
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังาจ ากดั 

เร่ือง จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบดว้ย คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษา  ของสหกรณ์ และเจา้หน้าท่ี

ของสหกรณ์ ไดต้ระหนกัรู้ว่า ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ มีขอ้ควรปฏิบติั  และไม่พึงปฏิบติัใดบา้งท่ีต้อง

ยดึถืออยา่งเคร่งครัด เพื่อใหอ้งคก์รท่ีตนเองปฏิบติังานอยูไ่ดรั้บยกย่องในเกียรติ ศกัด์ิศรี จึงก าหนดจรรยาบรรณบุคลากร

ของสหกรณ์ ไวด้งัน้ี  

หมวด 1 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ต่อสหกรณ์และสมาชิก  

1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยจิตส านักท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์  และ

สมาชิกโดยรวม  

แนวทางปฏิบัติ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ และหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงแก่

สหกรณ์  

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประยกุตค์วามรู้และประสบการณ์การบริหารจดัการอยา่งสุดความ สามารถในทุกกรณี ดว้ย

ความระมดัระวงัและไตร่ตรอง ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบดา้น  

แนวทางปฏิบัติ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี ตามหลกัวิชาชีพ ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัดว้ยความรอบคอบ รวดเร็วให้

กา้วทนั ต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น  

3. รักษาความลบัของสหกรณ์โดยไม่แจง้แก่บุคคลภายนอกดว้ยวิธีการใด ๆ เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งรายงาน ให้แก่

หน่วยงานก ากบัของรัฐท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีตามกฎหมาย  

แนวทางปฏิบัติ มีความระมดัระวงั และความรอบคอบในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลของสหกรณ์ ไม่เปิดเผย

ขอ้มูล ความลบัของสหกรณ์ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานให้แก่หน่วยงานก ากบัของ

รัฐ ท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีตามกฎหมาย  



4. จดัการดูแลมิให้สินทรัพย ์อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  

ของสหกรณ์เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ  

แนวทางปฏิบัติ ไม่น าทรัพยสิ์นท่ีเป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตวั และช่วยกนัรักษาและใช้ทรัพยสิ์น

ของสหกรณ์ อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการน าทรัพยสิ์นท่ีสหกรณ์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปบริจาคเพื่อประโยชน์ต่อ

สมาชิก โดยรวม  

5. รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  

แนวทางปฏิบัติ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึงเท่าเทียม และทนัต่อเวลาตามก าหนด  

6. มุ่งมัน่ด าเนินงานสหกรณ์ให้มีความมัน่คง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินงานดว้ย ความ

รอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของสมาชิก  

แนวทางปฏิบัต ิปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระท าการใดๆ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส าคญัก าหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการด าเนินการท่ีชดัเจน เป็นไปตาม

ขั้นตอน ของกระบวนงาน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด ปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความขยนั อดทน อุตสาหะ เอา

ใจใส่ ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้

สหกรณ์ยัง่ยนืต่อไป  

7. ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์  

แนวทางปฏิบัติ ทุ่มเทก าลงักายและก าลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ หา้มมิใหท้ าธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑแ์ละการ

ให้บริการ ของสหกรณ์ ห้ามท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใชช่ื้อ 

สถานท่ี ยานพาหนะ ข้อมูลท่ีเป็นความลับ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลใน

ครอบครัว ทั้งน้ี ใหพ้ึ่งระวงัการจดักบัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจัดการของสหกรณ์  

1. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และสนบัสนุน ให้มีความกา้วหน้า  ตาม

ความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึง เพื่อเพิ่มศกัยภาพผูป้ฏิบติังานใหพ้ร้อมต่อการใหบ้ริการสมาชิกโดยรวม และทัว่ถึง  

แนวทางปฏิบัติ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญั และเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสเขา้มาไดรั้บการพฒันา

เสริมสร้าง ความรู้รวมถึงสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานมีโอกาสเจริญกา้วหนา้อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  

2. ปฏิบัติและควบคุมให้ผูป้ฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบอย่าง  

เคร่งครัด  



แนวทางปฏิบัต ิผูบ้ริหารก ากบั ดูแล ใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ กฎระเบียบ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ อยา่งเคร่งครัด  

3. รับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนของผูป้ฏิบติังาน  

แนวทางปฏิบัติ รับฟังพร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับเปล่ียน

การท างาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟังขอ้ร้องเรียนของผูป้ฏิบติังาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพื่อน ามา

ปรับปรุง การท างานใหมี้ประสิทธิผล  

4. ปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรี  ของความเป็น

มนุษย์และหลีกเล่ียงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ  จิตใจของ

ผูป้ฏิบติังาน  

แนวทางปฏิบัต ิใชว้าจาท่ีสุภาพ ไม่ใชค้  าพูดหยาบคาย ใหค้วามเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์โดยการระมดัระวงัการกระท าและการปฏิบติัใด ๆ ต่อผูป้ฏิบติังานท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจคุกคามและสร้าง  

ความกดดนัต่อสภาพจิตใจของผูป้ฏิบติังาน  

5. ให้ความมัน่ใจในเร่ืองสวสัดิภาพ สวสัดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน การ

แต่งตั้งและโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษผูป้ฏิบติังาน ตอ้งกระท า ดว้ยความยติุธรรม 

ความสุจริตใจ  

แนวทางปฏิบัติ ดูแลผูป้ฏิบติังานในเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้อยู่ใน

ระดบั ท่ีเหมาะสม สร้างความเขา้ใจและมัน่ใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน โดยการช้ีแจงและให้ค าปรึกษาในเร่ืองสวสัดิภาพ 

สวสัดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน มีกระบวนงานในเร่ืองการแต่งตั้งและโยกยา้ย การ

เล่ือนต าแหน่ง รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษพนักงานดว้ยความยุติธรรมความสุจริตใจ  ภายใตก้รอบมาตรฐาน

เดียวกนั  

6. ให้ความส าคญัในการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น  ของ

ผูป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ มีการก าหนดมาตรการความปลอดภยัท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ

สหกรณ์ และใหผู้ป้ฏิบติังานตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์  

แนวทางปฏิบัติ ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานไม่ให้เกิดความเส่ียง เอ้ือต่อการ

ปฏิบติังานเพื่อ ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังานพร้อมทั้งมีการก ากบัดูแล ไม่น าทรัพยสิ์น ท่ี

เป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั โดยช่วยกนัรักษาและใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึง

ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อการส่งเสริมรักษาสภาพแวดลอ้ม สร้างประโยชน์ต่อสมาชิก ผูป้ฏิบติังาน

และสังคม โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. เน้นย  ้าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม ท่ีอยู่ในกรอบ

ของจรรยาบรรณทัว่ทั้งสหกรณ์  



แนวทางปฏิบัติ ส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจ อาทิ จดัประชุมเพื่อทบทวนเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ี 

ของผูป้ฏิบติังานท่ีพึ่งปฏิบติั รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม ท่ีอยู่

ในกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ทั้งสหกรณ์  

 

(3) คณะกรรมการด าเนินการต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

ไม่รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ  ในนาม

ธนาคารหรือเพื่อหวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  

แนวทางปฏิบัติ ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งส่ิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้ไดรั้บการปฏิบติัเป็น

พิเศษ ละเวน้การใหข้องก านลั ไม่รับหรือขอเร่ียไรของขวญั เช่น การสนบัสนุนทางการเงิน การเล้ียงรับรอง การเดินทาง 

ตอ้นรับ หรือเงินรางวลัอ่ืนใดการรับของขวญัเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี  หรือวฒันธรรม 

ในแต่ละโอกาส  

 

(4) คณะกรรมการด าเนินการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. ไม่ใชโ้อกาสหรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น  

2. ไม่ท าการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

3. ตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์  

4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม  

5. ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีท าให้เบ่ียงเบนไปจาก  

หลกัการขา้งตน้  

แนวทางปฏิบัติ ทุ่มเทก าลงักาย และก าลงัความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ หา้มมิใหท้ าธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ และการ

ให้บริการของสหกรณ์ ห้ามท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์  จากการใชช่ื้อ 

สถานท่ี ยานพาหนะ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลใน

ครอบครัว  

 

หมวด 2 

จรรยาบรรณของท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

(1) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์  

1. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  



แนวทางปฏิบัติ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้าท่ี  ความ

รับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ และหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะก่อให้เกิด ความเส่ียงแก่

สหกรณ์ ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีความถูกตอ้งแม่นย  า  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และคู่มือปฏิบติังาน ก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

2. ประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏิบติังานสหกรณ์ทั้งกริยามารยาท การวางตวั และการแต่งกาย  

แนวทางปฏิบัติ สหกรณ์จะประสบความส าเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือจากผูป้ฏิบติังานทุกคนดงันั้นภาพลกัษณ์ 

และการวางตวัของผูป้ฏิบติังานจึงเป็นส่ิงส าคญัผูป้ฏิบติังานตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยตามระเบียบของสหกรณ์ การ

พูดส่ือสารกบัสมาชิก ผูบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน ควรใชภ้าษา น ้ าเสียงท่ีสุภาพ ระมดัระวงัวาจา กริยา และการ

กระท าต่าง ๆ ท่ีอาจน าไปสู่การกระทบกระทัง่ซ่ึงกนัและกนั  

3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะท าใหส้หกรณ์สูญเสียประโยชน์ และไม่เบียดบงั

ประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น  

แนวทางปฏิบัต ิทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ โดยผูป้ฏิบติังานหา้มท า

ธุรกิจอ่ืน ใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ช่ือ 

เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ สถานท่ี ยานพาหนะ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ในการท างานส่วน

ตน หรือกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของสหกรณ์  

4. ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม อนั

เป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของสหกรณ์  

แนวทางปฏิบัติ ไม่น าทรัพยสิ์นท่ีเป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตวั และช่วยกนัรักษาและใช้ทรัพยสิ์น  

ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจัดขึ้น เพื่อการ

ส่งเสริม และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน  

5. รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ โดยด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงามของสหกรณ์ โดยไม่ให้ร้าย  หรือ

ใหข้อ้มูลข่าวสาร อนัจะก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่สหกรณ์  

แนวทางปฏิบัติ ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อเป็น

แบบอยา่งท่ีดี ต่อบุคคลอ่ืนเพื่อรักษาช่ือเสียงและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระท า หรือมีวาจาท่ีไม่สุภาพกบั

บุคคลอ่ืน และไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงให้ค าช้ีแจงแนะน าและแก้ไขข้อมูลในส่ิงท่ีถูกต้องเม่ือมีบุคคลอ่ืน

วิพากษว์ิจารณ์ สหกรณ์ในทางท่ีเสียหาย  

6. รักษาขอ้มูลของสหกรณ์ไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ท่ียงัไม่ควร เปิดเผย

และไม่ใหข้่าวสารหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ยงัไม่อนุญาต  



แนวทางปฏิบัติ มีความระมดัระวงั และความรอบคอบในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลของสหกรณ์ไม่เปิดเผย

ขอ้มูล ความลบัของสหกรณ์ เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก 

และผูป้ฏิบติังาน  

7. ตระหนกัถึงความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ของ

สหกรณ์  

แนวทางปฏิบัติ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกับความมัน่คง

ปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ค านึงถึงความปลอดภยัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

หลีกเล่ียง การใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลทรัพยสิ์น หรือการด าเนินงาน 

ของสหกรณ์  

 

(2) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

ไม่รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ  ในนาม

สหกรณ์หรือเพื่อหวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  

แนวทางปฏิบัติ ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั้งส่ิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้ไดรั้บการปฏิบติัเป็น

พิเศษ ละเวน้การใหข้องก านลั ไม่รับหรือขอเร่ียไรของขวญั เช่น การสนบัสนุนทางการเงิน การเล้ียงรับรอง การเดินทาง 

ตอ้นรับ หรือเงินรางวลัอ่ืนใดการรับของขวญัเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี  หรือวฒันธรรม 

ในแต่ละโอกาส  

 

(3) ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. ไม่ใชโ้อกาสหรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น  

2. ไม่ท าการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

3. ตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์  

4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม  

5. ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีท าให้เบ่ียงเบนไปจาก  

หลกัการขา้งตน้  

แนวทางปฏิบัติ ทุ่มเทก าลงักาย และก าลงัความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ หา้มมิใหท้ าธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ และการ

ให้บริการของสหกรณ์ ห้ามท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์  จากการใชช่ื้อ 

สถานท่ี ยานพาหนะ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลใน

ครอบครัว  



 

จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

( นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

 

 


