
  
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากดั 

เรื�อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ 

.................................................. 

                เพื�อให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึ� งประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการ ผู ้จ ัดการ ที�ปรึกษา 

ของสหกรณ์ และเจา้หน้าที�ของสหกรณ์ ได้ตระหนกัรู้ว่า ในการปฏิบติัหน้าที�ตามความรับผิดชอบ มีขอ้ควร

ปฏิบติัและไม่พึงปฏิบติัใดบา้งที�ตอ้งยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื�อให้องค์กรที�ตนเองปฏิบติังานอยู่ไดรั้บยกยอ่งใน

เกียรติศกัดิ� ศรี จึงกาํหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ ไวด้งันี�  

หมวด 1 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

        1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยจิตสาํนกัที�ดี มีความซื�อสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ เพื�อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ 

และสมาชิกโดยรวม 

        แนวทางปฏิบติั 

        ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที� ความรับผิดชอบ

ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ และหลีกเลี�ยงโอกาสที�จะก่อใหเ้กิดความเสี�ยงแก่สหกรณ์ 

        2. ปฏิบติัหนา้ที�โดยประยกุตค์วามรู้และประสบการณ์การบริหารจดัการอยา่งสุดความ สามารถในทุกกรณี 

ดว้ยความระมดัระวงัและไตร่ตรอง ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบดา้น 

        แนวทางปฏิบติั 

        ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยการใช้ความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มที� ตามหลกัวิชาชีพ ศึกษาหาความรู้ เพิ�มพูนความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน ปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัดว้ยความรอบคอบ รวดเร็วให้กา้วทนั 

ต่อการเปลี�ยนแปลงเพื�อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�น 

        3. รักษาความลบัของสหกรณ์โดยไม่แจง้แก่บุคคลภายนอกดว้ยวิธีการใด ๆ เวน้แต่ขอ้มูลที�ตอ้งรายงาน

ใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัของรัฐที�มีอาํนาจและหนา้ที�ตามกฎหมาย 

        แนวทางปฏิบติั 

        มีความระมดัระวงั และความรอบคอบในการดาํเนินการเกี�ยวกบัขอ้มูลของสหกรณ์ ไม่เปิดเผยขอ้มูล

ความลบัของสหกรณ์ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก เวน้แต่ขอ้มูลที�ตอ้งรายงานใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบั 

ของรัฐที�มีอาํนาจและหนา้ที�ตามกฎหมาย 

        4. จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพย ์อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ 

ของสหกรณ์เสื�อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

 แนวทางปฏิบติั 

        ไม่นาํทรัพยสิ์นที�เป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั และช่วยกนัรักษาและใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์ 

อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนาํทรัพยสิ์นที�สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปบริจาคเพื�อประโยชน์ต่อ

สมาชิกโดยรวม 
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        5. รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 

        แนวทางปฏิบติั 

        ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทั�งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทั�วไปของสหกรณ์แก่สมาชิกอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทั�วถึงเท่าเทียม และทนัต่อเวลาตามกาํหนด 

        6. มุ่งมั�นดาํเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั�นคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยดาํเนินงานดว้ย

ความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็นอยูที่�ดีของสมาชิก 

        แนวทางปฏิบติั 

        ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทาํการใดๆ โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมเป็นสําคญักาํหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดาํเนินการที�ชัดเจน เป็นไปตาม

ขั�นตอนของกระบวนงาน พร้อมทั�งติดตามการดาํเนินงานอย่างใกล้ชิด ปฏิบติัหน้าที� ด้วยความขยนั อดทน 

อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เพื�อสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลใหส้หกรณ์ย ั�งยนืต่อไป 

        7. ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมายของสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทาํธุรกิจที�เป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ และการให้บริการ 

ของสหกรณ์ ห้ามทาํกิจกรรมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื�อ 

สถานที�ยานพาหนะ ขอ้มูลที�เป็นความลบั หรือทรัพยสิ์นอื�นใดของสหกรณ์เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลใน

ครอบครัว ทั�งนี�  ใหพ้ึ�งระวงัการจดักบัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

        1. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และสนบัสนุน ให้มีความกา้วหน้า

ตามความรู้ความสามารถอย่างทั�วถึง เพื�อเพิ�มศกัยภาพผูป้ฏิบติังานให้พร้อมต่อการให้บริการสมาชิกโดยรวม 

และทั�วถึง 

        แนวทางปฏิบติั 

        ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญั และเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสเขา้มาไดรั้บการพฒันาเสริมสร้าง

ความรู้รวมถึงสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานมีโอกาสเจริญกา้วหนา้อยา่งทั�วถึงและเป็นธรรม 

2. ปฏิบติัและควบคุมใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

        แนวทางปฏิบติั 

        ผูบ้ริหารกาํกบั ดูแล ให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

เป็นตน้ อยา่งเคร่งครัด 
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        3. รับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนของผูป้ฏิบติังาน 

        แนวทางปฏิบติั 

        รับฟังพร้อมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังาน เพื�อนาํมาปรับเปลี�ยนการทาํงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียนของผูป้ฏิบติังาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพื�อนํามา

ปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล 

        4. ปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศกัดิ� ศรีของความเป็น

มนุษยแ์ละหลีกเลี�ยงการดาํเนินการใด ๆ ที�ไม่เป็นธรรมซึ�งอาจคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของ

ผูป้ฏิบติังาน 

        แนวทางปฏิบติั 

        ใชว้าจาที�สุภาพ ไม่ใชค้าํพูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคลและศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย์

โดยการระมดัระวงัการกระทาํและการปฏิบติัใด ๆ ต่อผูป้ฏิบติังานที�ไม่เป็นธรรมซึ� งอาจคุกคามและสร้าง 

ความกดดนัต่อสภาพจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 

        5. ให้ความมั�นใจในเรื�องสวสัดิภาพ สวสัดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 

การแต่งตั�งและโยกยา้ย การเลื�อนตาํแหน่ง รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษผูป้ฏิบติังาน ต้องกระทาํ 

ดว้ยความยติุธรรม ความสุจริตใจ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ดูแลผูป้ฏิบัติงานในเรื� องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อื�น ๆ ให้อยู่ในระดับ 

ที�เหมาะสม สร้างความเขา้ใจและมั�นใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน โดยการชี� แจงและให้คาํปรึกษาในเรื�องสวสัดิภาพ 

สวสัดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน มีกระบวนงานในเรื�องการแต่งตั�งและโยกยา้ย 

การเลื�อนตาํแหน่ง รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษพนกังานดว้ยความยุติธรรมความสุจริตใจภายใตก้รอบ

มาตรฐานเดียวกนั 

        6. ให้ความสําคญัในการรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ผูป้ฏิบติังานอยู่เสมอ มีการกาํหนดมาตรการความปลอดภัยที�ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของสหกรณ์ และให้ผูป้ฏิบติังานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทาํงานไม่ให้เกิดความเสี�ยง เอื�อต่อการปฏิบติังานเพื�อ 

ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังานพร้อมทั�งมีการกาํกบัดูแล ไม่นาํทรัพยสิ์นที�เป็นของ

สหกรณ์ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั โดยช่วยกนัรักษาและใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงให้

ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมที�จดัขึ� นเพื�อการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม สร้างประโยชน์ต่อสมาชิก

ผูป้ฏิบติังานและสังคม โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 
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 7.  เนน้ย ํ�าใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจในเรื�องจรรยาบรรณและบทบาท เพื�อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที�อยูใ่นกรอบของ

จรรยาบรรณทั�วทั�งสหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        สื� อสารให้ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจ อาทิ จัดประชุมเพื�อทบทวนเรื� องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที�ของ

ผูป้ฏิบติังานที�พึ�งปฏิบติั รวมทั�งประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างที�ดีแก่ผูป้ฏิบติังาน เพื�อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

ที�อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทั�วทั�งสหกรณ์ 

(3) คณะกรรมการดําเนินการต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด 

        ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดจากบุคคลอื�นซึ� งมิใช่ญาติ ที�อาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

ในนามธนาคารหรือเพื�อหวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจาํปี 

        แนวทางปฏิบติั 

        ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั� งสิ� งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื�อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ 

ละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รับหรือขอเรี� ยไรของขวญั เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี� ยงรับรอง 

การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวลัอื�นใดการรับของขวญัเนื�องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม

ประเพณีหรือวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส                 

(4) คณะกรรมการดําเนินการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

        1. ไม่ใชโ้อกาสหรือตาํแหน่งหนา้ที�การงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอื้�น 

        2. ไม่ทาํการใด ๆ ที�ขดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

        3. ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ 

        4. ทาํหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต เที�ยงธรรม 

        5. ไม่นาํผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที�ทาํใหเ้บี�ยงเบนไปจาก

หลกัการขา้งตน้ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื�อให้บรรลุวิสัยทัศน ์

พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจที� เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ ์

และการใหบ้ริการของสหกรณ์ หา้มทาํกิจกรรมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน ์

จากการใชชื้�อ สถานที� ยานพาหนะ ขอ้มูลที�เป็นความลบัหรือทรัพยสิ์นอื�นใดของสหกรณ์ เพื�อประโยชน์ส่วน

ตนหรือบุคคลในครอบครัว 

หมวด 2 

จรรยาบรรณของที�ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

(1) ที�ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์ 

        1. ปฏิบติังานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 
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        แนวทางปฏิบติั 

        ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบอยา่งเตม็ความสามารถตามหนา้ที� ความรับผิดชอบของ

ตนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงประโยชน์ และหลีกเลี�ยงโอกาสที�จะก่อใหเ้กิดความเสี�ยงแก่สหกรณ์ ซึ� งการ

ปฏิบติัหนา้ที�ตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีความถูกตอ้งแม่นยาํเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

คาํสั�งนายทะเบียนสหกรณ์และคู่มือปฏิบติังาน กาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

        2. ประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏิบติังานสหกรณ์ทั�งกริยามารยาท การวางตวั และการแต่งกาย 

        แนวทางปฏิบติั 

        สหกรณ์จะประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือจากผูป้ฏิบติังานทุกคนดงันั�นภาพลกัษณ์ และการวางตวั

ของผูป้ฏิบติังานจึงเป็นสิ�งสําคญัผูป้ฏิบติังานตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของสหกรณ์ การพูด

สื�อสารกบัสมาชิก ผูบ้งัคบับญัชา หรือเพื�อนร่วมงาน ควรใชภ้าษา นํ�าเสียงที�สุภาพ ระมดัระวงัวาจา กริยาและ 

การกระทาํต่าง ๆ ที�อาจนาํไปสู่การกระทบกระทั�งซึ� งกนัและกนั 

        3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทาํการใด ๆ ที�จะทาํใหส้หกรณ์สูญเสียประโยชน์และไม่เบียด

บงัประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�น 

        แนวทางปฏิบติั 

        ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ โดยผูป้ฏิบติังานห้ามทาํธุรกิจอื�นใด

ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ที� ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใชชื้�อ เครื�องหมาย 

สัญลกัษณ์ สถานที� ยานพาหนะ ขอ้มูลที�เป็นความลบั หรือทรัพยสิ์นอื�น ๆ ของสหกรณ์ในการทาํงานส่วนตน 

หรือกิจกรรมที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมของสหกรณ์ 

        4. ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม

อนัเป็นจุดมุ่งหมายที�สาํคญัของสหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ไม่นาํทรัพยสิ์นที�เป็นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตวัและช่วยกนัรักษาและใชท้รัพยสิ์นของสหกรณ์

อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ที�จดัขึ�นเพื�อการส่งเสริม 

และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน 

        5. รักษาชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ โดยดาํรงไวซึ้� งชื�อเสียงอนัดีงามของสหกรณ์ โดยไม่ใหร้้าย

หรือให้ขอ้มูลข่าวสาร อนัจะก่อใหเ้กิดความเสื�อมเสียแก่สหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั�งต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดี 

ต่อบุคคลอื�นเพื�อรักษาชื�อเสียงและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทาํ หรือมีวาจาที�ไม่สุภาพกบับุคคล

อื�นและไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงให้ค ําชี� แจงแนะนําและแก้ไขข้อมูลในสิ� งที� ถูกต้องเมื�อมีบุคคลอื�น

วพิากษว์จิารณ์สหกรณ์ในทางที�เสียหาย 
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        6. รักษาขอ้มูลของสหกรณ์ไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ที�ยงัไม่ควร

เปิดเผยและไม่ใหข้่าวสารหรือขอ้มูลใด ๆ ที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ยงัไม่อนุญาต 

        แนวทางปฏิบติั 

        มีความระมดัระวงั และความรอบคอบในการดาํเนินการเกี�ยวกับข้อมูลของสหกรณ์ไม่เปิดเผยข้อมูล

ความลบัของสหกรณ์ เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก 

และผูป้ฏิบติังาน 

        7. ตระหนกัถึงความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลสารสนเทศ

ของสหกรณ์ 

        แนวทางปฏิบติั 

        ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ และคาํสั�งต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที�เกี�ยวข้องกับความมั�นคงปลอดภัย 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คาํนึงถึงความปลอดภยัของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

หลีกเลี�ยงการใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ที�จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรือการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

(2) ที�ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด 

        ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดจากบุคคลอื�นซึ� งมิใช่ญาติ ที�อาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

ในนามสหกรณ์หรือเพื�อหวงัผลความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจาํปี 

        แนวทางปฏิบติั 

        ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทั� งสิ� งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพื�อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ 

ละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รับหรือขอเรี� ยไรของขวญั เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี� ยงรับรอง 

การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวลัอื�นใดการรับของขวญัเนื�องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม

ประเพณีหรือวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส                 

(3) ที�ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

        1. ไม่ใชโ้อกาสหรือตาํแหน่งหนา้ที�การงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอื้�น 

        2. ไม่ทาํการใด ๆ ที�ขดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

        3. ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ 

        4. ทาํหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต เที�ยงธรรม 

        5. ไม่นาํผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที�ทาํใหเ้บี�ยงเบนไปจาก

หลกัการขา้งตน้ 
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  แนวทางปฏิบติั 

        ทุ่มเทกาํลงักาย และกาํลงัความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมายของสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทาํธุรกิจที�เป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ และการให้บริการ

ของสหกรณ์ ห้ามทาํกิจกรรมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื�อ 

สถานที� ยานพาหนะ ขอ้มูลที�เป็นความลบัหรือทรัพยสิ์นอื�นใดของสหกรณ์ เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลใน

ครอบครัว 

ประกาศ ณ วนัที�   10  กนัยายน  พ.ศ.2564 

 

      ร้อยตาํรวจเอก 

        ( สุวทิย ์ มากดว้ง ) 

        ประธานกรรมการ  

                                                       สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

 


