
3.1.16 ประกาศจรรยาบรรณ 

 105  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 

  
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทีปรึกษา  

และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 
----------------------------------- 

 เพือให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จ ัดการ          
ทีปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าทีตามความ
รบัผิดชอบ มีข้อควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างทีต้องยึดถืออย่างเคร่งครดั เพือให้องค์กรทีตน
ปฏบิตังิานอยูไ่ดร้บัยกยอ่งในเกยีรตศิกัดศิร ีจงึกาํหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ 
 มตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี44 ในการประชุม
ครงัท ี11 เมอืวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั เรอืง     
การกําหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ฉบับลงวันท ี             
25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษา และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ดงันี 

หมวด 1 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

(1) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 
 1. ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยจติสํานึกทดี ีมคีวามซอืสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ เพอืประโยชน์สูงสุด
ของสหกรณ์และสมาชกิโดยรวม 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏบิตัหิน้าทดี้วยความรบัผดิชอบ ละเอยีดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรบัผดิชอบของตนอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคํานึงถงึประโยชน์ และหลกีเลยีงโอกาสทจีะก่อใหเ้กดิ
ความเสยีงแก่สหกรณ์ 
 2. ปฏิบัติหน้าทีโดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณ ีดว้ยความระมดัระวงัและไตรต่รอง ผา่นการพจิารณาอยา่งรอบดา้น 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏิบตัิหน้าทีด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ตามหลกัวิชาชีพ ศึกษาหา
ความรู ้เพมิพนูความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ปฏบิตังิานอย่างเตม็กําลงัดว้ยความ
รอบคอบ รวดเรว็ ใหก้้าวทนัต่อการเปลยีนแปลงเพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ยงิขนึ 
 3. รกัษาความลบัของสหกรณ์โดยไมแ่จง้แก่บุคคลภายนอกดว้ยวธิกีารใด ๆ เวน้แต่ขอ้มลูที
ตอ้งรายงานใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัของรฐัทมีอีาํนาจและหน้าทตีามกฎหมาย 
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 แนวทางปฏบิตั ิ
 มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลของสหกรณ์          
ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของสหกรณ์ รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชกิ เวน้แต่ขอ้มูลทตีอ้งรายงานแก่
หน่วยงานกาํกบัของรฐัทมีอีาํนาจและหน้าทตีามกฎหมาย 
  4. จดัการดูแลมใิหส้นิทรพัย ์อุปกรณ์ อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสอืมคา่หรอืสญูหายโดยมชิอบ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ไมนํ่าทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการสว่นตวั และช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิ
ของสหกรณ์อย่างเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึการนําทรพัยส์นิทสีหกรณ์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปบรจิาคเพอื
ประโยชน์   ต่อสมาชกิโดยรวม 
  5. รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมาํเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ต้องเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทงัขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทวัไปของสหกรณ์แก่สมาชกิ
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทวัถงึเทา่เทยีม และทนัต่อเวลาตามกาํหนด 
  6. มุ่งมนัดําเนินงานสหกรณ์ใหม้คีวามมนัคง สามารถสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนือง โดย
ดาํเนินงานดว้ยความรอบคอบและโปรง่ใส เสรมิสรา้งความเป็นอยูท่ดีขีองสมาชกิ  
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ปฏบิตัิหน้าทอีย่างเต็มกําลงัความสามารถ ไม่ประมาทเลนิเล่อและกระทําการใด ๆ โดย
คาํนึงถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นสาํคญั กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที
ชดัเจนเป็นไปตามขนัตอนของกระบวนงาน พรอ้มทงัตดิตามการดาํเนินงานอยา่งใกลช้ดิ ปฏบิตัหิน้าทดีว้ย
ความขยนั อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพอื
สรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหส้หกรณ์ยงัยนืต่อไป 
  7. ไมด่าํเนินการใด ๆ ในลกัษณะทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใชช้อื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มลูทเีป็นความลบั หรอืทรพัยส์นิอนืใดของสหกรณ์เพอื
ประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลในครอบครวั ทงันี ใหพ้งึระวงักบัการจดัการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์สว่นรวม 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจดัการสหกรณ์ 
 1. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน และสนับสนุนใหม้ี
ความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถอย่างทวัถึง เพือเพิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการ
ใหบ้รกิารสมาชกิโดยรวมและทวัถงึ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ผู้บรหิารต้องให้ความสําคญั และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้มโีอกาสเขา้มาได้รบัการ
พฒันาเสรมิสรา้งความรูร้วมถงึสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานมโีอกาสเจรญิกา้วหน้าอยา่งทวัถงึและเป็นธรรม 
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  2. ปฏบิตัิและควบคุมใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
กฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ผูบ้รหิารกาํกบั ดแูล ใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ กฎระเบยีบที
เกยีวขอ้ง เป็นตน้ อยา่งเครง่ครดั 
  3. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนของผูป้ฏบิตังิาน 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  รับฟงัพร้อมแลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพือนํามา
ปรบัเปลยีนการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ ตลอดจนรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนของผูป้ฏบิตังิาน โดยปราศจาก
อคตใิด ๆ เพอืนํามาปรบัปรงุการทาํงานใหม้ปีระสทิธผิล 
  4. ปฏิบตัิต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษยแ์ละหลกีเลยีงการดาํเนินการใด ๆ ทไีมเ่ป็นธรรม ซงึอาจคุกคามและสรา้งความ
กดดนัต่อสภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิาน 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ใชว้าจาทสีุภาพ ไม่ใชค้ําพดูหยาบคาย ใหค้วามเคารพต่อสทิธสิ่วนบุคคลและศกัดศิรขีอง
ความเป็นมนุษยโ์ดยการระมดัระวงัการกระทําและการปฏบิตัใิด ๆ ต่อผูป้ฏบิตัิงานทไีม่เป็นธรรมซงึอาจ
คุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิาน 
  5. ใหค้วามมนัใจในเรอืงสวสัดภิาพ สวสัดกิาร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนทเีป็นธรรมแก่
ผูป้ฏบิตังิาน การแต่งตงัและโยกยา้ย การเลอืนตําแหน่ง รวมถงึการใหร้างวลั และการลงโทษผูป้ฏบิตังิาน     
ตอ้งกระทาํดว้ยความยตุธิรรม ความสจุรติใจ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ดูแลผูป้ฏบิตังิานในเรอืงเงนิเดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อนื ๆ ใหอ้ยู่
ในระดบัทเีหมาะสม สรา้งความเขา้ใจและมนัใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยการชแีจงและใหค้ําปรกึษาในเรอืง
สวสัดภิาพ สวสัดกิาร รวมถึงการให้ผลตอบแทนทเีป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงาน มกีระบวนงานในเรอืงการ
แต่งตงัและโยกยา้ย การเลอืนตําแหน่ง รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษพนักงานดว้ยความยุตธิรรม 
ความสจุรติใจภายใตก้รอบมาตรฐานเดยีวกนั 
  6. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิานอยู่เสมอ มกีารกําหนดมาตรการความปลอดภยัทตีอ้งดําเนินการ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบของสหกรณ์ และใหผู้ป้ฏบิตังิานตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรทมีอียูอ่ยา่งจาํกดั ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ดูแล รกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานไม่ใหเ้กดิความเสยีง เออืต่อการ
ปฏบิตังิานเพอืใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มทงัมกีารกํากบัดูแลไม่นํา
ทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการส่วนตวั โดยช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด รวมถงึใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนกจิกรรมทจีดัทําขนึ เพอืการสง่เสรมิรกัษาสภาพแวดลอ้ม     
สรา้งประโยชน์ต่อสมาชกิ ผูป้ฏบิตังิานและสงัคม โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 



3.1.16 ประกาศจรรยาบรรณ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 108 

  7. เน้นยําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาท เพือส่งเสริมให้เกิด
พฤตกิรรมทอียูใ่นกรอบของจรรยาบรรณทวัทงัสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  สอืสารให้ผู้ปฏิบตัิงานเขา้ใจ อาท ิจดัประชุมเพอืทบทวนเรอืงจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าทขีองผูป้ฏบิตังิานทพีงึปฏบิตั ิรวมทงัประพฤตตินใหเ้ป็นตวัอย่างทดีแีก่ผูป้ฏบิตังิาน เพอืส่งเสรมิให้
เกดิพฤตกิรรมทอียูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทวัทงัสหกรณ์ 

(3) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อืนใด 
 ไม่รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนืใดจากบุคคลอนืซงึมใิช่ญาต ิทอีาจมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางธุรกิจในนามธนาคาร หรือเพือหวงัผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจาํปี 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ไมเ่รยีกรอ้ง หรอืรบัสนิบน รวมทงัสงิตอบแทนในรปูแบบใด ๆ เพอืใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็น
พเิศษ ละเวน้การใหข้องกํานลั ไมร่บัหรอืขอเรยีไรของขวญั เช่น การสนบัสนุนทางการเงนิ การเลยีงรบัรอง 
การเดนิทาง ต้อนรบั หรอืเงนิรางวลัอนืใด การรบัของขวญัเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามธรรมเนียม
ประเพณหีรอืวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส 

(4) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 1. ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตาํแหน่งหน้าทกีารงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้นื 
 2. ไมท่าํการใด ๆ ทขีดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
 3. ตดัสนิใจในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของสมาชกิและสหกรณ์ 
 4. ทาํหน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติ เทยีงธรรม 
 5. ไมนํ่าผลประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวัมามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจททีาํให้
เบยีงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย และกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใชช้อื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มลูทเีป็นความลบัหรอืทรพัยส์นิอนืใดของสหกรณ์เพอื
ประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวั 

หมวด 2 
จรรยาบรรณของทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

(1) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์ 
 1. ปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัยส์จุรติ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏิบตัิหน้าทดี้วยความรบัผดิชอบ ละเอยีดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรบัผดิชอบของตนอย่างมปีระสทิธภิาพโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ และหลกีเลยีงโอกาสทจีะก่อใหเ้กดิ
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ความเสยีงแก่สหกรณ์ ซงึการปฏบิตัหิน้าทตีอ้งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้มคีวามถูกตอ้งแมน่ยาํเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสงันายทะเบยีนสหกรณ์และคูม่อืปฏบิตังิานกาํหนดอยา่งเครง่ครดั 
 2. ประพฤตตินเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏบิตังิานสหกรณ์ ทงักรยิามารยาท การวางตวั และ    
การแต่งกาย 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 สหกรณ์จะประสบความสาํเรจ็ไดด้ว้ยความรว่มมอืจากผูป้ฏบิตังิานทกุคนดงันนัภาพลกัษณ์
และการวางตวัของผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นสงิสําคญั ผูป้ฏบิตังิานตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ การพูดสอืสารกบัสมาชกิ ผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพอืนร่วมงาน ควรใช้ภาษา นําเสยีงทสีุภาพ 
ระมดัระวงัวาจา กรยิาและการกระทาํต่าง ๆ ทอีาจนําไปสูก่ารกระทบกระทงัซงึกนัและกนั 
 3. รกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไมก่ระทาํการใด ๆ ทจีะทาํใหส้หกรณ์สญูเสยีประโยชน์
และไมเ่บยีดบงัประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้นื 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย กําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ โดยผูป้ฏบิตังิาน
หา้มทาํธุรกจิอนืใดทไีม่เกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ในระหว่างปฏบิตัหิน้าท ีไมแ่สวงหาผลประโยชน์จาก
การทใีชช้อื เครอืงหมาย สญัลกัษณ์ สถานท ียานพาหนะ ขอ้มูลทเีป็นความลบั หรอืทรพัยส์นิอนื ๆ ของ
สหกรณ์ในการทาํงานสว่นตนหรอืกจิกรรมทไีมเ่กยีวขอ้งกบักจิกรรมของสหกรณ์ 
 4. ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสงิแวดลอ้มอนัเป็นจุดมุง่หมายทสีาํคญัของสหกรณ์ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ไมนํ่าทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการสว่นตวั และช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิ
ของสหกรณ์อย่างเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึใหค้วามร่วมมอื และสนับสนุนกจิกรรมของสหกรณ์ทจีดัขนึ
เพอืการสง่เสรมิ และสรา้งประโยชน์ต่อสมาชกิและชุมชน 
 5. รกัษาชอืเสยีงและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ โดยดาํรงไวซ้งึชอืเสยีงอนัดงีามของสหกรณ์ 
โดยไมใ่หร้า้ยหรอืใหข้อ้มลูขา่วสาร อนัจะก่อใหเ้กดิความเสอืมเสยีแก่สหกรณ์ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ประพฤตตินใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคําสงัต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพอืเป็น
แบบอยา่งทดีต่ีอบุคคลอนื เพอืรกัษาชอืเสยีงและเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ไมก่ระทาํ หรอืมวีาจาท ี   
ไม่สุภาพกบับุคคลอนืและไม่บดิเบอืนขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ ใหค้ําชแีจงแนะนําและแกไ้ขขอ้มูลในสงิทถีูกต้อง
เมอืมบุีคคลอนืวพิากษ์วจิารณ์สหกรณ์ในทางทเีสยีหาย 
 6. รกัษาขอ้มลูของสหกรณ์ไวเ้ป็นความลบั โดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารของสหกรณ์ที
ยงัไมค่วรเปิดเผยและไมใ่หข้า่วสารหรอืขอ้มลูใด ๆ ทคีณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ยงัไมอ่นุญาต 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลของสหกรณ์          
ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของสหกรณ์ เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึขอ้มูล
สว่นบุคคลของสมาชกิ และผูป้ฏบิตังิาน 
 7. ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ รกัษาความปลอดภยัของระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศของสหกรณ์ 



3.1.16 ประกาศจรรยาบรรณ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 110 

 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัต่าง ๆ ของสหกรณ์ ทเีกยีวขอ้งกบัความมนัคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาท ิ
ผูป้ฏบิตังิานต้องหลกีเลยีงการใช้งานอนิเตอร์เน็ต เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ทจีะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อขอ้มูล
ทรพัยส์นิ หรอืการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

(2) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อการรบัทรพัยสิ์นหรือ
ประโยชน์อืนใด 
 ไม่รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนืใดจากบุคคลอนืซงึมใิช่ญาต ิทอีาจมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางธุรกิจในนามสหกรณ์หรือเพือหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจาํปี 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ไมเ่รยีกรอ้ง หรอืรบัสนิบน รวมทงัสงิตอบแทนในรปูแบบใด ๆ เพอืใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็น
พเิศษละเวน้การใหข้องกํานัล ไม่รบัหรอืขอเรยีไรของขวญั เช่น การสนับสนุนทางการเงนิ การเลยีงรบัรอง
การเดนิทาง ต้อนรบั หรอืเงนิรางวลัอนืใด การรบัของขวญัเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามธรรมเนียม
ประเพณหีรอืวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส  
(3) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 1. ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตําแหน่งหน้าทกีารงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้นื 
 2. ไมท่าํการใด ๆ ทขีดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
 3. ตดัสนิใจในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงประโยชน์สงูสดุของสมาชกิและสหกรณ์ 
 4. ทาํหน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติ เทยีงธรรม 
 5. ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครวัมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที
เบยีงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย และกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มูลทีเป็นความลบัหรอืทรพัย์สนิอนืใดของสหกรณ์     
เพอืประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวั 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทวักนั     
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