรณที่สหกรณ์ฯ กําหนด และปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ
1.11 มีหน้าที่ดแู ลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทํา
ใดๆ ที่เป็ นลักษณะ การคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การ
คุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะ การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้ วพาราสีการ
เรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วย กายและวาจา
1.12 ห้ามกระทําการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุน หน้าที่การงาน
1.13 เจ้าหน้าที่ทกุ คนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเพื่อนเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
เมื่อพบเหตุท่ีส่อไปในทาง ไม่สจุ ริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินนั้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ ของสหกรณ์ฯ
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1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั หิ น้าที่อ่ืนใดเพื่อประโยชน์สว่ นตน
นอกเหนือจากหน้าที่รบั ผิดชอบที่มีตอ่ สหกรณ์ฯ เช่น การเป็ นกรรมการในกิจการอื่น
หากต้องใช้เวลางานไปทําหน้าที่ดงั กล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา
1.15 พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
1.16 พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อ
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้องอย่างมีศกั ดิศ์ รี
2. ต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบและบุคคลภายนอก
2.1 ให้บริการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยมีวตั ถุประสงค์ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ
บรรลุผลประโยชน์สงู สุด บนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริต มีอธั ยาศัยดี ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และประทับใจ รับฟั งความคิดเห็นจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกในหน้าที่การให้บริการต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ และปฏิบตั ิ
ต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ด ผูห้ นึ่งเป็ นการเฉพาะ
2.2 ไม่ให้ความหวังหรือคํามั่นแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มี
อํานาจที่จะกระทําการ
2.3 รักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบและของสหกรณ์ฯ เป็ นความลับ
อย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของสมาชิกและสมาชิกสมทบ กระทําการ
เพื่อแสวงหา หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.4 ไม่นาํ ข้อมูลใดๆของสมาชิกและสมาชิกสมทบไปเผยนครพนมแก่บคุ คลอื่น หรือนําไป
ประกอบธุรกิจแข่งกับสหกรณ์ฯ
2.5 ให้ขา่ วสารการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ที่เป็ นประโยชน์แก่สมาชิก ในทุกโอกาสที่
เอือ้ อํานวย ขณะเดียวกันก็รบั ฟั งปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานในโอกาสต่อไป
2.6 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือคูค่ า้ ของสหกรณ์ฯ
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ซึ่งสหกรณ์ฯ เรียกเก็บ
2.7 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบตั งิ านหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ให้เจ้าหน้าที่รายงานหรือปรึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ บังคับบัญชา
2.8 หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เป็ นคูแ่ ข่งขัน หรือเป็ นปฏิปักษ์กบั
สหกรณ์
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3. ต่อผู้บังคับบัญชา
3.1 มีทศั นคติท่ีดีตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
3.2 ไม่กระทําการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การ
งาน
4. ต่อเพือ่ นร่วมงาน
4.1 ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ ช่วยเหลือ เกือ้ กูลกันในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ตอ่ งานของสหกรณ์ฯ
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ในการทํางาน ให้เพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ตามลําดับชัน้ บังคับบัญชา
4.2 พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และหลีกเลี่ยงการ
สร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทําอันเป็ นการสร้างความแตกแยก
4.3 ไม่นาํ เรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
5. ต่อสังคม
5.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
5.2 มีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความ
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียง
ขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว เป็ น
ต้น
5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ และ/หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ตอ่
สหกรณ์ฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน


