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เรื่อง   จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จดัการ  
ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
------------------------------------------------ 

 

 

เพือ่ใหบ้คุลากรของสหกรณ์ฯ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ ทีป่รึกษาของสหกรณ์ 

และเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ ไดต้ระหนกัรูว้่า ในการปฎบิตัหินา้ที่ตามความรบัผดิชอบ มขีอ้ควรปฏบิตัแิละไม่พงึปฏบิตัิใดบา้ง 

ที่ตอ้งยึดถืออย่างเคร่งครดัเพื่อใหอ้งค์กร ที่ตนเองปฏิบตัิอยู่ไดร้บัการยกย่องในเกียรติศักดิ์ศรี สหกรณ์ฯ จึงก าหนด

จรรยาบรรณบคุลากรของสหกรณ์ไว ้ดงันี้ 
 

                หมวด1 

                              จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

1. ปฎบิตัหินา้ทีด่ว้ยจติส านึกทีด่มีคีวามซือ่สตัย ์สุจริต รบัผดิชอบเพือ่ประโยชนสู์งสุดของสหกรณ์ 

และสมาชกิโดยรวม 

        แนวปฏบิตั ิ

-   ปฎบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบละเอยีดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหนา้ที่ 

ความรบัผิดชอบของตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพโดยค านึงถงึประโยชนแ์ละหลกีเลีย่งโอกาสที่จะก่อใหเ้กิดความความเสี่ยงแก่

สหกรณ์ 

2. ปฎบิตัหินา้ทีโ่ดยประยุกตค์วามรูแ้ละประสบการณ์การบริหารจดัการอย่างสุดความสามารถ 

ในทกุกรณีดว้ยความระมดัระวงัและไตร่ตรองผ่านการพจิารณาอย่างรอบดา้น 

       แนวปฏบิตั ิ

-   ปฎบิตัหินา้ทีด่ว้ยการใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มทีต่ามหลกัอาชพีศึกษาหาความรูเ้พิม่พูน 

ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานปฎบิตัิงานอย่างเต็มก าลงั ดว้ยความรอบคอบรวดเร็ว ใหก้า้วหนา้ทนัต่อ

การเปลีย่นแปลงเพือ่ใหก้ารปฎบิตัิหนา้ทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้น 
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3. รกัษาความลบัของสหกรณ์โดยไม่แจง้แก่บคุคลภายนอกดว้ยวธีิการใดใดเวน้แต่ขอ้มลูที่ตอ้ง 

รายงานใหแ้ก่หน่วยงาน ก ากบัของรฐัทีม่อี  านาจและหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

       แนวปฏบิตัิ 

-   มคีวามระมดัระวงัและความรอบคอบในการด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มลูของสหกรณ์โดยเปิดเผย 

ของสหกรณ์ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของสหกรณ์ รวมถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของสมาชกิ เวน้แต่ขอ้มลูที่ตอ้งรายงานใหแ้ก่

หน่วยงานก ากบัของรฐัที่มอี  านาจและหนา้ที่ตามกฏหมาย 

4. จดัการดูแลมใิหท้รพัยส์นิ อปุกรณ์ อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรือ เทคโนโลย ี

สารสนเทศต่างๆของสหกรณ์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมชิอบ 

     แนวปฏบิตัิ 

-   ไม่น าทรพัยส์นิทีเ่ป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั และ ช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิ 

ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชนสู์งสุดรวมถงึการน าทรพัยส์นิที่สหกรณ์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนไ์ปบริจาคเพือ่ประโยชนต่์อสมาชิก

โดยรวม  

5. รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม า่เสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 

แนวปฏบิตัิ 

-   ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์แก่สมาชกิอย่าง 

ถูกตอ้งครบถว้นทัว่ถงึเท่าเทยีมและทนัต่อเวลาก าหนด  

6. มุ่งม ัน่ด าเนินงานของสหกรณ์ใหม้คีวามม ัน่คงสามารถสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินงาน 

ดว้ยความรอบคอบและโปร่งใสเสริมสรา้งความเป็นอยู่ที่ดขีองสมาชกิ 

แนวปฏบิตัิ 

-   ปฎบิตัิหนา้ทีอ่ย่างเต็มก าลงัความสามารถไม่ประมาทเลนิเลอ่และกระท าการใดๆ โดยค านึงถงึ 

ประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคญัก าหนดมาตรการ แผนงานและกรอบระยะเวลา ในการด าเนินการทีช่ดัเจนเป็นไปตามข ัน้ตอนของ

กระบวนการงานพรอ้มทัง้ตดิตามการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ ปฎบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความขยนั อดทน อตุสาหะ เอาใจใส่ 

ระมดัระวงัรกัษาประโยชนข์องสหกรณ์ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่สรา้งประสทิธิภาพและประสทิธิผล ใหส้หกรณ์ย ัง่ยนืต่อไป 

7. ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อสหกรณ์ 

แนวปฏบิตัิ 

-   ทุ่มก าลงักายและก าลงัความคิดในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน ์

พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ หา้มมใิหท้ าธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขนักบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของ

สหกรณ์ หา้มท ากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชช้ื่อ สถานที ่ยานพาหนะ

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรือทรพัยส์นิอื่นใดของสหกรณ์ เพือ่ประโยชนส์่วนตนหรือบคุคลในครอบครวั ท ัง้นี้ใหพ้งึระวงัการจดัการ

ระหว่างประโยชนส์่วนบคุคลและประโยชนส์่วนรวม  
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(2)  คณะกรรมการด าเนินการต่อฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

1.   ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตัิงานและสนบัสนุนใหม้คีวามรูค้วามกา้วหนา้ 

ตามความรู ้ความสามารถอย่างท ัว่ถงึเพือ่เพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตัิงานใหพ้รอ้มต่อการใหบ้ริการสมาชกิโดยรวมและทัว่ถงึ 

แนวปฏบิตัิ 

-   ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน ไดม้โีอกาสเขา้มาไดร้บัการพฒันา 

เสริมสรา้งความรูร้วมถงึสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานมโีอกาสเจริญกา้วหนา้อย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม 

2.   ปฏบิตัิและควบคุมใหผู้ป้ฏบิตัิงานปฏบิตัิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ กฎระเบยีบ 

อย่างเคร่งครดั 

แนวปฏบิตัิ 

-  ผูบ้ริหาร ก ากบั ดูแล ใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ กฎระเบยีบ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นตน้อย่างเคร่งครดั  

3.  รบัฟงัขอ้คิดเหน็ขอ้เสนอแนะ และ ขอ้รอ้งเรียนของผูป้ฏบิตังิาน 

แนวปฏบิตัิ 

-  รบัฟงัพรอ้มแลกเปลีย่นความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานเพือ่น ามาปรบัเปลีย่นการ 

ท างานใหม้ปีระสทิธิภาพมากขึ้นตลอดจนรบัฟงัขอ้รอ้งเรียนของผูป้ฏบิตังิานโดยปราศจากอคตใิดๆ เพือ่น ามาปรบัปรุงการ

ท างานใหม้ปีระสทิธิผล 

4.  ปฏบิตัต่ิอผูป้ฏบิตังิานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อสทิธิส่วนบคุคลและศกัดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย ์และหลกีเลีย่งการด าเนินการใดใดที่ไม่เป็นธรรมซึง่อาจคุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิาน   

               แนวปฏบิตัิ 

-  ใชว้าจาทีสุ่ภาพ ไม่ใชค้ าพูดหยาบคาย ใหค้วามเคารพต่อสทิธิส่วนบคุคลและศกัดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษยโ์ดยการระมดัระวงัการกระท าและการปฏบิตัิใดๆต่อผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจคุกคามและสรา้งความกดดนั

ต่อสภาพจิตใจของผูป้ฏบิตังิาน 

5.   ใหค้วามม ัน่ใจในเรื่องสวสัดภิาพ สวสัดกิาร รวมถงึการใหผ้ลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรมแก่ผูป้ฏบิตังิานการ 

แต่งตัง้และโยกยา้ยการเลือ่นต าแหน่งรวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษแก่ผูป้ฏบิตังิานตอ้งกระท าดว้ยความยุติธรรมและ

ความสุจริตใจ 

แนวปฏบิตัิ 

-    ดูแลผูป้ฏบิตังิานในเรื่องเงนิเดือนค่าตอบแทนสวสัดกิารและสทิธิประโยชนอ์ื่นๆใหอ้ยู่ในระดบั 

ทีเ่หมาะสมสรา้งความเขา้ใจและเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานโดยการชี้แจงและใหค้ าปรึกษา ในเรื่อง สวสัดภิาพ สวสัดกิารรวมถงึการ

ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผูป้ฏบิตังิาน มกีระบวนการในเรื่องการแต่งตัง้และโยกยา้ยการเลือ่นต าแหน่ง รวมถงึการใหร้างวลั

และการลงโทษพนกังานดว้ยความยุตธิรรมความสุจริตใจภายใตก้รอบมาตรฐานเดยีวกนั 
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6.   ใหค้วามส าคญัในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ 

ผูป้ฏบิตังิานอยู่เสมอมกีารก าหนดมาตรการความปลอดภยัทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย และกฎระเบยีบของ

สหกรณ์และใหผู้ป้ฏบิตังิานตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัและก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อสหกรณ์ 

แนวปฏบิตัิ 

-  ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานไม่ใหเ้กิดความเสีย่ง เอื้อต่อการปฎบิตังิาน 

เพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัต่อทรพัยส์นิ ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิานพรอ้มทัง้มกีารก ากบัดูแลไม่น าทรพัยส์นิที่

เปลีย่นของสหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั โดยช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดรวมถงึใหค้วาม

ร่วมมอืสนบัสนุนกิจกรรมทีจ่ดัขึ้นเพือ่การส่งเสริมรกัษาสภาพแวดลอ้มสรา้งประโยชนต่์อสมาชกิผูป้ฏิบตังิานและสงัคมโดยให ้

เป็นไปตามหลกักฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 

7.   เนน้ย า้ใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพฤตกิรรมทีอ่ยู่ในกรอบ 

ของจรรยาบรรณทัว่ท ัง้สหกรณ์ 

แนวปฏบิตัิ 

-    สือ่สารใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจ อาทจิดัประชุม เพือ่ทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ที่ 

ของผูป้ฏบิตังิานทีพ่งึปฏบิตัิรวมทัง้ประพฤตตินใหเ้ป็นตวัอย่างที่ดแีก่ผูป้ฏบิตังิานเพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมทีอ่ยู่ในกรอบ

ของจรรยาบรรณอย่างท ัว่ท ัง้สหกรณ์ 

(3) คณะกรรมการด าเนินการต่อการรบัทรพัยส์นิหรือประโยชน์อืน่ใดไม่รบัทรพัยส์นิหรือประโยชน์อืน่ใด 

ไม่รบัทรพัยส์นิ หรือ ประโยชนอ์ื่นใดจากบคุคลอื่นซึง่ไม่ใช่ญาติ ทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

ในนามธนาคารหรือเพือ่หวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานหรือการพจิารณาความดคีวามชอบประจ าปี 

แนวปฏบิตัิ 

-   ไม่เรียกรอ้งหรือรบัสนิบนรวมทัง้สิง่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพือ่ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็นพเิศษ 

ละเวน้การใหข้องก านลัไม่รบัหรือขอเรี่ยไรของขวญัเช่นการสนบัสนุนทางการเงนิการเลี้ยงรบัรองการเดนิทางตอ้นรบัหรือเงนิ

รางวลัอื่นใดการรบัของขวญั เนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรมในแต่ละโอกาส 

(4)  คณะกรรมการด าเนินการต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1. ไม่ใชโ้อกาสหรือต าแหน่งหนา้ทีก่ารงานแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองหรือผูอ้ื่น 

2. ไม่กระท าการใดใดทีข่ดัแยง้กบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

3. ตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของสมาชกิและสหกรณ์ 

4. ท าหนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์ุจริตเทีย่งธรรม 

5. ไม่น าผลประโยชนส์่วนตน หรือ บคุคลในครอบครวัมามอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจ ที่ท าใหเ้บี่ยงเบนไปจาก 

หลกัการขา้งตน้ 
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-     ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถเพือ่ใหบ้รรลุ 

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพหา้มมใิหท้ าธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขนักบัผลติภณัฑแ์ละใหก้าร

บริการของสหกรณ์หา้มท ากิจกรรมอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชช้ื่อ สถานที ่

ยานพาหนะ ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรือทรพัยส์นิอื่นใดของสหกรณ์เพือ่ประโยชนส์่วนตนหรือบคุคลในครอบครวั 

             หมวด 2  

                    จรรยาบรรณของที่ปรึกษาสหกรณ์ ผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์  

1. ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

1. ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์สุจริต 

แนวปฏบิตัิ 

-    ปฎบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ละเอยีดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถของตามหนา้ที่ความรบัผดิชอบ 

ของตนอย่างมปีระสทิธิภาพโดยค านึงถงึประโยชนแ์ละหลกีเลีย่งโอกาสทีจ่ะก่อใหเ้กิดความเสี่ยงแก่สหกรณ์ ซึง่การปฏบิตัหินา้ที่ 

ตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดม้คีวามถูกตอ้งและแม่นย าเป็นไปตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัค าส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

และ คู่มอืปฎบิตังิาน ก าหนดอย่างเคร่งครดั 

2. ปฏบิตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏบิตังิาน ทัง้กริยา มารยาท การวางตวั และ การแต่งกาย 

แนวปฏบิตัิ 

-   สหกรณ์จะประสบความส าเร็จไดด้ว้ยความร่วมมอืจากผูป้ฏบิตังิานทุกคน ดงันัน้ภาพลกัษณ์และการวางตวั 

ของผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ส าคญัผูป้ฏบิตังิานตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ยตามระเบยีบของสหกรณ์การพูดสือ่สารกบัสมาชิก

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพือ่นร่วมงานควรใชภ้าษาน า้เสยีงทีสุ่ภาพและระมดัระวงัวาจากิริยาและการกระท าต่างๆทีอ่าจน าไปสู่การ

กระทบกระทัง่ซึง่กนัและกนั  

3.  รกัษาผลประโยชนข์องสหกรณ์โดยไม่กระท าการใดใดทีจ่ะท าใหส้หกรณ์สูญเสยีประโยชนแ์ละไม่เบยีดบงั 

ประโยชนข์องสหกรณ์ไปเป็นประโยชนส์่วนตนหรือผูอ้ื่น 

    แนวปฏบิตัิ 

     -    ทุ่มเทก าลงักายก าลงัความคิดในการปฎบิตัหินา้ทีใ่นการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ โดยผูป้ฏบิตังิาน

หา้มท าธุรกิจอื่นใดทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ในระหว่างปฎบิตัิหนา้ที่  ไม่แสวงหาผลประโยชน ์ จากการใชช้ื่อ

เครื่องหมาย สญัลกัษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัหรือทรพัยส์นิอื่นๆ ของสหกรณ์ในการท างานส่วนตนหรือ

กิจกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของสหกรณ์ 
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4. ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดตลอดจนอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

อนัเป็นจดุมุ่งหมายทีส่  าคญัของสหกรณ์ 

แนวปฏบิตัิ 

-  ไม่น าทรพัยส์นิทีเ่ป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวัและช่วยกนัรกัษาและใช ้ทรพัยส์นิของ 

สหกรณ์อย่างเกิดประโยชนสู์งสุดรวมถงึใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ทีเ่กิดขึ้นทีจ่ดัขึ้นเพือ่ส่งเสริมและ

สรา้งประโยชนต่์อสมาชกิและชุมชน 

5. รกัษาชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์โดยด ารงไวซ้ึง่ชื่อเสยีงอนัดงีามของสหกรณ์โดยไม่ได ้โดยไม่ให ้

รา้ยหรือใหข้อ้มลูข่าวสารอนัจะก่อใหเ้กิดความเสือ่มเสยีแก่สหกรณ์ 

แนวปฏบิตัิ 

-   ประพฤตตินใหเ้ป็นไป ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและค าส ัง่ต่างๆของสหกรณ์เพือ่เป็นแบบอย่าง 

ทีด่ต่ีอบคุคลอื่นเพือ่รกัษาชื่อเสยีงและเสริมสรา้งภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ไม่กระท าหรือมวีาจาทีไ่ม่สุภาพกบับคุคลอื่น และ 

ไม่เบยีดไม่บดิเบอืนขอ้มลูขอ้เท็จจริงใหค้ าชี้แจงแนะน าและแกไ้ขขอ้มลูในสิง่ทีถู่กตอ้งเมือ่มบีคุคลอื่นวพิากษว์จิารณ์สหกรณ์

ในทางที่เสยีหาย 

6. รกัษาขอ้มลูของสหกรณ์ไวเ้ป็นความลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มลูหรือข่าวสารของสหกรณ์ทีย่งัไม่ควรเปิดเผย 

และไม่ใหข้่าวสารหรือขอ้มลูใดใดทีค่ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ยงัไม่อนุญาต 

แนวปฏบิตัิ 

-     มคีวามระมดัระวงัและความรอบคอบในการด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลของสหกรณ์ไม่เปิดเผย 

ขอ้มลูความลบัของสหกรณ์ เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของสมาชกิและ

ผูป้ฏบิตังิาน 

7. ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั ของระบบขอ้มลูสารสนเทศของ 

สหกรณ์ 

                  แนวปฏบิตัิ 

-      ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและค าส ัง่ต่างๆของสหกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความม ัน่คง 

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ค านึงถงึความปลอดภยัของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อาท ิผูป้ฏบิตังิานตอ้งหลกีเลีย่ง

การใชง้านอินเตอรเ์น็ตเวบ็ไซตท์ี่จะก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อขอ้มลูทรพัยส์นิหรือการด าเนินงานของสหกรณ์ 
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(2) ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อการรบัทรพัยส์นิหรือประโยชน์อืน่ใด 

     ไม่รบัทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใดจากบคุคลอื่น ซึง่มใิช่ญาตทิีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกิจ ในนาม

สหกรณ์ หรือเพือ่หวงัผลความกา้วหนา้ในการในหนา้ทีก่ารงานหรือการพจิารณาความดคีวามชอบ 

แนวปฏบิตัิ 

-   ไม่เรียกรอ้งหรือรบัสนิบนรวมทัง้สิง่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพือ่ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัิ ซึง่เป็น 

พเิศษละเวน้การใหข้องก านลั ไม่รบัหรือขอเรี่ยไรของขวญัเช่น การสนบัสนุนทางการเงนิการเลี้ยงรบัรองการเดนิทางการตอ้นรบั

หรือเงนิรางวลัอื่นใดการรบัของขวญัเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรมในแต่ละโอกาส 

(3) ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1. ไมใ่ชโ้อกาสหรือต าแหน่งหนา้ทีก่ารงานแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองหรือผูอ้ื่น 

2. ไม่ท าการใดๆทีข่ดัแยง้กบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

3. ตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของสมาชกิและสหกรณ์ 

4.  ท าหนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์ุจริตเทีย่งธรรม 

5.  ไม่น าผลประโยชนส์่วนตนหรือบคุคลในครอบครวัมามอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจทีท่  าใหเ้บีย่งเบนไปจาก 

หลกัการขา้งตน้ 

แนวปฏบิตัิ 

-     ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการปฏบิตังิานอย่างเต็ม ความสามารถ เพือ่ใหบ้รรลุ 

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์อย่างมปีระสทิธิภาพ หา้มมใิหท้ าธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขนักบัผลติภณัฑแ์ละการ

ใหบ้ริการของสหกรณ์หา้มท ากิจกรรมอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชช้ื่อ สถานที่

ยานพาหนะ ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรือทรพัยส์นิอื่นใดของสหกรณ์เพือ่ประโยชนส์่วนตนหรือบคุคลในครอบครวั 

  

                      จงึประกาศใหร้บัทราบโดยทัว่กนั 

 

   ประกาศ   ณ วนัที ่  1   เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(นางบญุหนา  บญุเรือง) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 


