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ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

ฉบบัที่  009 / 2565 

เรื่อง   ประมวลจรยิธรรมของคณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
------------------------------------------------ 

 

   ตามที่กฎกระทรวงว่าดว้ยการด าเนินงานและก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์เครดติยูเนียน

ก าหนดใหส้หกรณ์ตอ้งจดัท าประมวลจริยธรรมเพือ่ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่

ปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการของสหกรณ์โดยมกีลไกและระเบยีบในการบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบบัดงักลา่ว สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั   

จงึไดอ้อกประกาศใชป้ระมวลจริยธรรมของสหกรณ์ไว ้ดงันี้  

 

                                          หมวด 1  บททัว่ไป 

 

ขอ้ 1. ประมวลนี้เรียกว่า “ ประมวลสหกรณ์ ว่าดว้ย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

ผูด้ าเนินการ ผูจ้ดัการท่ีปรึกษาและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565 

ขอ้ 2. ประมวลนี้ใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ในประมวลนี้ 

“สหกรณ์” หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ผูจ้ดัการ”  หมายถงึ บุคคลทีส่หกรณ์จา้งท างานในต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ หรือ ที่ปฎบิตัิหนา้ที่ 

ในลกัษณะเดยีวกนั 

“ทีป่รึกษาของสหกรณ์” หมายถงึ บคุคลซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ท าหนา้ทีใ่นการใหค้วามเหน็หรือค าแนะน า 

แก่สหกรณ์โดยอาจมค่ีาตอบแทนหรือไม่ก็ได ้

“เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์” หมายถงึ เจา้หนา้ทีส่หกรณ์ ตัง้แต่ รองผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายแผนกทุกระดบัลงมา 

และเจา้หนา้ทีต่ามสญัญาจา้ง 

 

http://www.kalasintsc./
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    หมวด 2 มาตรฐานทางจรยิธรรม 

            สว่นที่ 1 ค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม 

ขอ้  4.  คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ทกุคน มหีนา้ที่โดยยดึค่านิยม 

ตามหลกั 9 ประการ ดงันี้ 

(1) การยดึม ัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมจีิตส านึกทีด่ีซือ่สตัย ์สุจริต และ รบัผดิชอบ 

(3) การยดึถอืประโยชนส์หกรณ์ เหนือกว่าประโยชนส์่วนตวั และไม่มปีระโยชนท์บัซอ้น 

(4) การยนืหยดัท าในสิง่ที่ถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(5) การใหบ้ริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ดว้ยความรวดเร็วมอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
(6) การใหข้อ้มลูแก่สมาชกิของสหกรณ์อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จริง 
(7) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

(8) การยดึม ัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

(9) การยดึม ัน่ในหลกัจรรยาบรรณของสหกรณ์ 

สว่นที ่2 มาตรฐานจริยธรรมขององคก์ร 

ขอ้ 5.  คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ทกุคน ตอ้งจงรกัภกัดีต่อชาติ

ศาสนา และ พระมหากษตัริย ์

ขอ้ 6. คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ทกุคน ตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ี 

ในการรกัษาไวแ้ละปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ทกุประการ 

ขอ้ 7. คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ทกุคน ตอ้งยดึม ัน่ และปฎบิตัิ 

ตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

                                   หมวด 3 กลไกและระบบการบงัคบัใช ้

ขอ้ 8. คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ทกุคน ตอ้งประพฤตปิฏบิตัิ 

และวางตนอยู่ในกรอบระเบยีบ ว่าดว้ยประมวล จริยธรรมของสหกรณ์ ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ท าหนา้ที ่ก ากบั ดูแล การประพฤติปฏบิตัขิองผูจ้ดัการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตาม 

ประมวลจริยธรรม นี้ 
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ขอ้ 9. กรณีการขอรอ้งเรียนหรือปรากฏ เหตวุ่ามกีรรมการ ผูจ้ดัการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจา้หนา้ที่ 

ของสหกรณ์ ประพฤต ิปฏบิตัฝ่ิาฝืน ประมวลจริยธรรมนี้ ใหย้ื่นเร่ืองต่อประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

เพือ่พจิารณาด าเนินการ 

         เมือ่ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ไดร้บัเร่ืองรอ้งเรียนแลว้ จะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพือ่ขออนุมตัิแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นชดุหนึ่งจ านวนไม่นอ้ยกว่า3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน เพือ่ด าเนินการสอบสวน 

จริยธรรมในเร่ืองดงักลา่วโดยผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อนัน้ จะตอ้งไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่รอ้งเรียนและไม่อยู่ในสงักดั 

ฝ่ายหรือสายงานเดียวกนักบัผูถู้กรอ้งเรียน อกีทัง้ตอ้งไม่เคยเป็นผูเ้คยถูกลงโทษทางวนิยั หรือ ถูกพจิารณาว่ากระท าผดิ 

ทางวนิยัแมว้่าจะไม่ตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยัก็ตาม 

ขอ้. 10  การด าเนินการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 

            หากด าเนินการสอบสวนตามขอ้ 10 เสร็จสิ้นลงใหร้ายงานต่อประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

หากไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่ามกีารฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมใหยุ้ติเรื่องแต่หากปรากฏว่ามมีลูอนัควรด าเนินการทางวนิยัให ้

พจิารณาด าเนินการทางวนิยัผูน้ ัน้ตามขอ้บงัคบัและระเบยีบสหกรณ์ต่อไป  

                                           หมวด 4  ขัน้ตอนการลงโทษ 

ขอ้. 11   การประพฤตปิฏบิตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีทีม่ใีช่เป็นความผดิทางวนิยั หรือความผดิทาง

อาญา ใหด้ าเนินการตามสมควรแก่กรณี เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขหรือด าเนินการที่ถูกตอ้งหรือตกัเตอืน หรือส ัง่การใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้

ปรบัปรุงตนเองหรือไดร้บัการพฒันาแลว้แต่กรณี 

ขอ้. 12  การประพฤติปฏบิตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีเป็นความผดิทางวนิยั หรือความผดิทางอาญา 

ใหด้ าเนินการตามขอ้บงัคบัและระเบยีบกฎหมายของสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้. 13  กรณีเกิดปญัหาในการตคีวามหรือด าเนินการ ตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ เป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาด  

 

                      จงึประกาศใหร้บัทราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ   ณ วนัที ่  1   เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2565 

                                                          

(นางบญุหนา  บญุเรือง) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 


