
 
ประกาศสหกรณออมทรัพย

เร่ือง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาท่ีของสหกรณ

เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของ
สหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ ไดตระหนักรูวา
และไมพึงปฏิบัติใดบางท่ีตองยึดถืออยางเครงครัด เพื่อให
ศักด์ิศรี จงึกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณไวดังนี้

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดํา

(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตอสหกรณและสมาชิก
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสาํนึกที่ดี มีความซ่ื

สมาชิกโดยรวม 
แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 

ของตนอยางมีประสิทธภิาพ โดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเล่ี
2. ปฏิบัติหนาที่โดยประยกุตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถใน

กรณีดวยความระมดัระวัง และไตรตรองผานการพิจารณาอยางรอบดาน
แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยการใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ตามหลักวิชาชพี ศึกษาหาความรู

ความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังดวยความรอบคอบ รวดเร็วให
กาวทันตอการเปลีย่นแปลงเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. รักษาความลับของสหกรณโดยไมแจงแกบุคคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ เวนแตขอมลูที่ต
ใหแกหนวยงานกํากับของรัฐที่มีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ 
มีความระมัดระวัง และความรอบ

ความลบัของสหกรณ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เวนแตขอมูลที่ตองรายงานใหแกหนวยงานกํากับของ
รัฐที่มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย

4. จัดการดูแลมิใหสินทรัพย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ ของสหกรณเส่ือมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ 
ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกจิการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรพัยสินของสหกรณ

อยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการนําทรัพยสินที่สหกรณไมไดใชประโยชนไปบริจาคเพือ่ประ
โดยรวม 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจดัการ ที่ปรึกษา และเจาหนาท่ีของสหกรณ

………………………………………………………………. 

เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของ
และเจาหนาท่ีของสหกรณ ไดตระหนักรูวา ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ มีขอควรปฏิบัติ

ใดบางที่ตองยึดถืออยางเครงครัด เพ่ือใหองคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยูไดรับยกยองในเกียรติ
งกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณไวดังนี้ 

หมวด 1 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตอสหกรณและสมาชิก 
สาํนึกท่ีดี มีความซือ่สัตยสุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชนสงูสดุของสหกรณและ

ปฏิบตัิหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อยางเต็มความสามารถตามหนาที่ความรับผิด
ธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเลีย่งโอกาสที่จะกอใหเกิดความเส่ียงแกสหกรณ

ปฏิบัติหนาที่โดยประยุกตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสดุความสามารถใน
ตรองผานการพิจารณาอยางรอบดาน 

ติหนาที่ดวยการใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหาความรู
ความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังดวยความรอบคอบ รวดเร็วให

ยนแปลงเพื่อใหการปฏบิัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
บของสหกรณโดยไมแจงแกบคุคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ เวนแตขอมูลท่ีต

ใหแกหนวยงานกํากับของรัฐที่มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย 

มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลของสหกรณ ไมเปดเผ
รวมถึงขอมูลสวนบคุคลของสมาชิก เวนแตขอมูลที่ตองรายงานใหแกหนวยงานกํากับของ

รัฐที่มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย 
จัดการดูแลมิใหสินทรัพย อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาง ๆ ของสหกรณเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณ
อยางเกิดประโยชนสูงสดุ รวมถึงการนําทรัพยสินที่สหกรณไมไดใชประโยชนไปบริจาคเพือ่ประ

เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนนิการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ 

เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของ
บผิดชอบ มีขอควรปฏิบัติ

องคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยูไดรับยกยองในเกียรติ

สุดของสหกรณและ

อยางเต็มความสามารถตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ 

ปฏิบัติหนาที่โดยประยุกตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุก

ติหนาที่ดวยการใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีตามหลักวิชาชพี ศึกษาหาความรู เพิ่มพูน
ความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังดวยความรอบคอบ รวดเร็วให

บของสหกรณโดยไมแจงแกบุคคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ เวนแตขอมูลที่ตองรายงาน

ยวกับขอมูลของสหกรณ ไมเปดเผยขอมูล
รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชกิ เวนแตขอมลูท่ีตองรายงานใหแกหนวยงานกาํกับของ

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสนิของสหกรณ
อยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการนําทรัพยสินที่สหกรณไมไดใชประโยชนไปบรจิาคเพือ่ประโยชนตอสมาชิก



5. รายงานสถานภาพขององคกรโดยสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง 
แนวทางปฏิบัติ 
ตองเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของสหกรณแกสมาชิกอยางถูกตอง

ครบถวนทั่วถึงเทาเทียม และทันตอเวลาตามกําหนด 
6. มุงมั่นดําเนินงานสหกรณใหมีความม่ันคง สามารถสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยดําเนินงานดวย

ความรอบคอบและโปรงใส เสริมสรางความเปนอยูที่ดีของสมาชิก 
แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ไมประมาทเลินเลอและกระทําการใด ๆ โดยคาํนึงถึง

ประโยชนสวนรวมเปนสาํคัญ กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีชัดเจนเปนไป
ตามขั้นตอนของกระบวนงาน พรอมทั้งติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน อดทน 
อุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรกัษาประโยชนของสหกรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหสหกรณย่ังยืนตอไป 

7. ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอสหกรณ 
แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน   

พันธกิจ เปาหมายของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และ     
การใหบรกิารของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อสถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของสหกรณเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ใหพึงระวังกับการจัดการระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอฝายจัดการของสหกรณ 
1. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหมีความกาวหนา

ตามความรูความสามารถอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานใหพรอมตอการใหบริการสมาชิกโดยรวม
และทั่วถึง 

แนวทางปฏิบัติ 
ผูบรหิารตองใหความสําคัญ และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขามาไดรบัการพัฒนาเสริมสราง

ความรูรวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญกาวหนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
2. ปฏิบัติและควบคุมใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ 
ผูบรหิารกํากับ ดูแล ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ กฎระเบียบที่

เก่ียวของ เปนตน อยางเครงครัด 
3. รับฟงขอคดิเห็นขอเสนอแนะ และขอรองเรยีนของผูปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
รับฟงพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนรับฟงขอรองเรยีนของผูปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิผล 

4. ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยและหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ
ของผูปฏิบัติงาน 

 



แนวทางปฏิบัติ 
ใชวาจาท่ีสุภาพไมใชคําพูดหยาบคาย ใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษยโดยการระมัดระวังการกระทําและการปฏิบัติใด ๆ ตอผูปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสราง
ความกดดันตอสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน 

5. ใหความม่ันใจเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน   
การแตงตั้งและโยกยาย การเลื่อนตําแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษผูปฏิบัติงานตองกระทําดวย
ความยุติธรรมความสุจริตใจ 

แนวทางปฏิบัติ 
ดูแลผูปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธปิระโยชนอื่น ๆ ใหอยูในระดับที่

เหมาะสม สรางความเขาใจและมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและใหคําปรึกษาในเร่ืองสวัสดิภาพ 
สวัสดิการรวมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแตงตั้งและโยกยาย 
การเลื่อนตําแหนงรวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงานดวยความยุติธรรม ความสุจริตใจภายใตกรอบ
มาตรฐานเดียวกัน 

6. ใหความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูปฏิบัติงานอยูเสมอ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของสหกรณ และใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ดูแลรักษาสภาพแวดลอม และบรรยากาศในการทํางานไมใหเกิดความเสี่ยง เอ้ือตอการปฏิบัติงาน

เพื่อใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของผูปฏิบัติงานพรอมทั้งมีการกํากับดูแล ไมนําทรัพยสินที่เปน
ของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว โดยชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึง
ใหความรวมมือสนับสนนุกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการสงเสริมรักษาสภาพแวดลอม สรางประโยชนตอสมาชิก 
ผูปฏิบัติงานและสังคม โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

7. เนนย้ําใหผูปฏิบัติงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่อยูใน
กรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
สื่อสารใหผูปฏิบัติงานเขาใจ อาทิ จัดประชุมเพื่อทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนาที่ของ

ผูปฏิบัติงานท่ีพึงปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม    
ที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางท่ัวทั้งสหกรณ 

(3) คณะกรรมการดําเนินการตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ ท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ    

ในนามสหกรณหรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาท่ีการงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจาํป 
แนวทางปฏิบัติ 
ไมเรยีกรอง หรือรับสินบน รวมท้ังสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ       

ละเวนการใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงนิ การเลี้ยงรับรอง          
การเดินทาง ตอนรับหรือเงินรางวัลอ่ืนใดการรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง (โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรมในแตละโอกาส) 

 
 



(4) คณะกรรมการดําเนินการตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น 
2. ไมทําการใด ๆ ท่ีขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ 
4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบี่ยงเบนไป

จากหลักการขางตน 
แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเตม็ความสามารถ เพื่อใหบรรลุวิสยัทัศน 

พันธกิจ เปาหมายของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ และ       
การใหบรกิารของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อ สถานที่ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว 

หมวด 2 
จรรยาบรรณของทีป่รึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณ 

(1) ทีป่รึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอสหกรณ 
1. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอยางเตม็ความสามารถตามหนาที่ความรับผิดชอบ

ของตนอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ   
ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความถูกตองแมนยําเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและคูมือปฏิบัติงาน กําหนดอยางเครงครัด 

2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานสหกรณทั้งกริยา มารยาท การวางตัว และการแตงกาย 
แนวทางปฏิบัติ 
สหกรณจะประสบความสาํเร็จไดดวยความรวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นภาพลักษณและ      

การวางตัวของผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญผูปฏิบัติงานตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของสหกรณ 
การพูดสื่อสารกับสมาชิก ผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน ควรใชภาษา นํ้าเสียงท่ีสุภาพ ระมัดระวังวาจา 
กริยาและการกระทาํตาง ๆ ที่อาจนําไปสูการกระทบกระท่ังซึ่งกันและกัน 

3. รกัษาผลประโยชนของสหกรณโดยไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหสหกรณสูญเสียประโยชนและ     
ไมเบียดบังประโยชนของสหกรณไปเปนประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกําลังกาย กําลังความคดิในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูปฏิบัติงานหามทําธุรกิจ

อ่ืนใดที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณในระหวางปฏิบัติหนาที่ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการใชชื่อ
เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรพัยสินอ่ืน ๆ ของสหกรณในการ
ทํางานสวนตนหรือกิจกรรมที่ไมเก่ียวของกับกิจกรรมของสหกรณ 

 
 
 



4. ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอันเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรพัยสนิของสหกรณ

อยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณที่จัดขึ้นเพื่อการสงเสริม
และสรางประโยชนตอสมาชิกและชุมชน 

5. รกัษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสหกรณ โดยดาํรงไวซึง่ชื่อเสี่ยงอันดีงามของสหกรณ โดยไมใหราย
หรือใหขอมูลขาวสาร อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ประพฤติตนใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี

ตอบุคคลอ่ืน  เพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณ ไมกระทําหรือมีวาจาที่ไมสุภาพกับ
บุคคลอ่ืนและไมบิดเบือนขอมูลขอเท็จจริงใหคําชี้แจงแนะนําและแกไขขอมูลในสิ่งที่ถูกตองเม่ือมีบุคคลอ่ืน
วิพากษวิจารณสหกรณในทางที่เสียหาย 

6. รกัษาขอมูลของสหกรณไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของสหกรณที่ยังไมควร
เปดเผยและไมใหขาวสารหรือขอมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณยังไมอนุญาต 

แนวทางปฏิบัติ 
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลของสหกรณไมเปดเผยขอมูล

ความลับของสหกรณ เวนแตไดรบัอนุมัติจากสหกรณเปนลายลักษณอักษร รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก 
และผูปฏิบัติงาน 

7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล
สารสนเทศของสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึงถึงความปลอดภัยของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูปฏิบัติงานตอง
หลีกเลีย่งการใชงานอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลทรัพยสิน หรือการ
ดําเนินงานของสหกรณ 

(2) ทีป่รึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอการรับทรพัยสินหรือประโยชนอื่นใด 
ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาต ิที่อาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจใน

นามสหกรณหรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
แนวทางปฏิบัติ 
ไมเรยีกรอง หรือรับสินบน รวมท้ังสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ       

ละเวนการใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงนิ การเลี้ยงรับรอง การ
เดินทางตอนรับ หรือเงินรางวัลอ่ืนใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม ในแตละโอกาส 

 
 
 
 
 



(3) ทีป่รึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ
1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรอืผูอื่น
2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
3. ตัดสินใจในการดาํเนินธุรกจิ โดยคํานึงถึงปร
4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม
5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบคุคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสนิใจที่ทําใหเบ่ี

จากหลักการขางตน 
แนวทางปฏิบัติ 
ทุมเทกําลังกาย และกาํลังความคิดในการปฏิบติังานอยางเต็มความส

พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ ห
ใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรม
ใชชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่
บุคคลในครอบครัว 

ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
 

 

จัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน
ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดําเนนิธุรกิจของสหกรณ 
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกจิ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสดุของสมาชิกและสหกรณ
ทําหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธพิลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบ่ี

ทุมเทกําลังกาย และกาํลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุ
งสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธรุกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑและการ

ใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอื่นใดที่เกีย่วของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
ชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลทีเ่ปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือ
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 (นายบรรจบ เฉลยมรรค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากดั 

และฝายจัดการของสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน 

ะโยชนสูงสุดของสมาชกิและสหกรณ 

ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครวัมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบี่ยงเบนไป

ามารถ เพื่อใหบรรลวุิสัยทัศน 
ผลิตภณัฑและการ

ยวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการ
เปนความลับหรือทรัพยสินอ่ืนใดของสหกรณ เพื่อประโยชนสวนตนหรือ


