ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
เรือง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ทีปรึกษา และเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
..................................................
เพื อให้ บุ ค ลากรของสหกรณ์ ซึ งประกอบด้ ว ย คณะกรรมการดํา เนิ น การ ผู ้จ ัด การ ที ปรึ กษา
ของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที ของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู ้ ว่า ในการปฏิ บตั ิ หน้าที ตามความรับผิดชอบ มีขอ้ ควร
ปฏิ บตั ิและไม่พึงปฏิบตั ิใดบ้างทีต้องยึดถื ออย่างเคร่ งครัด เพือให้องค์กรทีตนเองปฏิ บตั ิงานอยู่ได้รับยกย่องใน
เกียรติศกั ดิศรี จึงกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ ไว้ดงั นี
หมวด 1
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่ อสหกรณ์ และสมาชิ ก
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยจิตสํานักทีดี มีความซื อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบ เพือประโยชน์สูงสุ ดของสหกรณ์
และสมาชิกโดยรวม
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิ บตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที ความรั บผิดชอบ
ของตนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิดความเสี ยงแก่สหกรณ์
2. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์การบริ หารจัดการอย่างสุ ดความ สามารถในทุกกรณี
ด้วยความระมัดระวังและไตร่ ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยการใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที ตามหลักวิชาชี พ ศึกษาหาความรู ้ เพิมพูนความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังด้วยความรอบคอบ รวดเร็ วให้กา้ วทัน
ต่อการเปลียนแปลงเพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิงขึน
3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ขอ้ มูลทีต้องรายงาน
ให้แก่หน่วยงานกํากับของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบตั ิ
มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลของสหกรณ์ ไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ความลับของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ขอ้ มูลทีต้องรายงานให้แก่หน่วยงานกํากับ
ของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ของสหกรณ์เสื อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นาํ ทรัพย์สินทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่ วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์
อย่างเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึ งการนําทรั พย์สินที สหกรณ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปบริ จาคเพื อประโยชน์ต่อ
สมาชิกโดยรวม

-25. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
แนวทางปฏิบตั ิ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทัวถึงเท่าเทียม และทันต่อเวลาตามกําหนด
6. มุ่งมันดําเนิ นงานสหกรณ์ ให้มีความมันคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยดําเนิ นงานด้วย
ความรอบคอบและโปร่ งใส เสริ มสร้างความเป็ นอยูท่ ีดีของสมาชิก
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทําการใดๆ โดยคํานึ งถึ งประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นสําคัญกําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนิ นการที ชัดเจน เป็ นไปตาม
ขันตอนของกระบวนงาน พร้ อมทังติ ดตามการดําเนิ นงานอย่างใกล้ชิด ปฏิ บตั ิ หน้า ที ด้วยความขยัน อดทน
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพือสร้างประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลให้สหกรณ์ยงยื
ั นต่อไป
7. ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ห้ามมิให้ทาํ ธุ รกิจทีเป็ นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การ
ของสหกรณ์ ห้ามทํากิ จกรรมอื นใดที เกี ยวข้องกับธุ รกิ จของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชือ
สถานทียานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรื อทรัพย์สินอืนใดของสหกรณ์เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลใน
ครอบครัว ทังนี ให้พึงระวังการจัดกับระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่อฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
1. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิงาน และสนับสนุ น ให้มีความก้าวหน้า
ตามความรู ้ ความสามารถอย่างทัวถึ ง เพือเพิมศักยภาพผูป้ ฏิ บตั ิงานให้พร้ อมต่อการให้บริ การสมาชิ กโดยรวม
และทัวถึง
แนวทางปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสเข้ามาได้รับการพัฒนาเสริ มสร้าง
ความรู ้รวมถึงสนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิและควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารกํากับ ดู แล ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ กฎระเบียบทีเกี ยวข้อง
เป็ นต้น อย่างเคร่ งครัด

-33. รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
รับฟังพร้อมแลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือนํามาปรับเปลียนการทํางาน
ให้มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น ตลอดจนรั บฟั ง ข้อร้ องเรี ย นของผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน โดยปราศจากอคติ ใด ๆ เพื อนํา มา
ปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ผล
4. ปฏิบตั ิต่อผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อ สิ ทธิ ส่วนบุคคลและศักดิศรี ของความเป็ น
มนุษย์และหลีกเลียงการดําเนิ นการใด ๆ ทีไม่เป็ นธรรมซึ งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
ใช้วาจาทีสุ ภาพ ไม่ใช้คาํ พูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อ สิ ทธิ ส่วนบุคคลและศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์
โดยการระมัดระวัง การกระทํา และการปฏิ บ ตั ิ ใ ด ๆ ต่ อผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านที ไม่ เป็ นธรรมซึ งอาจคุ กคามและสร้ า ง
ความกดดันต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ให้ความมันใจในเรื องสวัสดิ ภาพ สวัสดิ การ รวมถึ งการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่ ผปู ้ ฏิ บตั ิ งาน
การแต่ ง ตังและโยกย้า ย การเลื อนตํา แหน่ ง รวมถึ ง การให้รางวัล และการลงโทษผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน ต้องกระทํา
ด้วยความยุติธรรม ความสุ จริ ตใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
ดู แลผูป้ ฏิ บ ัติง านในเรื องเงิ น เดื อน ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์อืน ๆ ให้อ ยู่ใ นระดับ
ทีเหมาะสม สร้ างความเข้าใจและมันใจให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน โดยการชี แจงและให้คาํ ปรึ กษาในเรื องสวัสดิ ภาพ
สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีกระบวนงานในเรื องการแต่งตังและโยกย้าย
การเลือนตําแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความยุติธรรมความสุ จริ ตใจภายใต้กรอบ
มาตรฐานเดียวกัน
6. ให้ความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอยู่เ สมอ มี ก ารกํา หนดมาตรการความปลอดภัย ที ต้อ งดํา เนิ นการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสหกรณ์ และให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานตระหนักถึ งการใช้ทรัพยากรทีมี อยู่อย่างจํากัดให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ดู แล รั กษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํา งานไม่ให้เกิ ดความเสี ยง เอือต่อการปฏิ บตั ิ งานเพื อ
ให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของผูป้ ฏิ บตั ิงานพร้ อมทังมีการกํากับดูแล ไม่นาํ ทรัพย์สินทีเป็ นของ
สหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่ วนตัว โดยช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดรวมถึงให้
ความร่ วมมื อ สนับ สนุ นกิ จกรรมที จัดขึ นเพื อการส่ ง เสริ ม รั ก ษาสภาพแวดล้อม สร้ า งประโยชน์ต่อสมาชิ ก
ผูป้ ฏิบตั ิงานและสังคม โดยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง

-47. เน้นยําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาท เพือส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของ
จรรยาบรรณทัวทังสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
สื อสารให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเข้า ใจ อาทิ จัด ประชุ ม เพื อทบทวนเรื องจรรยาบรรณและบทบาทหน้า ที ของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที พึงปฏิ บตั ิ รวมทังประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างทีดี แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน เพือส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรม
ทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัวทังสหกรณ์
(3) คณะกรรมการดําเนินการต่ อการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนใด
ื
ไม่รั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อ ประโยชน์ อืนใดจากบุ ค คลอื นซึ งมิ ใ ช่ ญ าติ ที อาจมี ผ ลต่อการตัด สิ น ใจทางธุ รกิ จ
ในนามธนาคารหรื อเพือหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรื อการพิจารณาความดีความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่ เ รี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ สิ น บน รวมทังสิ งตอบแทนในรู ป แบบใด ๆ เพื อให้ ไ ด้รั บ การปฏิ บ ัติ เ ป็ นพิ เ ศษ
ละเว้น การให้ ข องกํา นัล ไม่ รั บ หรื อ ขอเรี ยไรของขวัญ เช่ น การสนับ สนุ น ทางการเงิ น การเลี ยงรั บ รอง
การเดิ นทาง ต้อนรั บ หรื อเงิ นรางวัล อื นใดการรั บ ของขวัญเนื องในโอกาสต่า ง ๆ โดยปกติ ตามธรรมเนี ย ม
ประเพณี หรื อวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(4) คณะกรรมการดําเนินการต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรื อตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ืน
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์
3. ตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต เทียงธรรม
5. ไม่นาํ ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทีทําให้เบียงเบนไปจาก
หลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่ม เทกํา ลัง กาย และกํา ลัง ความคิ ด ในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งเต็ ม ความสามารถ เพื อให้ บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์
พัน ธกิ จ เป้ าหมายของสหกรณ์ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ห้ า มมิ ใ ห้ ท ํา ธุ ร กิ จ ที เป็ นการแข่ ง ขัน กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
และการให้บริ การของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุ รกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ชือ สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรื อทรัพย์สินอืนใดของสหกรณ์ เพือประโยชน์ส่วน
ตนหรื อบุคคลในครอบครัว
หมวด 2
จรรยาบรรณของทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
(1) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อสหกรณ์
1. ปฏิบตั ิงานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต

-5แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้าที ความรับผิดชอบของ
ตนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิดความเสี ยงแก่สหกรณ์ ซึ งการ
ปฏิบตั ิหน้าทีต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยําเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์และคู่มือปฏิบตั ิงาน กําหนดอย่างเคร่ งครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานสหกรณ์ทงกริ
ั ยามารยาท การวางตัว และการแต่งกาย
แนวทางปฏิบตั ิ
สหกรณ์จะประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือจากผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนดังนันภาพลักษณ์ และการวางตัว
ของผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงเป็ นสิ งสําคัญผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้ อยตามระเบียบของสหกรณ์ การพูด
สื อสารกับสมาชิก ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเพือนร่ วมงาน ควรใช้ภาษา นําเสี ยงทีสุ ภาพ ระมัดระวังวาจา กริ ยาและ
การกระทําต่าง ๆ ทีอาจนําไปสู่ การกระทบกระทังซึ งกันและกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทําการใด ๆ ทีจะทําให้สหกรณ์สูญเสี ยประโยชน์และไม่เบียด
บังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็ นประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ืน
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ โดยผูป้ ฏิบตั ิงานห้ามทําธุ รกิจอืนใด
ทีไม่เกียวข้องกับธุ รกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชือ เครื องหมาย
สัญลักษณ์ สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรื อทรัพย์สินอืน ๆ ของสหกรณ์ ในการทํางานส่ วนตน
หรื อกิจกรรมทีไม่เกียวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์
4. ใช้และรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
อันเป็ นจุดมุ่งหมายทีสําคัญของสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นาํ ทรัพย์สินทีเป็ นของสหกรณ์ ไปใช้ในกิจการส่ วนตัวและช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นกิจกรรมของสหกรณ์ทีจัดขึนเพือการส่ งเสริ ม
และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
5. รักษาชือเสี ยงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดํารงไว้ซึงชือเสี ยงอันดีงามของสหกรณ์ โดยไม่ให้ร้าย
หรื อให้ขอ้ มูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื อมเสี ยแก่สหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ประพฤติ ตนให้เป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับ และคําสั งต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพือเป็ นแบบอย่างที ดี
ต่อบุคคลอืนเพือรักษาชือเสี ยงและเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทํา หรื อมีวาจาทีไม่สุภาพกับบุคคล
อื นและไม่ บิ ด เบื อ นข้อ มู ล ข้อ เท็ จ จริ ง ให้ ค ํา ชี แจงแนะนํา และแก้ไ ขข้อ มู ล ในสิ งที ถู ก ต้อ งเมื อมี บุ ค คลอื น
วิพากษ์วจิ ารณ์สหกรณ์ในทางทีเสี ยหาย

-66. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ ไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารของสหกรณ์ ทียังไม่ควร
เปิ ดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรื อข้อมูลใด ๆ ทีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ยงั ไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิ
มี ค วามระมัดระวัง และความรอบคอบในการดํา เนิ นการเกี ยวกับ ข้อมู ล ของสหกรณ์ ไ ม่ เปิ ดเผยข้อมู ล
ความลับของสหกรณ์ เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิ ก
และผูป้ ฏิบตั ิงาน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และคํา สั งต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ ที เกี ยวข้องกับ ความมันคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึ งถึ งความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้อง
หลี ก เลี ยงการใช้ง านอิ นเตอร์ เน็ ต เว็บ ไซต์ต่า ง ๆ ที จะก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายต่ อข้อมู ล ทรั พ ย์สิ น หรื อการ
ดําเนินงานของสหกรณ์
(2) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อืนใด
ไม่รั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อ ประโยชน์ อืนใดจากบุ ค คลอื นซึ งมิ ใ ช่ ญ าติ ที อาจมี ผ ลต่อการตัด สิ น ใจทางธุ รกิ จ
ในนามสหกรณ์หรื อเพือหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรื อการพิจารณาความดีความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่ เ รี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ สิ น บน รวมทังสิ งตอบแทนในรู ป แบบใด ๆ เพื อให้ ไ ด้รั บ การปฏิ บ ัติ เ ป็ นพิ เ ศษ
ละเว้น การให้ ข องกํา นัล ไม่ รั บ หรื อ ขอเรี ยไรของขวัญ เช่ น การสนับ สนุ น ทางการเงิ น การเลี ยงรั บ รอง
การเดิ นทาง ต้อนรั บ หรื อเงิ นรางวัล อื นใดการรั บ ของขวัญเนื องในโอกาสต่า ง ๆ โดยปกติ ตามธรรมเนี ย ม
ประเพณี หรื อวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(3) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรื อตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ืน
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์
3. ตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต เทียงธรรม
5. ไม่นาํ ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทีทําให้เบียงเบนไปจาก
หลักการข้างต้น

-7แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ห้ามมิให้ทาํ ธุ รกิจทีเป็ นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การ
ของสหกรณ์ ห้ามทํากิ จกรรมอื นใดที เกี ยวข้องกับธุ รกิ จของสหกรณ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชือ
สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรื อทรัพย์สินอืนใดของสหกรณ์ เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลใน
ครอบครัว
ประกาศ ณ วันที 10 กันยายน พ.ศ.2564
ร้อยตํารวจเอก
( สุ วทิ ย์ มากด้วง )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด

