3.1.16 ประกาศจรรยาบรรณ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา
และเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์
----------------------------------เพือให้บุ ค ลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบด้ว ย คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ผู้จ ัด การ
ทีปรึก ษาของสหกรณ์ และเจ้า หน้ า ทีของสหกรณ์ ได้ต ระหนัก รู้ว่ า ในการปฏิบ ัติห น้ า ทีตามความ
รับ ผิด ชอบ มีข้อ ควรปฏิบ ัติแ ละไม่พึง ปฏิบ ัติใ ดบ้า งทีต้อ งยึด ถือ อย่ า งเคร่ง ครัด เพือให้อ งค์ก รทีตน
ปฏิบตั งิ านอยูไ่ ด้รบั ยกย่องในเกียรติศกั ดิศรี จึงกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์
มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ในการประชุม
ครังที 11 เมือวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การกํ า หนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้า หน้ า ทีสหกรณ์ และสมาชิก สหกรณ์ ฉบับ ลงวัน ที
25 มิถุ นายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ดังนี
หมวด 1
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
(1) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิ ก
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยจิตสํานึกทีดี มีความซือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพือประโยชน์สูงสุด
ของสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิด
ความเสียงแก่สหกรณ์
2. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ทีโดยประยุ ก ต์ ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ก ารบริห ารจัด การอย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบ ตั ิหน้ าทีด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหา
ความรู้ เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ให้ก้าวทันต่อการเปลียนแปลงเพือให้การปฏิบตั หิ น้าทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิงขึน
3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธกี ารใด ๆ เว้นแต่ขอ้ มูลที
ต้องรายงานให้แก่หน่วยงานกํากับของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
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แนวทางปฏิบตั ิ
มีค วามระมัดระวัง และความรอบคอบในการดํ า เนิ นการเกียวกับ ข้อมูลของสหกรณ์
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ขอ้ มูลทีต้องรายงานแก่
หน่วยงานกํากับของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
4. จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นําทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนํ าทรัพย์สนิ ทีสหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปบริจาคเพือ
ประโยชน์ ต่อสมาชิกโดยรวม
5. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
แนวทางปฏิบตั ิ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของสหกรณ์ แก่สมาชิก
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทัวถึงเท่าเทียม และทันต่อเวลาตามกําหนด
6. มุ่งมันดําเนินงานสหกรณ์ให้มคี วามมันคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนือง โดย
ดําเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็ นอยูท่ ดีี ของสมาชิก
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทําการใด ๆ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็ นสําคัญ กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที
ชัดเจนเป็ นไปตามขันตอนของกระบวนงาน พร้อมทังติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ปฏิบตั หิ น้าทีด้วย
ความขยัน อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สหกรณ์ยงยื
ั นต่อไป
7. ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์เพือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทังนี ให้พงึ ระวังกับการจัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์สว่ นรวม
(2) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อฝ่ ายจัดการสหกรณ์
1. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน และสนับสนุ นให้มี
ความก้าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถอย่างทัวถึง เพือเพิมศักยภาพผู้ปฏิบ ัติงานให้พร้อมต่ อการ
ให้บริการสมาชิกโดยรวมและทัวถึง
แนวทางปฏิบตั ิ
ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้มโี อกาสเข้ามาได้รบั การ
พัฒนาเสริมสร้างความรูร้ วมถึงสนับสนุ นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม
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2. ปฏิบตั ิและควบคุมให้ผูป้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริหารกํากับ ดูแล ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฎระเบียบที
เกียวข้อง เป็ นต้น อย่างเคร่งครัด
3. รับฟงั ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ
รับ ฟ งั พร้อ มแลกเปลียนความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะของผู้ป ฏิบ ัติง าน เพือนํ า มา
ปรับเปลียนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน ตลอดจนรับฟงั ข้อร้องเรียนของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยปราศจาก
อคติใด ๆ เพือนํามาปรับปรุงการทํางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ปฏิบ ตั ิต่ อผู้ปฏิบ ัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่ อสิทธิส่วนบุ คคลและ
ศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์และหลีกเลียงการดําเนินการใด ๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจคุกคามและสร้างความ
กดดันต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ
ใช้วาจาทีสุภาพ ไม่ใช้คําพูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิศรีของ
ความเป็ นมนุ ษย์โดยการระมัดระวังการกระทําและการปฏิบตั ใิ ด ๆ ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานทีไม่เป็ นธรรมซึงอาจ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
5. ให้ความมันใจในเรืองสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การแต่งตังและโยกย้าย การเลือนตําแหน่ ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องกระทําด้วยความยุตธิ รรม ความสุจริตใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
ดูแลผูป้ ฏิบตั งิ านในเรืองเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อนื ๆ ให้อยู่
ในระดับทีเหมาะสม สร้างความเข้าใจและมันใจให้แก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการชีแจงและให้คําปรึกษาในเรือง
สวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน มีกระบวนงานในเรืองการ
แต่งตังและโยกย้าย การเลือนตําแหน่ ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความยุตธิ รรม
ความสุจริตใจภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน
6. ให้ความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ านอยู่เสมอ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยทีต้องดําเนินการ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของสหกรณ์ และให้ผปู้ ฏิบตั งิ านตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานไม่ให้เกิดความเสียง เอือต่อการ
ปฏิบตั งิ านเพือให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน พร้อมทังมีการกํากับดูแลไม่นํา
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว โดยช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด รวมถึงให้ความร่วมมือสนับสนุ นกิจกรรมทีจัดทําขึน เพือการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม
สร้างประโยชน์ต่อสมาชิก ผูป้ ฏิบตั งิ านและสังคม โดยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
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7. เน้ นยําให้ผู้ปฏิบ ัติงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาท เพือส่ งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณทัวทังสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
สือสารให้ผู้ปฏิบตั ิงานเข้าใจ อาทิ จัดประชุมเพือทบทวนเรืองจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าทีของผูป้ ฏิบตั งิ านทีพึงปฏิบตั ิ รวมทังประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัวทังสหกรณ์
(3) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อืนใด
ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากบุ
ื
คคลอืนซึงมิใช่ญาติ ทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางธุ รกิจในนามธนาคาร หรือเพือหวังผลความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทังสิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพือให้ได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ น
พิเศษ ละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รบั หรือขอเรียไรของขวัญ เช่น การสนับสนุ นทางการเงิน การเลียงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอืนใด การรับของขวัญเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(4) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ นื
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เทียงธรรม
5. ไม่นําผลประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทีทําให้
เบียงเบนไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์เพือ
ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัว
หมวด 2
จรรยาบรรณของทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
(1) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์
1. ปฏิบตั งิ านด้วยความซือสัตย์สจุ ริต
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้ าที
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิด
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ความเสียงแก่สหกรณ์ ซึงการปฏิบตั หิ น้าทีต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยําเป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังนายทะเบียนสหกรณ์และคูม่ อื ปฏิบตั งิ านกําหนดอย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านสหกรณ์ ทังกริยามารยาท การวางตัว และ
การแต่งกาย
แนวทางปฏิบตั ิ
สหกรณ์จะประสบความสําเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือจากผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนดังนันภาพลักษณ์
และการวางตัวของผูป้ ฏิบตั งิ านจึงเป็ นสิงสําคัญ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ การพูดสือสารกับสมาชิก ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเพือนร่วมงาน ควรใช้ภาษา นํ าเสียงทีสุภาพ
ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทําต่าง ๆ ทีอาจนําไปสูก่ ารกระทบกระทังซึงกันและกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทําการใด ๆ ทีจะทําให้สหกรณ์สญ
ู เสียประโยชน์
และไม่เบียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็ นประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
ห้ามทําธุรกิจอืนใดทีไม่เกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
การทีใช้ชอื เครืองหมาย สัญลักษณ์ สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรือทรัพย์สนิ อืน ๆ ของ
สหกรณ์ในการทํางานส่วนตนหรือกิจกรรมทีไม่เกียวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์
4. ใช้และรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ตลอดจนอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
และสิงแวดล้อมอันเป็ นจุดมุง่ หมายทีสําคัญของสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นําทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุ นกิจกรรมของสหกรณ์ทจัี ดขึน
เพือการส่งเสริม และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
5. รักษาชือเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดํารงไว้ซงชื
ึ อเสียงอันดีงามของสหกรณ์
โดยไม่ให้รา้ ยหรือให้ขอ้ มูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสือมเสียแก่สหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ประพฤติตนให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพือเป็ น
แบบอย่างทีดีต่อบุคคลอืน เพือรักษาชือเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทํา หรือมีวาจาที
ไม่สุภาพกับบุคคลอืนและไม่บดิ เบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้คําชีแจงแนะนํ าและแก้ไขข้อมูลในสิงทีถูกต้อง
เมือมีบุคคลอืนวิพากษ์วจิ ารณ์สหกรณ์ในทางทีเสียหาย
6. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ที
ยังไม่ควรเปิ ดเผยและไม่ให้ขา่ วสารหรือข้อมูลใด ๆ ทีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ยงั ไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิ
มีค วามระมัดระวัง และความรอบคอบในการดํ า เนิ นการเกียวกับ ข้อมูลของสหกรณ์
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ เว้นแต่ได้รบั อนุ มตั จิ ากสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิก และผูป้ ฏิบตั งิ าน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์
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แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์ ทีเกียวข้องกับความมันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึ งถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องหลีกเลียงการใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ทีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
ทรัพย์สนิ หรือการดําเนินงานของสหกรณ์
(2) ที ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อืนใด
คคลอืนซึงมิใช่ญาติ ทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากบุ
ื
ทางธุ รกิจในนามสหกรณ์ หรือเพือหวังผลความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทังสิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพือให้ได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ น
พิเศษละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รบั หรือขอเรียไรของขวัญ เช่น การสนับสนุ นทางการเงิน การเลียงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอืนใด การรับของขวัญเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(3) ที ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ นื
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เทียงธรรม
5. ไม่นํ า ผลประโยชน์ ส่ว นตนหรือบุ ค คลในครอบครัว มามีอิท ธิพลต่ อการตัด สิน ใจที
เบียงเบนไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์
เพือประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัว
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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