คํานํา
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Good Government) อันเปนปจจัยหลักสําคัญในการเสริมสรางพัฒนาองคกร
เชื่อมโยงแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลกับความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรทุกสวนของ กยท.เพื่อใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติไดจริง
เพื่อสงเสริมให กยท. เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแลกิจการ
และบริหารจัดการที่ดีเลิศ ทําใหเกิดการยึดเหนี่ยว และสามารถตอบสนองความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสในการดําเนิน
ธุรกิจ และตรวจสอบได
เพื่อเปนการเสริมสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป ๒๕๕๒ ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กยท. จึงไดจัดทําคูมือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางของ กยท. ยึดมั่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีดวยความรับ
ผิดชอบสํานึกตอหนาที่มีความโปรงใส มีจรรยาบรรณและมีสวนรวมตลอดจนยึดถือเปน
วัฒนธรรมองคกรและนําไปสูก ารสงเสริมการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนไดอยางถูกตอง ผลักดันองคกร
สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
การยางแหงประเทศไทย
ก

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง
แหงประเทศไทย ใหสอดคลองกับ “หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
ป ๒๕๕๒” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหารพนักงาน และลูกจางของ กยท. ทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ สงเสริมให กยท. เปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได
จากเจตนารมณดังกลาว กยท. ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง
แหงประเทศไทย สําหรับ คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ กยท. ทุกระดับ
เพื่อนํามาใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับกฎระเบียบและขอบังคับขององคกร
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย ฉบับนี้ ไดมีการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงสาระสําคัญในคูม อื ดังกลาว ใหทนั สมัยตามปงบประมาณและใหสอดคลอง
กับแนวทางมาตรฐานสากล ประกอบดวย
 ข อ มู ล องค ก ร ได แ ก วั ต ถุ ป ระสงค อํ า นาจหน า ที่ และแหล ง ที่ ม าของรายได
ตามพระราชบัญญัติ การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกฎหมายใชบังคับในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 วิสย
ั ทัศน “กยท. เปนองคกรชัน้ นําระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทัง้ ระบบ”
และไดกาํ หนดคานิยมองคกร “RAOT” เพือ่ ใชเปนบรรทัดฐานสําหรับพนักงานไดนาํ ไปเปนหลัก
ปฏิบัติรวมกัน
ข

มีพนั ธกิจทีจ่ ะบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
และตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และมีเปาหมาย
ใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยางมีความสามารถในการ
แขงขันที่สูงขึ้น ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและมีการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า
 ยุทธศาสตรองคกร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ
๒. การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทานและหวงโซคุณคา
๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
๔. การหลอมรวมองคกรใหเปนหนึ่ง เพื่อการบริหารมุงสูความเปนเลิศ

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. เริ่มจากที่ กยท. มีเจตนารมณที่จะพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดีเปนที่นาเชื่อถือของประชาชนและมีการเติบโต
ที่ยั่งยืน โดยการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถือเปนกลไกที่สําคัญที่สนับสนุนการบรรลุเจตนารมณดัง
กลาว และผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ทั้ง ๗ ประการ ไดแก
๑. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)
๒. ความมีสาํ นึกในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
(Responsibility)
๓. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางสุจริตและเทาเทียมกัน
(Equitable Treatment)
๔. การดําเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency)
๕. การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation)
๖. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
๗. การมีสวนรวม (Participation)


ค

การกํากับดูแลกิจการที่ดีชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency
and Effectiveness) ในการดําเนินงานมากขึน้ มีความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
เพิ่มความเชื่อมั่นแกผูเกี่ยวของ (Stakeholders Confidence) และชวยสรางมูลคาเพิ่มแก
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Shareholder Values)

 หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในดานตางๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินกิจการ ของ กยท. เปนการประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ
และพฤติกรรมที่พนักงานทุกระดับของ กยท. พึงกระทําในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถี
ทางเดียวกันภายใตกรอบคุณธรรม ความซื่อสัตยในวิถีทางที่สรางสรรค เปนระเบียบเรียบรอย
เสมอภาค เทาเทียม เพือ่ สรางรากฐานและรักษาภาพพจนของ กยท. ใหเปนองคกรทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืน ดังนี้

  จรรยาบรรณของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

  ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยจรรยาบรรณของผูบ
 ริหาร พนักงาน และ
ลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

  ขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ผูวาการการยางแหงประเทศไทยพนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

  ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม พ.ศ. ๒๕๕๙

 กยท. ได ส  ง เสริ ม ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห เ กิ ด ผล
เปนรูปธรรม ดวยการใหบุคลากรภายในองคกรทั้งผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รวมถึงคณะ
กรรมการการยางแหงประเทศไทย มีสว นรวมในการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเสริมสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหองคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป ซึ่งนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทยจะครอบคลุมนโยบายหลัก ๔ ดาน ประกอบดวย


ง

ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ยึดมัน่ ในหลักการและปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ที่กําหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ๗ ประการ
และมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ กยท. มีความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูเกี่ยวของและเปนอิสระจากฝายจัดการ

  ดานการบริหารจัดการองคกร
ประกอบดวยการจัดทําแผนวิสาหกิจการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการขัดแยงของผลประโยชน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณรายงานทางดานการเงินและการบริหาร และการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
 ดานบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นได
สวนเสียทุกกลุมหรือผูเกี่ยวของอื่นๆ อยางเทาเทียมกัน โดยสนับสนุนใหมีการมีสวนรวมกัน
ระหวาง กยท. กับผูมีสวนไดสวนเสียในการสรางความมั่นคง สรางงาน และสรางกิจการใหมี
ความมั่นคงอยางยั่งยืน

  ดานบุคลากร
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยสงเสริมใหมีการยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
ใหโอกาสความกาวหนา แกพนักงานดวยความยุติธรรม และเสมอภาคของบุคลากรทุกระดับ
ตลอดจนสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด


จ





ดังนัน้ เพือ่ เปนการแสดงถึงพันธะสัญญาทีจ่ ะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูม อื ฉบับนีเ้ ปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงควรใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ กยท.
ทุกระดับ ทําความเขาใจ และยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อดํารงไวซึ่งการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ตอไป อันจะสงผลให กยท. สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน

ฉ

สารบัญ
คํานํา
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สารบัญ
สวนที่ ๑ ขอมูลองคกร
๑. บทบาทของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย
๒. วัตถุประสงค ตามมาตรา ๘
๓. อํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๙
๔. แหลงที่มาของรายได
๕. วิสัยทัศน (Vision)
๖. คานิยมองคกร(Core Value)
๗. พันธกิจ (Mission)
๘. เปาหมาย
๙. ตัวชี้วัดองคกร
๑๐. ยุทธศาสตรองคกร
๑๑. โครงสรางการยางแหงประเทศไทย
สวนที่ ๒ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
๑. วัตถุประสงค
๒. ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.
๓. หลักการและแนวทางสําคัญที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๔. ประโยชนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๕. ผลที่คาดหวัง

ก
ข
ช
๑
๑
๑
๒
๒
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๙
๒๐
ช

สวนที่ ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
๒๓
๑. ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
๒๕
การยางแหงประเทศไทย
๒. ดานการบริหารจัดการองคกร
๒๘
๓. ดานบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
๓๗
๔. ดานบุคคลากร
๓๙
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ๔๐
ภาคผนวก
๔๓
๑. จรรยาบรรณของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
๔๔
๒. ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยจรรยาบรรณของผูบริหาร
๔๖
พนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยวาดวยประมวล
๕๖
จริยธรรมของผูวาการการยางแหงประเทศไทยพนักงาน และลูกจาง
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยการขัดกันระหวางประโยชน
๖๒
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. คําสั่งคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ที่ ๓๕/๒๕๕๙
๘๒
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของการยางแหงประเทศไทย
๖. คําสั่งคณะอนุกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๘๕
ของการยางแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
๗. หนังสือที่ กษ ๒๐๐๘/๑/๐๖๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๘๗
เรือ่ ง ขอสงสําเนานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องการยางแหงประเทศไทย
ซ

สวนที่ ๑

ขอมูลองคกร

N

สวนที่ ๑ ขอมูลองคกร
๑. บทบาทของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย
ตามที่มี พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกฎหมายใชบังคับใน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ทําใหเกิดการรวม ๓ หนวยงาน ที่เกี่ยวกับยางพารา
เพือ่ บูรณาการการทํางานรวมกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการ
สวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจยั ยาง (สวย.) กรมวิชาการเกษตร เปน “การยางแหงประเทศไทย”
เรียกโดยยอวา “กยท.” มีสถานะเปนนิติบุคคล
๒. วัตถุประสงค ตามมาตรา ๘
๒.๑ เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ
อยางครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
ใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมกี ารศึกษา วิเคราะห วิจยั พัฒนา และเผยแพรขอ มูล
และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
๒.๓ สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผูป ระกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม
การตลาดการประกอบธุรกิจและการดําเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ยกระดับรายไดและคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น
๒.๔ ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
๒.๕ ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม
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๓. อํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๙
๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แกเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
๓.๒ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาง
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะ
กรรมการกําหนด
๓.๔ สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับประเทศผูผลิตยางพารา และองคการ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับยางพารา
๓.๕ สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา
๓.๖ ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ กยท.ตาม
ที่คณะกรรมการกําหนด
บริ ห ารงานโดย“คณะกรรมการการยางแห ง ประเทศไทย”มี ผู  ว  า การการยางแห ง
ประเทศไทยเปนผูบริหารกิจการของกยท.
๔. แหลงที่มาของรายได
๔.๑ ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา ๑๑
(๑.๑) ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพันและงบประมาณ
ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเปนของ กยท. หรือกองทุน และใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไมเกิน
รอยละ ๑๕ เปนทุนประเดิม
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(๑.๒) ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพัน และงบประมาณ
ขององคการสวนยาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเปนของกยท.
(๑.๓) ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
งบประมาณ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วของกับ
ราชการสถาบันวิจัยยาง และหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจการยางอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีเห็นวา
จําเปนตอการดําเนินงานของ กยท. ที่มีอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตบรรดา
กิจการ เงิน ทรัพยสนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพันและงบประมาณในสวนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยควบคุมยาง และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจําซึ่งมี
ผูครองอยูไปเปนของ กยท.
(๑.๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหหรือเปนของ กยท.
๔.๒ กยท. อาจมีรายไดจากแหลงตอไปนี้
(๒.๑) เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให ต ามความเหมาะสมเป น คราวๆ
เพื่อดําเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม
(๒.๒) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่นรวมทั้งจากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ
(๒.๓) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนิน
การหรือการลงทุน
(๒.๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของ กยท.
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๕. วิสัยทัศน (Vision)
กยท. เปนองคกรชั้นนําระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
๖. คานิยมองคกร (Core Value)
การยางแหงประเทศไทย ไดกาํ หนดคานิยมองคกรทีจ่ ะใชเปนบรรทัดฐานสําหรับพนักงาน
ไดนําไปเปนหลักปฏิบัติรวมกันเพื่อขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนี้
คานิยมหลัก
Responsibility
รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
Advance to Excellence
กาวสูความเปนเลิศทางธุรกิจ
Ownership
ผูกพันเปนเจาของรวมกัน
Trust
มีความนาเชื่อถือ

พฤติกรรมมีตองปฏิบัติ
๑. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
๒. ใฝเรียนรูและเปนผูถายทอดองคความรูที่ดี
๓. มีหลักธรรมาภิบาล
๑. มีความเปนเลิศทางธุรกิจ
๒. คิดอยางเปนระบบริเริ่ม สรางสรรคและสรางนวัตกรรม
๓. เจรจาเกง และมีไหวพริบที่เปนเลิศ
๑. ผูกพันเปนหนึ่งเดียว
๒. ทุมเทแรงกายแรงใจเสมือนเปนธุรกิจของตนเอง
๓. รักษองคกร ทําเพื่อองคกร
มีความนาเชื่อถือ เปนที่ไววางใจและเกิดความเชื่อมั่น
แกผูมีสวนไดสวนเสีย

๗. พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน เพิ่มรายไดใหเกิดความคุมคา เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ตอบสนองตอผูม สี ว น
ไดสวนเสียทั้งระบบ ดังนี้
๗.๑ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยาง
สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
๗.๒ ผูประกอบกิจการยาง : สงเสริมการคาใหมีความเปนธรรม เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหผูประกอบกิจการยาง
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๗.๓ ประเทศ : สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิต การคา และ
นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางกลไกรักษา
เสถียรภาพราคายาง
๘. เปาหมาย
๘.๑ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการพัฒนา มีความเขมแข็ง และ
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
๘.๒ ผูประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสในการเขาสู
ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหมๆ ดานยางพารา
๘.๓ มีกลไกในการทําใหราคายางพารามีเสถียรภาพ
๘.๔ ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
๘.๕ การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า
๙. ตัวชี้วัดองคกร
๙.๑ ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอปไมตํ่ากวาเสนความยากจน และมีรายไดเพียง
พอสําหรับการใชจายในสิ่งจําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิต
๙.๒ สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไมนอยกวา ๕ กลุมตอป
๙.๓ ปริมาณการใชยางภายในประเทศเมือ่ สิน้ สุดแผนป ๒๕๖๔ เพิม่ ขึน้ อยางนอยรอยละ
๑๕ ของผลผลิต อางอิงจากการใชยางภายในประเทศป ๒๕๕๘ จํานวน ๖๐๐,๔๙๑ ตัน
ของปริมาณการผลิตยาง ๔,๔๗๓,๓๗๐ ตัน คิดเปนรอยละ ๑๓.๔๒ ตัน
๙.๔ ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไมมคี วาม
ผันผวนสูง
๙.๕ ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภายใน ๒๐ ป
๙.๖ จํานวนผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปประยุกตใชไดจริง ทัง้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผูประกอบกิจการยาง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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๑๐. ยุทธศาสตรองคกร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑๐.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค
เพื่อหารายไดเปนเครื่องมือในการบริหารและเพิ่มสภาพคลองใหองคกร
ตัวชี้วัด
๑. ผลการดําเนินงานไดกําไรไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของเงินลงทุน
๒. จํานวนธุรกิจที่เพิ่มรายไดจากโอกาสใหม จํานวน ๑ ธุรกิจ
๓. ลดคาใชจายในการบริหารงาน รอยละ ๑๐ ภายใน ๕ ป เมื่อสิ้นสุดแผน
๔. จํานวนฐานลูกคา
กลยุทธ
๑. การประกอบธุรกิจจากทรัพยสินที่มีอยูเดิม
๒. การสรางรายไดจากโอกาสในธุรกิจใหม
๓. การลดคาใชจาย และปรับโครงสรางหนี้
๑๐.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และพัฒนาระบบตลาด
๒. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. สรางความเขมแข็งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมยาง สนับสนุนใหผลิตภัณฑยางไทยมีคุณภาพ และพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
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๔. สนับสนุนใหมกี ารเพิม่ มูลคายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนํายางธรรมชาติ
มาผลิตเปนผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มการใชผลิตภัณฑยางและเพิ่มการสงออก
๕. เกษตรกรที่ทําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และ
มีสวัสดิการสังคม เชน ผูใชแรงงาน หรือพนักงานบริษัททั่วไปในขณะที่ผูประกอบการสามารถ
พัฒนาตนเอง และแขงขันกับผูผลิตตางประเทศได
ตัวชี้วัด
๑. ผลผลิตยางตอหนวยพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ทัง้ ประเทศจาก ๒๓๗ กิโลกรัม/ไร/ป ในป ๒๕๕๘
เปน ๒๖๐ กิโลกรัม/ไร/ป ในป ๒๕๖๔ หรือไมกวารอยละ ๑๐ (เฉพาะสวนยางที่ขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทน และปลูกใหม อยูภายใตการดูแลของ กยท.)
๒. รายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง ไมตํ่ากวาเสนความยากจนของปนั้น
๓. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ ไดรบั การจดทะเบียนจัดตัง้ เปนนิตบิ คุ คล
๕ กลุม ตอป
๔. ความตองการใชยางพาราในประเทศเพิม่ ขึน้ อยางนอยรอยละ ๑๕ ของผลผลิต
ในแตละป
๕. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไมมีความผันผวนสูง
๖. ขับเคลือ่ นนโยบายการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม (Zoning) ใหสอดคลอง
กับความตองการ ลดพื้นที่ปลูกยางถาวรปละ ๑๐๐,๐๐๐ ไร ลดพื้นที่ปลูกยางชั่วคราวปละ
๓๐๐,๐๐๐ ไร
กลยุทธ
๑. การสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
๒. การสรางความเขมแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย
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๑๐.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
วัตถุประสงค
๑. สรางเทคโนโลยีงานวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ สรางคุณคาและมูลคาใหกบั สินคา
และบริการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อไปสูศักยภาพการแขงขัน
๒. ผลักดันผลงานวิจัยไปใชประโยชนและเผยแพร
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร และมีการนําไปใชประโยชนโดยเกษตรกร
หรือ สถาบันเกษตรกร หรือภาคเอกชน หรือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมถึง กยท. ไมตาํ่ กวา ๕ เรือ่ ง
๒. จํานวนผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปพัฒนาเพือ่ ทํารายไดใหกบั กยท. ไดอยางนอย
๑ เรื่อง
๓. จํานวนหลักสูตรการถายทอดเทคโนโลยีทตี่ รงตามตองการของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรหรือภาคเอกชน สามารถนําไปใชไดจริงในการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตหรือ
สรางรายไดไมตํ่ากวา ๓ หลักสูตร
๔. กยท. มีแผนการจัดทําฐานขอมูลดานยางพาราอยางเปนระบบ และมีฐานขอมูล
ของ กยท. ทั้งระดับในประเทศและตางประเทศและสามารถสืบคนไดเมื่อสิ้นสุดแผนป ๒๕๖๔
๔.๑ ฐานขอมูลตนทุนการผลิต
๔.๒ ฐานขอมูลผลผลิตตอไร
๔.๓ ฐานขอมูลพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ
๔.๔ ฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยาง ทั้งทางดานยางดิบและผลิตภัณฑยาง
๔.๕ ขอมูลการบริการวิชาการ เทคโนโลยีและเอกสารคําแนะนําทางวิชาการตาง ๆ
กลยุทธ
๑. การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
๒. การถายทอดงานวิจัยยาง
๓. การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
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๑๐.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ การหลอมรวมองคกรใหเปนหนึง่ เพือ่ การบริหารมุง สูค วามเปนเลิศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High performance organization)
ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรมเดียวกัน
๒. เพือ่ ใหบคุ ลากรทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบตอตําแหนง หนาที่ และ
ทรัพยสินขององคกร
๓. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน
ใหเปนหนึ่งเดียว ถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใชงาน
ตัวชี้วัด
๑. ผลการประเมินองคกร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
หัวขอการบริหารจัดการองคกร ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เฉลี่ย ผานเกณฑ
ไมตํ่ากวาระดับ ๓
๒. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทุกอยางใหอยูภายใต
กรอบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเดียวกัน ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐
๓. กยท. มีอตั ลักษณที่ชัดเจนเปนหนึ่งเดียว รอยละ ๗๐ ของพนักงานผานแบบ
ประเมินพฤติกรรมตามคานิยม
กลยุทธ
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
๔. การหลอมรวมเพื่อความเปนหนึ่ง
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ฝายบริหารทรัพยสิน
กองบริหารจัดซื้อจัดจาง
กองบริหารสัญญา
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองบริหารทรัพยสิน

BU

ฝายยุทศาสตรองคกร
กองวิจัยอุตสาหกรรม
กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง
กองสงเสริมและสนับสนุนอุตสหกรรมยาง
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคกลาง
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคใต

ฝายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กองสวัสดิการเกษตรกร
กองสงเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
กองทะเบียน

ฝายสงเสริมและพัฒนาการผลิต
กองแผนงานและวิชาการ
กองสงเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม
กองผลิตและขยายพันธุยาง
กองวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

กยท. สาขา (๘๐ สาขา)
แผนกธุรการและพัสดุ
แผนกการเงินและบัญชี
แผนกปฏิบัติการ
แผนกสงเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด

กยท. จังหวัด (๔๔ จังหวัด)
กองประสานนโยบายและวิชาการ
กองงานสนับสนุน
กองบริหารกองทุน
กองสงเสริมและพัฒนายาง
กองปฏิบัติการ
(กรณีไมมี กยท. สาขาหรือมีสาขาเปนจังหวัด)
ศูนยเรียนรูย างพารา (นครพนม)
ศูนยเรียนรูย างพารา (ขอนแกน)
ศูนยเรียนรูย างพารา (นครศรีธรรมราช)
ศูนยเรียนรูย างพารา (กระบี)่
ศูนยเรียนรูย างพารา (พัทลุง)

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนกลาง
ภาคใตตอนลาง

กองนิติกรรมสัญญา
กองคดีและบังคับคดี
กองสิทธิประโยชน

ฝายกฎหมาย

กองกลาง
กองการประชุม
กองประชาสัมพันธและเผยแพร
กองกิจการตางประเทศ

สํานักผูวาการ

สํานักตรวจสอบภายใน
กองตรวจสอบกระบวนการหลัก
กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
กองตรวจสอบหนวยงานในสวนกลาง
กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ โครงสรางการบริหารงาน กยท. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

กยท.เขต (๗ เขต)
กยท.เขต (๗ เขต)
กองแผนและวิชาการ
กองควบคุมและติดตาม
กองจัดการโรงงาน ๑ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๒ (อ.ทุง ใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๓ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๔ (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
กองจัดการโรงงาน ๕ (อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี)
กองจัดการโรงงาน ๖ (อ.ทาอุเทน จ.นครพนม)
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรรี มั ย
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา
กองจัดการสวนยาง ๑ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการสวนยาง ๒ (อ.ทุง ใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการสวนยาง ๓ (อ.ทุง ใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการสวนยาง ๔ (อ.ทุง ใหญ จ.นครศรีธรรมราช)

รองผูวาการดานธุรกิจและปฏิบัติการ
ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กองวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส
กองพัฒนาการตลาดและธุรกิจ

คณะอนุกรรมการอื่นๆ

สถาบันวิจัยยาง
กองบริหารงานวิจัย
กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา
ศูนยวิจัยยางหนองคาย
ศูนยวิจัยยางบุรีรัมย
ศูนยวิจัยยางสุราษฎธานี
ศูนยวิจัยยางสงขลา

รองผูวาการดานอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

บริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด (มหาชน)
บริษัทรวมทุน

ฝายทรัพยากรมนุษย
กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
กองการเจาหนาที่
กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแรงงานสัมพันธ
กองพัฒนาระบบสมรรถนะและการจัดการความรู
กองฝกอบรม

กองงบประมาณ
กองการเงิน
กองตรวจจาย
กองบัญชี
กองจัดเก็บคาธรรมเนียมและรายได

ฝายการคลัง

กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
กองพัฒนาระบบสื่อสารขอมูล
กองฐานขอมูลสารสนเทศ

ฝายยุทศาสตรองคกร
กองนโยบายและแผน
กองโครงการพิเศษ
กองประเมินผล
กองบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูวาการดานบริหาร

คณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (คกก.กยท.)

โครงสรางการบริการงานของการยางแหงประเทศไทย

๑๑. โครงสรางการยางแหงประเทศไทย

สวนที่ ๒

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของการยางแหงประเทศไทย
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สวนที่ ๒ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของการยางแหงประเทศไทย
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เปนหนวยงานหลัก ในการกํากับดูแลและสนับสนุนให กยท. มีระบบบริหารจัดการที่ดี
มีความสามารถในการแขงขัน โดยมีคณะอนุกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง
แหงประเทศไทย เปนผูกํากับดูแลกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน
ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของคณะกรรมการ ผู  บ ริ ห าร
และพนักงาน ให กยท. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการโดยยึดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีจรรยาบรรณ มีความสุจริต เปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง กระบวนการแหงการจัดโครงสราง การบริหารจัดการ
การกํ า กั บ ดู แ ลและการควบคุ ม จากภายในและภายนอกเพื่ อ ประกั น ความสั ม พั น ธ ข อง
คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง กยท. ที่มีตอภาครัฐซึ่งเปนเจาของ วาจะเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม บนพื้นฐานของ
สํานึกและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม เพือ่ เพิม่ มูลคาและสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนขององคกรและประเทศ
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๑. วัตถุประสงค
๑.๑ กยท. มีเจตนารมณที่จะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
เปนที่นาเชื่อถือ ของประชาชนและมีการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยการกํากับดูแลกิจการที่ดีถือเปนกลไกที่สําคัญที่สนับสนุนการบรรลุ
เจตนารมณดังกลาว และผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ทั้ง ๗ ประการ ไดแก
๑) ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)
๒) ความมีสาํ นึกในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
(Responsibility)
๓) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางสุจริตและเทาเทียมกัน
(Equitable Treatment)
๔) การดําเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency)
๕) การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation)
๖) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
๗) การมีสวนรวม (Participation)
๑.๒ เพื่อปฏิบัติตามหลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางจริงจังและตอเนื่อง
๑.๓ เพือ่ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ใหมกี าร
พัฒนาอยางตอเนื่อง
๑.๔ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหองคกร
เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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๒. ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.
การจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. จะเปนการสงเสริมให กยท. มีระบบการ
จัดการทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล ซึง่ จะสรางความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจตอผูร บั บริการ ผูม สี ว นไดสว น
เสียหรือผูเ กีย่ วของทุกฝาย โดยจะทําให กยท. ดําเนินงานสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจป ๒๕๕๒ ดังนี้
๒.๑ สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กยท. และผูบริหารตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย รวมทั้งเปนการสรางพันธะผูกพันเพื่อใหฝายบริหารใชอํานาจภายในขอบเขตที่
กําหนด ทําใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที่ของแตละบุคคลภายใน กยท. ดวยกัน หรือตอบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๒ สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กยท. และผูบริหารตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย รวมทั้งเปนการสรางพันธะผูกพันเพื่อใหฝายบริหารใชอํานาจภายในขอบเขตที่
กําหนด ทําใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที่ของแตละบุคคลภายใน กยท. ดวยกัน หรือตอบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๓ เปนเครือ่ งมือวัดผลการดําเนินงานและเครือ่ งมือในการสนับสนุนใหแตละหนวยงาน
ของ กยท. ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ปองกันความขัดแยงทางผล
ประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยนําขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขใหสามารถดําเนิน
การไดสําเร็จตามเปาหมาย และเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีโปรงใส และมีมาตรฐาน
ซึ่งจะชวยให กยท. มีศักยภาพในการแขงขันและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
๒.๔ ทําใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภาคธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อถือ
ความมั่นใจใน กยท. วาไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน สังคม และผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
ในการดําเนินงานมีการมุง เนนใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมโดยรอบเพือ่ ไมสรางความเดือด
รอนหรือมีผลกระทบกับประชาชน และใหไดรับการบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
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๒.๕ เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และสรางจิตสํานึก
ภายใตกรอบแหงคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต และจรรยาบรรณในการดําเนินงาน เปนการ
เพิม่ ความนาเชือ่ ถือใหกบั ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย และสรางรากฐานแหงการเติบโตชอง กยท.
อยางสมดุลและยั่งยืน
๓. หลักการและแนวทางสําคัญที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดจัดทําขึ้นตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการ กยท. ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการทีด่ โี ดยมอบนโยบาย ใหดาํ เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิง่ แวดลอมรวมถึงใหความสําคัญตอการปองกันและลดผลกระทบตางๆ ทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ จากการดําเนินงานขององคกร และมีความสอดคลองกับ “ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
องคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ” ตามแผนวิสาหกิจปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของ กยท.
๓.๑ หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป ๒๕๕๒
ของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดกําหนด
หลักการ และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป ๒๕๔๙ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดใหความเห็นชอบใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติโดยมี
หลักสําคัญ ๗ ประการดังนี้
๑) Accountability : ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาทีค่ วามมุง มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หนาที่และมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งดานบวกและดานลบ
๒) Responsibility : ความสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
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๓) Equitable Treatment : การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และ
ตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน เชน การจัดซื้อจัดจางตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรม
และเทาเทียมกัน หากมีการรองเรียนตองมีคําอธิบายไดเปนตน
๔) Transparency :ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
- ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
- มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information
Disclosure) คือมีการแสดงผลประกอบการอยางโปรงใสแกผทู เี่ กีย่ วของและผูม สี ว นไดสว นเสีย
๕) Value Creation : การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลคาใด ๆ นั้นจะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดาน
เพื่อการแขงขัน
๖) Ethics : การสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการ
ดําเนินกิจการ
๗) Participation : การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแก
ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบตอสังคม สิง่ แวดลอมสุขอนามัย คุณภาพชีวติ และความเปนอยูข องชุมชนหรือทองถิน่
๓.๒ หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
๑) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย และเปน
ธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับเหลานั้น
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
๒) หลักคุณธรรมไดแกการยึดมัน่ ในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาทีข่ อง
รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนตัวอยางแกสงั คมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
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๓) หลักความโปรงใส ไดแกการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรในทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารทีเ่ ปนประโยชนในระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึน้ เรงรัดการกอตัง้ องคกรภาค
สังคมทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวใหครบถวน เชน สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติองคกร
อิสระดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเมื่อมีการสงเสริมการรวมตัวของประชาชนเปนองคกรตางๆ
ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองชุมชนทองถิ่น และชุมชนอื่นๆ ใหมีความเขมแข็งแลวก็กอให
เกิดการคานและถวงดุลอํานาจของรัฐ
๔) หลักความมีสว นรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมรับรูแ ละเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวน
สาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติอื่น ๆ
๕) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับ
ผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกไขปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน
๖) หลักความคุม คา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรทีม่ จี าํ กัดเพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสงู สุด แกสว นรวมโดยรณรงคใหคนไทย มีความประหยัดใชของอยางคุม คา สรางสรรค
สินคาบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน
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๔. ประโยชนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๔.๑ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะช ว ยให อ งค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
(Efficiency and Effectiveness) ในการดําเนินงานมากขึน้ เนือ่ งจากการกํากับดูแลกิจการเปน
เครือ่ งมือชวยตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคกร ซึง่ ทําใหเกิดแนวทางในการเสนอขอคิด
เห็นใหกับองคกรเพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
๔.๒ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะช ว ยให อ งค ก รมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น
(Competitiveness) เนื่องจากองคกรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําใหเกิดรูปแบบกิจการ
ที่เปนที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปนสากล ซึ่งจะทําใหมีคุณลักษณะที่เหนือกวาผูอื่นทั้งใน
เรื่องกลยุทธและการจัดการ
๔.๓ การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นแกผูเกี่ยวของ (Stakeholders
Confidence) เนือ่ งจากองคกรมีความโปรงใสในการบริหารจัดการทีจ่ ะชวยปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนจากกรรมการและฝายจัดการ
๔.๔ การกํากับดูแลกิจการทีด่ จี ะชวยสรางมูลคาเพิม่ แกผมู สี ว นไดสว นเสีย (Shareholder
Values) เนือ่ งจากการกํากับดูแลกิจการทีด่ จี ะชวยสรางความมัน่ ใจในการดําเนินงานขององคกร
สงผลใหผูมีสวนได สวนเสียดําเนินงานที่สรางมูลคาเพิ่มขึ้น
ดังนัน้ การกํากับดูแลกิจการทีด่ แี สดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่
เกีย่ วของทุกฝาย จึงกลาวไดวา การกํากับดูแลกิจการทีด่ เี ปนเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่ มูลคาและสงเสริม
การเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร
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๕. ผลที่คาดหวัง
๕.๑ คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ กยท. ทุกระดับ ทําความเขาใจ
และยึดถือคูม อื การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องการยางแหงประเทศไทยเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ควบคูไปกับกฎระเบียบและขอบังคับของ กยท. อยางเครงครัด
๕.๒ สงเสริมใหผบู ริหารทุกระดับเปนผูน าํ และตนแบบทีแ่ สดงใหเห็นถึงความุง มัน่ ตอการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมถึงสรางบรรยากาศในองคกร สรางแรงจูงใจ และกํากับ
ดูแลใหบุคลากรรวมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
๕.๓ สรางความมั่นใจวา กยท. จะพัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อประโยชน
สูงสุดของบุคลากรในองคกร ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสีย ในการที่ กยท.
จะดําเนินกิจการดวยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะสงผลให
กยท. สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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สวนที่ ๓

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
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สวนที่ ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของการยางแหงประเทศไทย
การยางแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จึงมีนโยบายนําหลักการการกํากับดูแลกิจการบานเมืองทีด่ ี หรือธรรมาภิบาล มาประยุกตใชเพือ่
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงการมีความรับ
ผิดชอบตอสังคม มีการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธร
รมาภิบาล ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ
ผูมีสวนไดเสีย หรือผูเกี่ยวของทุกฝาย
หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหลักสําคัญ เพื่อใชเปนกลไกที่จะผลักดันใหเกิดความ
โปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ ประการ ไดแก
๑. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (ACCOUNTABILITY)
๒. ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
(RESPONSIBILITY)
๓. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน
(EQUITABLE TREATMENT)
๔. การดําเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY) ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๔.๑ ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
๔.๒ มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
(TRANSPARENCYOFINFORMATION DISCLOSURE)
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๕. การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มมูลคาใดๆ นั้นจะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
(VALUE CREATION)
๖. การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ (ETHICE)
๗. การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น (PARTICIPATION)
การยางแหงประเทศไทยไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดวยการใหบุคลากรภายในองคกรทั้งผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รวมถึง
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย มีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ใหองคกรเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืนตอไป ซึง่ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
จะครอบคลุมนโยบายหลัก ๔ ดาน ประกอบดวย
๑. ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
๒. ดานการบริหารจัดการองคกร
๓. ดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
๔. ดานบุคลากร
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๑. ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บัญญัติให
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม หรือการบริหาร
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ผูแ ทนกระทรวงพาณิชย ผูแ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนเกษตรกร
ชาวสวนยางจํานวนสามคน ผูแ ทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจํานวนสองคน ผูแ ทนผูป ระกอบ
กิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการคาจํานวนหนึ่งคน และผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยางจํานวนหนึ่งคน
ใหผวู า การเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผวู า การแตงตัง้ พนักงานจํานวนไมเกินสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ยึดมัน่ ในหลักการและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนด
ไวในหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ๗ ประการ และมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชนสงู สุดของ กยท. มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบตั ิ
หนาที่ตอผูเกี่ยวของและเปนอิสระจากฝายจัดการ
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กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหนาที่ระหวางคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทยและฝายจัดการอยางชัดเจน
๒. จัดใหมียุทธศาสตรพัฒนาองคกรที่สอดคลองกับแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐของ
รัฐวิสาหกิจและติดตามใหมีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
๓. กําหนดมาตรการในการควบคุมฝายจัดการอยางมีประสิทธิผลรวมทัง้ ทบทวนและให
ความเห็นชอบกับกลยุทธ นโยบายที่สําคัญ และแผนงานรวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานของ
ฝายจัดการใหปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ
๔. กําหนดใหมีการประเมินตนเองตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลของผูบ ริหารสูงสุด และกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลอง
กับผลงานรัฐวิสาหกิจและผลการประเมินดังกลาว
๕. แตงตั้งคณะกรรมการยอยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อกํากับดูแลและกลั่นกรองงาน
แทนคณะกรรมการ
๖. กํากับดูแลใหมกี ารบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๗. กําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดปปฏิทินอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ
ตามความจําเปน
๘. กํากับงานดานการบริหารบุคคลในเรือ่ งตําแหนงหนาทีแ่ ละจํานวนพนักงานใหมคี วาม
เหมาะสมกับสภาวะของรัฐวิสาหกิจ ในชวงระยะเวลานั้นๆ (โครงสรางอัตรากําลัง)
๙. จัดใหมกี ระบวนการเพือ่ ใหความมัน่ ใจวาระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีมีความเชื่อถือได
๑๐. กรรมการทีเ่ ปนอิสระจะตองปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวัง
ผลประโยชนหรือความสัมพันธอื่นใดที่อาจมีอิทธิพลตอความเปนอิสระของตน
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แผนการดําเนินงาน
๑. คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่
สําคัญในการจัดทําแผนวิสาหกิจแกฝายจัดการ
๒. คณะกรรมการมีสว นรวมในกิจกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลทีด่ ี รวมกับฝายจัดการ
และพนักงาน
๓. จัดใหมีการประเมินตนเองรายบุคคล(SelfAssessment) และการประเมินรายคณะ
(Board Evaluation) ของคณะกรรมการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินผล มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการกํากับดูแลของ กยท.
๔. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลที่ดี ใหครอบคลุมทุกหมวด ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารระดับสูงสุดที่มาจากการสรรหา โดยกําหนดหลัก
เกณฑ วิธีการ ตัวชี้วัดในการประเมินผล เพื่อนําผลการประเมินไปทบทวนการจายคาตอบแทน
ในแตละปซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังกําหนด
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๒. ดานการบริหารจัดการองคกร
๒.๑ การจัดทําแผนวิสาหกิจ
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยสงเสริมใหมกี ารจัดทําแผนวิสาหกิจ ประกอบดวย
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของ กยท. ซึ่งเปนไปตามแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ(Statement of Director : SOD)
โดยแผนดังกลาวมีความชัดเจน ครบถวน และมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันและใหความสําคัญ
กับบทบาทการมีสว นรวมในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สถานการณสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. การเขามามีสว นรวมของคณะกรรมการในการจัดทําแผนรวมกับฝายจัดการ โดยคํานึง
ถึงนโยบายของผูถือหุนภาครัฐเปนสําคัญ
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหแผนวิสาหกิจดําเนินการไปไดอยางเปนรูปธรรม โดยการ
กําหนดแผนปฏิบัติการประจําป
๓. ติดตามการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการทบทวนแผนโดยเนนการมี
สวนรวมของทุกฝาย
๔. มอบหมายหรือแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนงานในเบื้องตนกอนที่จะนํา
เสนอใหคณะกรรมการทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดทาย
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แผนการดําเนินงาน
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหรือทบทวนแผนวิสาหกิจหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและภารกิจของ กยท. โดยคณะกรรมการเขามามีสวนรวมใน
การจัดทํากับฝายจัดการ
๒. ติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกระยะอยางนอยเปนราย
ไตรมาส
๒.๒ การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย มีการกําหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
ของ กยท. เพือ่ ใหดาํ เนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร วัตถุประสงคเปาหมายการดําเนินงานประจํา
ปและใชเปนแนวทางในการพัฒนาตามเกณฑประเมินผลดวยการเชือ่ มโยงและบูรณาการระบบ
การบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเขากับการบริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามให ผ ลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทัง้ ปลูกฝงการบริหารจัดการเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร
ตลอดจนเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ กยท. อีกทางหนึ่งดวย
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง ภายใตกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ ปลูกฝงใหการบริหารความเสีย่ งเปนสวนหนึง่ ของ
การดําเนินงานตามปกติ
๒. บริหารความเสีย่ งภายในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ใหอยูใ นระดับทีอ่ งคกรยอมรับได มุง
เนนการบริหารความเสี่ยงในเชิงปองกันและแกไข ดวยความรวดเร็ว โปรงใส ถูกตอง ครบถวน
อยางสมํ่าเสมอ
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๓. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพือ่ ใหเกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงาน
และการสื่อขอความ
๔. ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานและผู  บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ค วามรู  ค วามเข า ใจ มี ส  ว นร ว มใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
๕. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอยางนอยทุกไตรมาส
แผนการดําเนินงาน
๑. ทุกสวนงานมีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองโดยมีคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนผูกํากับดูแล
๒. มีการทบทวนความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. มีการฝกอบรมบุคลากรของ กยท. ในเรื่องบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
๔. ชี้แจงทําความเขาใจในเรื่องบริหารความเสี่ยงแกพนักงานในองคกรทุกระดับ
๕. ทบทวน นโยบาย คําขวัญ และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๖. รณรงคใหพนักงานของ กยท. ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
๒.๓ การควบคุมภายใน
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย กํากับดูแลให กยท. มีระบบควบคุมภายใน
เพื่อชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหองคกรมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไว และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.) วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
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กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในที่ดี ชัดเจน เหมาะสม เปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
๒. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณตอตนเอง องคกร และบุคคลภายนอก
ใหเกิดเปนวัฒนธรรมทีด่ ขี ององคกร มีจติ สํานึกในการประพฤติปฏิบตั ติ นไดอยางเหมาะสม เปน
แบบอยางของการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีความรับผิดชอบ
๓. เสริมสรางทัศนคติใหผบู ริหารและพนักงานมีสว นรวมในรูปแบบการทํางานทีส่ นับสนุน
ใหองคกรมีการควบคุมภายในทีด่ ี อยูใ นขัน้ ตอนของกระบวนการปฏิบตั ิ ตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของการควบคุมภายใน เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูเ ปาหมาย
ขององคกรอยางเปนรูปธรรม
๔. พัฒนาและเรียนรูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม สอบทาน ประเมินผล
การควบคุมภายในของ กยท. อยางคุม คา พอเพียง และเหมาะสม ตัง้ แตระดับสวนงานยอยจนถึง
ระดับองคกร
๕. ให พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามคู  มื อ และสนั บ สนุ น ให ทุ ก ส ว นงานนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เพื่อการรายงานผลไดรวดเร็วทันตอสถานการณ
แผนการดําเนินงาน
๑. จัดใหมีการฝกอบรมผูรับผิดชอบดานควบคุมภายใน
๒. จัดตั้งคณะทํางาน/คณะอนุทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อติดตาม
ผลการควบคุมภายในขององคกร โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เปนผูกํากับดูแล
๓. ทบทวนพัฒนาระบบการควบคุมภายในและทบทวนคูมือควบคุมภายในประจําป
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๒.๔ การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย กํากับดูแลให กยท. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามคูมือการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยสอดคลองตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
กําหนด
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ใหความเห็นทีเ่ ปนอิสระและเทีย่ งธรรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการองคกรในแตละดาน
ซึ่งจะชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคา
และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แผนการดําเนินงาน
๑. ดําเนินงานตามขอบเขตที่กําหนดในกฎบัตร สํานักตรวจสอบภายใน กยท. รวมทั้ง
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
๒. รณรงคใหพนักงานของ กยท. ตระหนักและใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน
๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กยท. เปนองคกรทีม่ ศี กั ยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีและการสือ่ สาร (Informationand
Communication Technology : ICT) เพื่อการบริหารจัดการ
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กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหรองรับภารกิจหลัก และระบบการบริหาร
จัดการขององคกร รวมทั้งตอบสนอง และรองรับการตัดสินใจของผูบริหาร
๒. นําระบบ ICT มาใชใหเหมาะสมกับรูปแบบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน คานิยม
และวัฒนธรรมองคกร โดยคํานึงถึงการลงทุนที่คุมคา
๓. ใชระบบ ICT เปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการความเสีย่ ง และควบคุมภายในใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๔. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน
แผนการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๖ การขัดแยงของผลประโยชน
กยท. ไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงผลประโยชน
โดยจัดใหมีการควบคุมดูแลและปองกันเกี่ยวกับกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทําระเบียบ กยท. วาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม โดยปรับใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
๒. กําหนดใหมีการรายงานทันทีที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และในกรณีที่ไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีการรายงานทุกเดือนตุลาคมของทุกป
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๓. สําหรับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหมกี ารแสดงบัญชีทรัพยสนิ และหนี้
สินตามแบบพิมพของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
๔. รณรงคเผยแพรใหพนักงานไดรูและปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการขัดแยงของผล
ประโยชน
แผนการดําเนินงาน
๑. สอบทานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดกันทางผลประโยชนของพนักงานทุกระดับ
ตามขอกําหนดในระเบียบ กยท. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นบุคคลและประโยชน
สวนรวม
๒. ทบทวนระเบียบ กยท. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นบุคคลและประโยชน
สวนรวม โดยมีการปรับแกไขใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น
๓. เผยแพรระเบียบ กยท. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นบุคคลและประโยชน
สวนรวมใหพนักงาน ลูกจาง ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๒.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
กยท. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับในองคกรรวมถึงคณะกรรมการ ยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. ทบทวนระเบียบ กยท. วาดวยจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน กยท.
๒. สงเสริม ปลูกฝง ใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเปนแนวทางใน
การประพฤติตนและปฏิบตั งิ านใหประสบความสําเร็จและตระหนักถึงความเสีย่ งหากไมมจี รรยา
บรรณในการปฏิบัติงาน
๓. สงเสริม สนับสนุน ใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ กยท.
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แผนการดําเนินงาน
เผยแพรจรรยาบรรณของ กยท. ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน
๒.๘ รายงานทางดานการเงินและการบริหาร
กยท. ไดจัดทํารายงานทางการเงินและการบริหารเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
โดยรายงานทางการเงินของ กยท. ไดผานการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซึง่ สามารถสรางความมัน่ ใจ นาเชือ่ ถือวาขอมูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกตองเปน
ที่ยอมรับทั่วไป
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เปนผูกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการ
เงินและรายงานทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบรายงานทางการเงินของ กยท.
๓. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ กยท.
แผนการดําเนินงาน
๑. จัดใหมถี อ ยแถลงของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป โดยอธิบายถึงนโยบายและ
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการเลือกใชปฏิบตั แิ ละพัฒนาการตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยแสดงไวถดั จากรายงาน
ของผูสอบบัญชี
๒. ในรายงานประจําปมกี ารเปดเผยขอมูลทัง้ ดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน
ถูกตองและนาเชื่อถือ
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๒.๙ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับ กยท. ทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือไดเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและเขาถึงไดงาย ผานชองทางขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหผู
มีสว นไดเสียหรือผูเ กีย่ วของไดรบั ทราบขอมูลอยางเทาเทียมและเปนธรรมและดําเนินการตามพ
ระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. มีระบบชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานการเงินและไมใชการเงินอยาง
ครบถวน เพียงพอ ตรงตามความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ ทันเวลาและทัดเทียมกัน
๒. มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทีม่ สี าระสําคัญอยางสมํา่ เสมอทัง้ ดานบวกและดานลบ
และใหความสําคัญกับเนื้อหามากกวารูปแบบ ผานทางชองทางที่กําหนด
๓. มีการเปดเผยขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นตอ กยท. ได โดยผานทาง
www.raot.co.thหรือโทรสาร ๐-๒๔๓๕-๘๙๕๖, ๐-๒๔๒๔-๓๖๘๓ และ ๐-๗๕๔๙-๑๓๓๙
แผนการดําเนินงาน
๑. เผยแพรขอมูลผานทาง Website ของ กยท. โดยแสดงขอมูลที่สําคัญรวมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและหรือคณะอนุกรรมการ
๒. จัดทําระบบฐานขอมูลทั้งดานผลผลิตจากสวนยาง จากโรงงานแปรรูปยาง ดานบัญชี
รวมถึงขอมูลดานบุคลากรและดานอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
๓. เปดเผยขอมูลในรายงานประจําป
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๓. ดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมหรือผูเกี่ยวของอื่นๆ อยางเทาเทียมกัน โดยสนับสนุนใหมีการมีสวนรวมกันระหวาง กยท.
กับผูม สี ว นไดเสียในการสรางความมัน่ คง สรางงาน และสรางกิจการใหมคี วามมัน่ คงอยางยัง่ ยืน
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. เปนกลไกในการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา โดยใหความชวยเหลือในดานการผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพารา
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
๒. มุงตอบสนองความตองการของลูกคาโดยการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สากลและมีความหลากหลายเพือ่ สรางความพึงพอใจใหแกลกู คามากทีส่ ดุ ตลอดจนจัดใหมกี าร
บริการหลังการขายการรับขอรองเรียน และการเจรจาเมือ่ สินคามีปญ
 หาดานคุณภาพ โดยหาวิธี
การแกไขปญหาที่เหมาะสมและยอมรับไดทั้งสองฝาย
๓. ใหความเทาเทียมกับลูกคาทุกรายเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบ
ได เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในการทําธุรกิจกับ กยท.
๔. มุง ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผลกระทบตอชุมชน สังคม โดยใหความ
สํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม
อยางเหมาะสม
๕. มุง เนนการผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และดําเนินธุรกิจดวยความสุจริต โปรงใส เปนธรรม
และเทาเทียมกันทุกฝาย
๖. สงเสริมการแขงขันดานราคาที่เปนธรรมระหวางลูกคาของ กยท.
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แผนการดําเนินงาน
เกษตรกร
สํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผูมารับบริการจาก กยท. โดยนําขอเสนอแนะตางๆ
มาปรับปรุงแกไข เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรผูรับบริการใหมากที่สุด
ชุมชน
๑. ดําเนินการและบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยไมใหกระทบตอชุมชนโดยรวม
๒. ดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ลูกคา
๑. สํารวจความพึงพอใจของสินคาโดยนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
๒. สรางพันธมิตรทางธุรกิจโดยใหความชวยเหลือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการตลาด
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ใหมีการแขงขันดานราคาอยางเสรี โดยการประมูลซื้อสินคาผานสํานักตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ ซึ่งเปนคนกลางที่ดําเนินการ หรือเสนอซื้อโดยตรง
หนวยงานภายนอก
๑. ใหคําแนะนําทางวิชาการ เปนวิทยากร ใหคําปรึกษาหารือเปนแหลงวิชาการเกษตร
เผยแพรความรูโฆษณา ประชาสัมพันธ
๒. ใหบริการการใชสถานที่ในการประชุมสัมมนาแกหนวยงานภายนอก
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๔. ดานบุคลากร
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยสงเสริมใหมีการยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ใหโอกาสความ
กาวหนาแกพนักงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาคของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสราง
จิตสํานึกเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ พัฒนาองคกรใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
๑. ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกดวยหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ คานิยมรวม และวัฒนธรรมใหมของ กยท.
๓. สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนา กยท. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน
ยางพาราอยางยั่งยืน
แผนการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหตอบสนองภารกิจของ กยท.
๒. พัฒนาบุคลากรเพือ่ ใหบคุ ลากรมีความรูค วามสามารถสอดคลองกับความตองการของ
องคกร
๓. สงเสริมคานิยมรวมและวัฒนธรรมใหมของ กยท.
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิผล
๕. ถายทอดความรูฝงแนนเปนความรูสูสาธารณะ
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ใหการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง กยท. เกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
จึงกําหนดแนวทางสงเสริมและผลักดันการดําเนินงาน ดังนี้
๑. สงเสริมการมีสว นรวมของคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และผูบ งั คับบัญชาในทุกระดับเพือ่
ดําเนินการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒. สือ่ สารและประชาสัมพันธสง เสริมใหบคุ ลากรในองคกรมีสว นรวมใหมกี ารกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีการดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๓. รณรงคและปลูกฝงใหพนักงานทุกระดับมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยใหปฏิบัติตาม
เจตนารมณ ของ กยท. เสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานเห็นคุณคาของการมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
๔. จัดฝกอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับพนักงาน ลูกจาง เพื่อใหเขาใจ
และปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ประกาศ ณ วันที่กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก
(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการการยางแหงประเทศไทย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
๑. จรรยาบรรณของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
๒. ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยจรรยาบรรณของผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยวาดวยประมวลจริยธรรมของผูว า การ
การยางแหง ประเทศไทยพนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ระเบียบการยางแหงประเทศไทยวาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. คํ า สั่ ง คณะกรรมการการยางแห ง ประเทศไทย ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องการยางแหงประเทศไทย สัง่ ณ วันที่ ๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามหนังสือที่ กษ ๒๙๐๐.๐๑/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๙)
๖. คํ า สั่ ง คณะอนุ ก รรมการการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องการยางแห ง ประเทศไทย
ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องการยาง
แหงประเทศไทยสัง่ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามหนังสือที่ กษ ๒๙๐๐.๐๑/
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)
๗. นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องการยางแห ง ประเทศไทย ตามหนั ง สื อ ที่
กษ ๒๐๐๘/๑/๐๖๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ไดนําจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ มาถือปฏิบตั ิ (ในสวน
ที่เกี่ยวของ) ดังนี้
๑. กรรมการตองถือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ขององคกร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
๒. กรรมการตองบริหารงานเพือ่ ผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงาน ทัง้ ในปจจุบนั
และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร
๓. กรรมการตองบริหารงานดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต โดยไมฝก ใฝการเมือง และจะวางตัว
เปนกลางอยางเครงครัด เพือ่ ผลประโยชนตอ รัฐ องคกร และพนักงาน ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
๔. กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการ
หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการอยู ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออม
๕. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการขัดแยงผลประโยชนสว นตนตอผลประโยชน
ขององคกร เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตน
รวมถึง
๑) ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ
๒) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิด
๓) ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงขันขององคกร
๔) ไมมผี ลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร
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๖. กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดทีข่ ดั แยงกับหนาที่
ของตนในภายหลัง
๗. กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
๘. กรรมการตองปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนอยางเต็มความสามารถ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
ตอองคกร
๙. กรรมการตองไมเปนผูป ระกอบการหรือเปนผูถ อื หุน สําคัญ หรือมีบคุ คลในครอบครัว
เปนกรรมการหรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจทีต่ นเองเปนกรรมการอยูไ มวา กระทําเพือ่ ประโยชน
ของตนเองหรือของผูอื่น
๑๐. กรรมการตองไมกระทําการใด อันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ
ในรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการอยู
หรือเอือ้ ประโยชนใหบคุ คลหรือนิตบิ คุ คลใดๆ ไมวา จะทําเพือ่ ประโยชนของตนเองหรือของผูอ นื่
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ระเบียบการยางแหงประเทศไทย
วาดวยจรรยาบรรณของผูบริหาร พนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยจรรยาบรรณของผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
การยางแหงประเทศไทย เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถ อาศัยอํานาจ
ตามขอ ๕ ของขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย วาดวยการปฏิบัติงานของ
ผูวาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูวาการการยางแหงประเทศไทยจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการยางแหงประเทศไทย วาดวยจรรยาบรรณของ
ผูบริหารพนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กยท.” หมายความวา การยางแหงประเทศไทย
“ผูบริหาร” หมายความวา พนักงานของการยางแหงประเทศไทยที่มีอํานาจบังคับบัญชา
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการยางแหงประเทศไทยทีไ่ มมอี าํ นาจบังคับบัญชา
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการยางแหงประเทศไทยที่ไมมีอํานาจบังคับบัญชา
ขอ ๔ ใหผูวาการการยางแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบ และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
จรรยาบรรณของผูบริหาร
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณของผูบริหารตอตนเอง
ขอ ๕ เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหาร
ขอ ๖ ใชวชิ าชีพในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๗ มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่การงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณของผูบริหารตอการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๘ บริหารงานใหบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และวัตถุประสงคของการยาง
แหงประเทศไทย ตลอดจนมติของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เพื่อประโยชนสูงสุด
ของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๙ บริหารงานอยางมืออาชีพ ดวยความซือ่ สัตย โปรงใสและเปนธรรม ใชความรู ความ
สามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทั้งปจจุบันและอนาคต และรักษาภาพ
ลักษณของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๑๐ รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพของงานที่รับผิดชอบอยางครบถวน
ตามสภาพความเปนจริง
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ขอ ๑๑ ละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากการทํางานใหตนเองและผูเ กีย่ วของ
ทั้งทางตรงและทางออม
ขอ ๑๒ ละเวนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๑๓ มุง ปองกันและขจัดการกระทําทุจริต โดยถือเปนเรือ่ งทีต่ อ งดําเนินการอยางรวดเร็ว
ชัดเจน และเด็ดขาด
ขอ ๑๔ อุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ขอ ๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของการยางแหงประเทศไทยอยางประหยัดคุมคา
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
ขอ ๑๖ มีความภูมิใจในการยางแหงประเทศไทย ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง และ
ปกปองการยางแหงประเทศไทย เมื่อถูกใหดําเนินการอยางไมถูกตองและไมชอบธรรม
ขอ ๑๗ รวมมือในกิจกรรมสรางสรรคเพื่อใหการยางแหงประเทศไทยเปนที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป
ขอ ๑๘ ยึดถือประโยชนของการยางแหงประเทศไทยและของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณของผูบริหารตอพนักงานและลูกจาง
ขอ ๑๙ ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีดานจริยธรรมและคุณธรรม
ขอ ๒๐ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในการทํางาน ตลอดจนเสริมสราง
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีแกพนักงานและลูกจาง
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ขอ ๒๑ หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอพนักงานและลูกจางหรือสรางความ
กดดันตอสภาพจิตใจของพนักงานและลูกจาง
ขอ ๒๒ ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และการสงเสริมสนับสนุน
ความเจริญกาวหนาของพนักงานและลูกจาง
ขอ ๒๓ การแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษพนักงาน
และลูกจางตองกระทําดวยความสุจริต เปนธรรม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ขอ ๒๔ ปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปน
ปจเจกชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ขอ ๒๕ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ
และรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม
ขอ ๒๖ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให พ นั ก งานประพฤติ ต นตามกรอบของจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณ
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณของผูบริหารตอเกษตรกรและผูมาติดตองาน
ขอ ๒๗ ควบคุมดูแลใหงานบริการมีความสุภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และไดมาตรฐาน
ขอ ๒๘ จัดใหมีระบบการบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการของการยางแหง
ประเทศไทย อยางครบถวนถูกตอง
ขอ ๒๙ สนับสนุนและรวมสรางจิตสํานึกของพนักงานในการใหบริการแกเกษตรกร
และผูมาติดตองาน
49

ขอ ๓๐ รักษาความลับขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรและผูมาติดตองานอยางเครงครัด
และไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
ขอ ๓๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอเกษตรกรและผูมาติดตองานอยางเครงครัดกรณี
ที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบแจงใหเกษตรกรและผูมาติดตองานทราบลวงหนาและหาทางแก
ปญหาโดยเร็ว
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณของผูบริหารตอสังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
ขอ ๓๒ สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับชุมชนและสังคม เพื่อเอื้อประโยชนตอสังคม
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติงานทุกระดับในการรับผิด
ชอบตอสังคม
ขอ ๓๓ ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม โดยไมกระทําการหรือชวยเหลือ
หรือสนับสนุนการกระทําใดๆ ซึ่งจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๓๔ สนับสนุนและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีรวมทั้งเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชทรัพยากรพลังงานอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
ขอ ๓๕ วางตัวเปนกลางทางการเมืองอยางเครงครัดในการปฏิบัติหนาที่การงานและ
ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน
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หมวด ๒
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจาง
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางตอตนเอง
ขอ ๓๖ เปนผูม ศี ลี ธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานและลูกจาง
ขอ ๓๗ ใช วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ยความซื่ อ สั ต ย แ ละไม แ สวงหาประโยชน
โดยมิชอบ
ขอ ๓๘ มีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทั ก ษะในการทํ า งานเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางตอการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๓๙ ปฏิบัติหนาที่การงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๔๐ ปฏิบัติหนาที่การงานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมัน่ เพียรถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงผลประโยชนของการยางแหงประเทศไทย
เปนสําคัญ
ขอ ๔๑ ปฏิบตั ติ ามขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของการยาง
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด
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ขอ ๔๒ มีความภาคภูมิใจในการยางแหงประเทศไทย และรวมมือในกิจกรรมสรางสรรค
เพื่อใหการยางแหงประเทศไทยเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ขอ ๔๓ ละเวนการกระทําใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอชือ่ เสียงหรือภาพลักษณของการยาง
แหงประเทศไทย
ขอ ๔๔ ละเวนการดําเนินการใดๆ ทีอ่ าจกอใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคล
และประโยชนของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๔๕ ละเวนการใชตําแหนงหนาที่การงานหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน
ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
ขอ ๔๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของการยางแหงประเทศไทยอยางประหยัดคุมคา
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
ขอ ๔๗ ยึดถือประโยชนของการยางแหงประเทศไทยและของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางตอผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๔๘ ไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา เคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
คําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่งและระเบียบ
ของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๔๙ ใหความชวยเหลืองานของการยางแหงประเทศไทยทัง้ ในดานการใหความคิดเห็น
การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการ
พัฒนางานในความรับผิดชอบ
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ขอ ๕๑ ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ขอ ๕๑ ปฏิบตั ติ อ ผูร ว มงานตลอดจนผูเ กีย่ วของดวยความสุภาพ มีนาํ้ ใจและมนุษยสมั พันธ
อันดี
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางตอเกษตรกรและผูมาติดตองาน
ขอ ๕๒ ใหบริการเกษตรกรและผูม าติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน
ธรรมเอื้อเฟอมีนํ้าใจและใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยนเมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได
หรือไมอยูใ นอํานาจหนาทีข่ องตนควรชีแ้ จงเหตุผลหรือแนะนําใหตดิ ตอยังหนวยงานหรือบุคคล
ซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
ขอ ๕๓ ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ ๕๔ ละเวนการเรียกหรือรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากเกษตรกรหรือผูม าติดตอ
งานโดยมิชอบ
ขอ ๕๕ รักษาความลับขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรและผูมาติดตองานอยางเครงครัด
และไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
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สวนที่ ๕
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางตอสังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
ขอ ๕๖ สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับชุมชนและสังคมเพื่อเอื้อประโยชนตอสังคมเพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม
ขอ ๕๗ ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมโดยไมกระทําการหรือชวยเหลือ
หรือสนับสนุนการกระทําใด ๆ ซึ่งจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕๘ สนับสนุนและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีรวมทั้งเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการใชทรัพยากรพลังงานอยางประหยัดและใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
ขอ ๕๙ วางตัวเปนกลางทางการเมืองอยางเครงครัดในการปฏิบัติหนาที่การงานและใน
การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน
หมวด ๓
การใชบังคับจรรยาบรรณ
ขอ ๖๐ การฝาฝนจรรยาบรรณนี้ หากเปนกรณีกระทําผิดวินยั ใหผบู งั คับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัย ตามขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยวาดวยวินัยและการลงโทษ
พนักงานและลูกจางประจําแตหากเปนกรณีทมี่ ใิ ชเปนการกระทําผิดวินยั ใหผบู งั คับบัญชาดําเนิน
การอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

54

(๑) ตักเตือนดวยวาจา
(๒) ตักเตือนเปนหนังสือ
(๓) นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๔) พัฒนาดานทัศนคติและคานิยมใหมีจิตสํานึกที่ดีเชิงจรรยาบรรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีธัช สุขสะอาด)
ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
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ขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
วาดวยประมวลจริยธรรมของผูวาการการยางแหงประเทศไทยพนักงาน
และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
การยางแหงประเทศไทย ในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร เปนไปตามวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติการยาง
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาวตองอยูภายใตระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององคกร และการมีจิตสํานึกในดานจริยธรรมของเจาหนาที่
เพื่อใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบการบังคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยาง แหงประเทศไทย จึงวางขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการยางแหงประเทศไทยวาดวยประมวลจริยธรรม
ของผูว า การการยางแหงประเทศไทยพนักงาน และลูกจางการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
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“กยท.”หมายความวา การยางแหงประเทศไทย
“ผูวาการ”หมายความวา ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการยางแหงประเทศไทย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๔ ใหผูวาการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวดที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองยึดมัน่ ในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
๙ ประการดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
(๓) มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีการกระทํา
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร โดยถือตามระเบียบ ขอบังคับของการยาง
แหงประเทศไทย
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สวนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
ขอ ๖ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๗ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๘ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๑๐ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหงานบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๑๑ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ตามหลักศาสนา ทั้งโดยสวนตัวและโดยความรับผิดชอบตอสาธารณชน ตลอดจน
ละเวนจากอบายมุขและความชั่วทั้งปวง
ขอ ๑๒ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
ชาวสวนยางดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางการยาง
แหงประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง
ขอ ๑๓ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตอผูรวมงาน และบุคคลอื่นดวย
ความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยอันดีงาม
ขอ ๑๔ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูร ว ม
งานพรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
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ขอ ๑๕ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางระดับผูบ งั คับบัญชาตองปฏิบตั ติ อ ผูใ ตบงั คับบัญชา
ดวยความเมตตาและยุตธิ รรม ดูแลเอาใจใส และพัฒนาผูใ ตบงั คับบัญชาใหมคี วามรูค วามสามารถ
และกาวหนาในหนาที่การงาน สนับสนุนใหมีการเพิ่มพูนความรูประสบการณอยูเสมอ ยึดถือ
หลักความรับผิดชอบ ผลสําเร็จของงาน และระบบคุณธรรมอยางจริงจัง เพือ่ สรางความเขมแข็ง
และความกาวหนาของการยางแหงประเทศไทย
ขอ ๑๖ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๗ พนักงานและลูกจางตองไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตนเอง
ขอ ๑๘ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
สวนที่ ๓
มาตรฐานจริยธรรมขององคกรตอคูคา
ขอ ๑๙ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตอคูคา โดยยึดหลักความซื่อสัตย
และยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกคูคา
โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ ๒๐ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ที่มีตอคูคา
อยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีนํ้าใจ
ขอ ๒๑ คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
เพื่อสนองตอบความตองการของคูคาอยางรวดเร็ว
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ขอ ๒๒ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองรักษาความลับทางการคาของคูค า และไมนาํ ไป
ใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
ขอ ๒๓ พนักงาน และลูกจางตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ
ขอ ๒๔ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองไมคา กําไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพ
ของสินคา และหลีกเลี่ยงการกําหนดเงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมตอคูคา
หมวด ๒
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๒๕ ผูว า การ พนักงาน และลูกจางตองประพฤติปฏิบตั แิ ละวางตนอยูใ นกรอบประมวล
จริยธรรมนี้อยางเครงครัด ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี ควรแกการยกยองใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณชนทั่วไป
ขอ ๒๖ การฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความในหมวด ๑ ของระเบียบนีเ้ ปนความผิดวินยั
ขอ ๒๗ การประพฤติปฏิบตั ฝิ า ฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมราย
แรงหรือไม ใหพจิ ารณาพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตูจงู ใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนงตลอดจนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของผูฝ า ฝน อายุ ประวัตแิ ละความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอนื่ อันควรนํามาประกอบ
พิจารณา
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หมวด ๓
การลงโทษผูฝาฝน
ขอ ๒๘ กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาผูวาการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาพนักงานประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหผูวาการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ขอ ๒๙ การดําเนินการตามขอ ๒๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะ
กรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคนเปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
หากปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนิน
การตามขอ ๒๘ วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือนําไปประกอบการพิจารณาแตง
ตัง้ การเขาสูต าํ แหนง การพนจากตําแหนง การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ
หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๐ การสัง่ ตามขอ ๒๙ ของผูร บั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการนัน้ กรณีสงั่ ยุตเิ รือ่ งใหถอื
เปนที่สุด เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการนั้นเปลี่ยนแปลงไป กรณีสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษไดตามขอบังคับคณะ
กรรมการการยางแหงประเทศไทย วาดวยวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจางประจํา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก
(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการการยางแหงประเทศไทย
61

ระเบียบการยางแหงประเทศไทย
วาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่เปนไปอยางเที่ยงธรรมไมเขาขาง
ประโยชนสว นตนหรือผูอ นื่ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับคณะกรรมการการยาง
แหงประเทศไทย วาดวยการปฏิบัติงานของผูวาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการยางแหงประเทศไทย วาดวยการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กยท.” หมายความวา การยางแหงประเทศไทย
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการยางแหงประเทศไทย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจําของการยางแหงประเทศไทย
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“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือ
ผูรับบุตรบุญธรรม
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา
หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
“ประโยชนสว นรวม” หมายความวา ประโยชนของการยางแหงประเทศไทย ประเทศชาติ
และประชาชน
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแกการลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอนื่ ใดจากญาติหรือจากบุคคลทีใ่ หกนั ในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“โดยทุจริต” หมายความวา เพือ่ แสวงหาประโยชนทมี่ คิ วรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือบุคคลอื่น
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
ขอ ๔ พนักงานและลูกจาง ตองปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการใด โดยยึดประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ ตองใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ที่ตนมีอยูใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และตองไมกระทําการใดในประการที่จะกอใหเกิดความไมเชื่อถือ หรือความไมไววางใจในการ
ปฏิบัติงาน
ขอ ๕ หามมิใหพนักงานและลูกจาง กระทําการใดอันมีลักษณะเขามามีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออม เพือ่ ประโยชนของตนเองหรือของผูอ นื่ อันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
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ขอ ๖ การกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
(๑) การกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามหลักเกณฑทบี่ ญ
ั ญัตใิ นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(๒) การใชขอมูลของ กยท. ที่ยังอยูในชั้นความลับ ซึ่งตนไดรับหรือทราบจากการปฏิบัติ
งาน การปฏิบัติหนาที่หรือในตําแหนงหนาที่โดยทุจริต
(๓) การใชทรัพยสินของ กยท. เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต
(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทํา หรืออนุมัติโครงการของ กยท. โดยทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน
ตอตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไมวาทางตรงหรือทางออม
(๕) การใชอํานาจหนาที่ซึ่งตนมีอยูไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระ ในการใชอํานาจ
ตามตําแหนงหนาที่ของพนักงาน หรือลูกจางของ กยท. ซึ่งดํารงตําแหนงอื่นโดยทุจริตไมวาทาง
ตรงหรือทางออม
(๖) การแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยเบียดบังเวลาปฏิบัติงานของ
กยท. ประกอบกิจการดานสรางแปลงเพาะ และแปลงขยายพันธุยางพารา การจําหนาย หรือ
การซื้อขายพันธุยาง ยางแผนรมควัน ยางเครป นํ้ายางขน ยางผง ยางแทง และผลิตภัณฑจาก
ไมยางพาราดวย ไมวาทางตรงหรือทางออม อันมีลักษณะเปนการแขงขันกับ กยท.
ขอ ๗ หามมิใหพนักงานและลูกจาง ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
ดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท ที่เขาไปเปนคูสัญญากับ กยท.
ซึ่งตน ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจาก กยท. หรือเขาเปนคูสัญญากับ กยท. อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง
ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กยท. ซึ่งตนปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนง ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสว นรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับคูสมรสของพนักงานและลูกจางของ กยท. ดวย โดย
อนุโลม โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของพนักงาน
หรือลูกจางของ กยท.
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดําเนินกิจกรรมของพนักงานและลูกจาง
ของ กยท. ซึ่ง กยท. หรือหนวยงานของรัฐอื่น ที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
ขอ ๘ หามมิใหพนักงานและลูกจาง รับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคล นอกเหนือ
จากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออก โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจาก
การเปนพนักงานหรือลูกจางของ กยท. มาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
ขอ ๙ ภายใตหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ใหพนักงานและลูกจางของ
กยท. รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
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(๑) รับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากญาติ ซึง่ ใหโดยเสนหาตามจํานวนทีเ่ หมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใชญาติมรี าคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหน้นั เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ ๑๐ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือ
มูลคามากกวาทีก่ าํ หนดไวใน ขอ ๘ และถือเปนการกระทําทีข่ ดั กันระหวางประโยชนสว นบุคคล
และประโยชนสวนรวม ซึ่งพนักงานหรือลูกจางของ กยท. ไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหพนักงาน
หรือลูกจางผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนตอ
ผูวาการโดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะใหผนู ั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีทผี่ วู า การมีคาํ สัง่ วาไมสมควรรับทรัพยสนิ หรือประโยชนดงั กลาว ก็ใหคนื ทรัพยสนิ
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของ กยท. โดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาพนักงานหรือลูกจางของ กยท. ผูนั้น
ไมเคยรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีทผี่ ไู ดรบั ทรัพยสนิ ไวตามวรรคหนึง่ เปนผูด าํ รงตําแหนงผูว า การ ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
ขอ ๑๑ ในกรณีที่พนักงานและลูกจาง กระทําการใดซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวใน ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ และ ขอ ๑๐ ใหถือวาเปนการกระทําที่ขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
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ขอ ๑๒ พนักงานหรือลูกจาง ผูใดกระทําหรือเกี่ยวของกับการกระทําที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ใหพนักงานหรือลูกจางผูนั้นระงับการกระ
ทําดังกลาวทันทีและรายงานขอเท็จจริงตอผูบ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูว า การทันทีทสี่ ามารถ
กระทําได พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแบบรายงานในขอ ๑๓ (๒)
ขอ ๑๓ ใหพนักงานและลูกจางของ กยท. จัดทํารายงานขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เมื่อไดรับบรรจุหรือจางเขาทํางาน ทุกเดือนตุลาคมของทุกป
ทุกครั้งที่ไดรับการแตงตั้งโยกยาย และทุกครั้งที่มีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ดังนี้
(๑) กรณีทไี่ มมกี ารขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม ใหพนักงาน
ตําแหนงผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปทํารายงานตามแบบหมายเลข ๑ สวนพนักงาน
ตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาลงมา ใหสวนงานจัดทํารายงานตามแบบ
หมายเลข ๒
(๒) กรณีมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ใหพนักงาน
ทุกตําแหนงจัดทํารายงานตามแบบหมายเลข ๓
รายงานตาม (๑) ใหเสนอผูวาการเพื่อทราบและใหเก็บแบบรายงานดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสองป
รายงานตาม (๒) ใหเสนอผูวาการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแลวแจงผลใหผูรายงานทราบ และ
ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๔ ใหพนักงานและลูกจางจัดทํารายงานการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม เพื่อเปนมาตรการในการปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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(๑) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม กรณีมีการแตงตั้ง/โยกยายพนักงานและลูกจาง ใหจัดทําเมื่อมีการใชอํานาจแตงตั้ง/
โยกยาย
(๒) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ของคณะกรรมการกลัน่ กรองคุณสมบัตผิ ดู าํ รงตําแหนงทุกตําแหนง ใหจดั ทําเมือ่ ไดรบั
การแตงตั้งใหเปนกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงทุกตําแหนง
(๓) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั /ละเมิด ใหจดั ทํา
เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการฯ
(๔) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง/เชา/จางที่ปรึกษา ใหจัดทําเมื่อดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
หรือเปนกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ
(๕) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ของพนักงานดานการเกษตร กรณีมี/ไมมี สวนยาง สวนสงเคราะหของตนเองและ/
หรือบุคคลในครอบครัว อยูใ นพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน ใหจดั ทําเมือ่ ไดรบั บรรจุหรือจางเขา
ทํางาน ทุกเดือนตุลาคมของทุกป ทุกครั้งที่ไดรับการแตงตั้งโยกยาย และทุกครั้งที่มีการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และหากกรณีมีการรายงานวามี สวนยาง
สวนสงเคราะหของตนเอง และ/หรือบุคคลในครอบครัวอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
ตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ใหผรู ายงานจัดทําแบบรายงานตามหมายเลข ๓ ตามขอ ๑๓ (๒) ดวย
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(๖) หนังสือรับรองเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม กรณีในสวนของธุรกิจ ใหจัดทําเมื่อมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม และหากกรณีมีการรายงานวามีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม กรณีในสวนของธุรกิจตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ใหผูรายงานจัดทําแบบ
รายงานตามหมายเลข ๓ ตามขอ ๑๓ (๒) ดวย
ขอ ๑๕ ใหผูวาการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติ
การใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัย
ของผูวาการใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีธัช สุขสะอาด)
ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
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Ēïïøć÷ÜćîĀöć÷đú× Ģ
ÖøèĊĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
(ÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîêĞćĒĀîŠÜñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕð)
..........................................................................................................
đøĊ÷î ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
êćöøąđïĊ÷ïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠćéšü÷Öćø×ĆéÖĆ îøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤ ÿŠüîïčÙÙúĒúą
ðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý.ģĦĦĪ ×šĂ ĢĤ (Ģ) ÖĞćĀîéĔĀšóîĆÖÜćîĔîêĞćĒĀîŠÜñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕð
øć÷ÜćîÖøèĊĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö îĆĚî
×šćóđÝšć....................................................................êĞćĒĀîŠÜ....................................................
đú×ðøąÝĞćêĆü.............................đú×ìĊęêĞćĒĀîŠÜ....................................ÿĆÜÖĆé.........................................................
×Ăøć÷Üćî×šĂöĎú (ìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷ 9 ĔîßŠĂÜ ìĊęøć÷Üćî)
đéČĂîêčúćÙö ó.ý. ............
đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷
üŠć×šćóđÝšćĕöŠöĊÖćøÖøąìĞćĀøČĂđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÖøąìĞćìĊęđðŨîÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüî
ïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćï
úÜßČęĂ...................................................... ñĎšøć÷Üćî
(................................................)
êĞćĒĀîŠÜ......................................................
.........../................/............

ÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšüŠćÖćø
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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úÜßČęĂ....................................................
(...............................................)
ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
............/................/...........

Ēïïøć÷ÜćîĀöć÷đú× ģ
ÖøèĊĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
(ÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîêĞćĒĀîŠÜêęĞćÖüŠćñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúÜöć)
..........................................................................................................
đøĊ÷î ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
êćöøąđïĊ÷ïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠ ćéšü÷Öćø×ĆéÖĆ îøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤ ÿŠüîïčÙÙúĒúą
ðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý.ģĦĦĪ ×šĂ ĢĤ (Ģ) ÖĞćĀîéĔĀšìčÖÿŠüîÜćîÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüî
ïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö×ĂÜóîĆÖÜćîĔîÿĆÜÖĆéĔîêĞćĒĀîŠÜêęĞćÖüŠćñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúÜöćîĆĚî
(ßČęĂÿŠüîÜćî)..............................................................................................................................
ĕéšêøüÝÿĂï×šĂöĎú×ĂÜóîĆÖÜćîĔîÿĆÜÖĆéĔîêĞćĒĀîŠÜêęĞćÖüŠćñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúÜ
öćĒúšü×Ăøć÷Üćî×šĂöĎú (ìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷ 9 ĔîßŠĂÜ ìĊęøć÷Üćî)
đéČĂîêčúćÙö ó.ý. .................
đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷
đöČęĂĕéšøĆïÖćøïøøÝčĀøČĂÝšćÜđ×šćìĞćÜćî
üŠćóîĆÖÜćîĔîÿĆÜÖĆéêćöïĆâßĊøć÷ßČęĂ ÝĞćîüî .............ĒñŠî ÝĞćîüî...............Ùî êćöìĊęĒîï
öćóøšĂöîĊĚ ìčÖÙî÷Čî÷ĆîüŠćĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćï
úÜßČęĂ.................................................. ñĎšøć÷Üćî (ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćî)
(.................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ...................................................
............/................/.............
ÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšüŠćÖćø
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

úÜßČęĂ......................................................
(.................................................)
ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
............/................/............
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đĂÖÿćøĒîïĒïïøć÷ÜćîĀöć÷đú× ģ
ÖøèĊĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
..........................................................................................................
óîĆÖÜćîĔîÿĆÜÖĆé (ßČęĂÿŠüîÜćî)...........................................................................................................
ĔîêĞćĒĀîŠÜêęĞćÖüŠćñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúÜöćéĆÜøć÷ßČęĂêŠĂĕðîĊĚ øć÷ÜćîüŠćĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤ
ÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöàċęÜÖćøøć÷ÜćîÙøĆĚÜîĊĚđðŨîÖćøøć÷Üćî (ìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷ 9 ĔîßŠĂÜ ìĊęøć÷Üćî)
đéČĂîêčúćÙö ó.ý. .................
đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷
đöČęĂĕéšøĆïÖćøïøøÝčĀøČĂÝšćÜđ×šćìĞćÜćî

úĞćéĆïìĊę

ßČęĂ – ÿÖčú

đú×ðøąÝĞćêĆü

êĞćĒĀîŠÜ

úÜúć÷öČĂßČęĂ÷Čî÷Ćî
üŠćĕöŠöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜ
ðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúą
ðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö

úÜßČęĂ.................................................. ñĎøš ć÷Üćî (ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćî)
(........................................)
êĞćĒĀîŠÜ .......................................
............/................/.............
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Ēïïøć÷ÜćîĀöć÷đú×Ĥ
ÖøèĊöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿüŠ îïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿüŠ îøüö
(ÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìčÖêĞćĒĀîŠÜ)
..........................................................................................................
đøĊ÷î ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
êćöøąđïĊ÷ïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠ ćéšü÷Öćø×ĆéÖĆ îøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤ ÿŠüîïčÙÙúĒúą
ðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý.ģĦĦĪ ×šĂ ĢĤ (ģ) ÖĞćĀîéĔĀšóîĆÖÜćîìčÖêĞćĒĀîŠÜøć÷ÜćîÖøèĊöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜ
ðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö îĆĚî
×šćóđÝšć....................................................................êĞćĒĀîŠÜ..................................................
đú×ðøąÝĞćêĆü............................................đú×ìĊęêĞćĒĀîŠÜ.....................ÿĆÜÖĆé.........................................................
×Ăøć÷Üćî×šĂöĎú (ìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷ 9 ĔîßŠĂÜ ìĊęøć÷Üćî)
đéČĂîêčúćÙö ó.ý. …………….
đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷
đöČęĂĕéšøĆïÖćøïøøÝčĀøČĂÝšćÜđ×šćìĞćÜćî
đöČęĂöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
üŠćöĊÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöéĆÜîĊĚ
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ìĆĚÜîĊĚ×šćóđÝšćĕéšĒÖšðŦâĀćĒúšüēé÷(ëšćöĊ)
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćïĒúąóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšøć÷Üćî
(................................................)
êĞćĒĀîŠÜ..................................................
............/................/.............
/ªµ¤Á®È...
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-ÓÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćêćöúĞćéĆïßĆĚî
ĀĆüĀîšćĒñîÖ

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

ĀĆüĀîšćÖĂÜĀøČĂ
đìĊ÷ïđìŠć

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

ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĀøČĂ
đìĊ÷ïđìŠć

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

ÙüćöđĀĘî×ĂÜøĂÜñĎšüŠćÖćø
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
úÜßČęĂ......................................................
(................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................
............/................/.............
ÙĞćüĉîĉÝÞĆ÷×ĂÜñĎšüŠćÖćø
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

úÜßČęĂ......................................................
(.................................................)
ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
............/................/.............
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ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
đðŗéđñ÷×šĂöĎúÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
ÖøèĊÖćøĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷óîĆÖÜćî
üĆîìĊę ............... đéČĂî...............................ó.ý........................
×šćóđÝšćßČęĂ – ÿÖčú ............................................................... êĞćĒĀîŠÜ ...................................................
ÿĆÜÖĆé......................................................................................................................................................................
×ĂĔĀšÙĞćøĆïøĂÜĕüšÖĆïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠć
×šćóđÝšćĕöŠöĊÙüćöđÖĊę÷ü×šĂÜĀøČĂöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĕöŠüŠćēé÷êøÜ ĀøČĂēé÷ĂšĂö ĀøČĂñúðøąē÷ßîŤĔéė
ìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷ ÙøĆĚÜîĊĚ
×šć óđÝšćöĊÙ üćöđÖĊę÷ ü×šĂ ÜĀøČĂ ÿŠü îĕéšđ ÿĊ÷ ĕöŠüŠć ēé÷êøÜĀøČĂ ēé÷ĂšĂ öĀøČĂ ñúðøąē÷ßîŤ
Ĕéė ìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷ÙøĆĚÜîĊĚ
ēé÷.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

úÜßČęĂ ..................................................... ñĎšöĊĂĞćîćÝĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷
(......................................................)
êĞćĒĀîŠÜ....................................................
............../................../................
Āöć÷đĀêč ĔĀšÿŠüîÜćîìĊęĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷ ÿŠÜĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜđðŗéđñ÷×šĂöĎúóøšĂöÿĞćđîćÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜ/ē÷Ö÷šć÷ ĔĀš òść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
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ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
đðŗéđñ÷×šĂöĎúÖćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö×ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜÙčèÿöïĆêĉñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜìčÖêĞćĒĀîŠÜ
üĆîìĊę ............... đéČĂî...............................ó.ý...................
đøĊ÷î ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
×šćóđÝšćßČęĂ – ÿÖčú ........................................... êĞćĒĀîŠÜ .........................................................
ÿĆÜÖĆé......................................................................................................................................................................
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úÜßČęĂ...............................................ðøąíćîÖøøöÖćø/ÖøøöÖćø
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ĔĀšòść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
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ĀćÖðøćÖäüŠćđÖĉéÙüćö×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö×ċĚî ×šćóđÝšć
Ýąøć÷ÜćîĔĀšìøćïēé÷ìĆîìĊ
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đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷
đöČęĂĕéšøĆïÖćøïøøÝčĀøČĂÝšćÜđ×šćìĞćÜćî
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ĔîóČĚîìĊę..................................................................................................................................................................
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×ĂĔĀšÙĞćøĆïøĂÜĕüšÖĆïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠć×šćóđÝšć
ĕöŠöĊÿüî÷ćÜ , ÿüîÿÜđÙøćąĀŤ×ĂÜ×šćóđÝšćĒúą/ĀøČĂïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ×šćóđÝšć
öĊÿüî÷ćÜ , ÿüîÿÜđÙøćąĀŤ×ĂÜ×šćóđÝšćĒúą/ĀøČĂïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ×šćóđÝšć éĆÜîĊĚ
/ģ. ÿüîîĂÖÿÜđÙøćąĀŤ...
úĞćéĆï
ìĊę

đú×ìĊęÿÜđÙøćąĀŤ

ßČęĂñĎšøĆïÖćø
ÿÜđÙøćąĀŤ

Ģ. ÿüîÿÜđÙøćąĀŤ
ìĊęêĆĚÜÿüî

đîČĚĂìĊę (ĕøŠ)

ÙüćöđÖĊę÷üóĆîĔî
åćîąïčÙÙúĔî
ÙøĂïÙøĆü

Ģ.
ģ.
Ĥ.
ĥ.
Ħ.
ħ.
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ģ. ÿüîîĂÖÿÜđÙøćąĀŤ
úĞćéĆï
ìĊę

ßČęĂđÝšć×ĂÜÿüî

ìĊęêĆĚÜÿüî

đîČĚĂìĊę (ĕøŠ)

ÙüćöđÖĊę÷üóĆîĔî
åćîąïčÙÙúĔî
ÙøĂïÙøĆü

Ģ.
ģ.
Ĥ.
ĥ.
Ħ.
ĀćÖðøćÖäĔîõć÷ĀúĆÜüŠć öĊÿüî÷ćÜÿüîÿÜđÙøćąĀŤ ĒúąÿüîîĂÖÿÜđÙøćąĀŤ×ĂÜ×šćóđÝšćĒúą/ĀøČĂ
ïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ×šćóđÝšć ×šćóđÝšćÝąøć÷ÜćîđóĉęöđêĉöĔĀšìøćïēé÷ìĆîìĊ

úÜßČęĂ............................................
(...........................................)
êĞćĒĀîŠÜ............................................
.........../............./..............
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úÜßČęĂ.................................................
(.................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ..................................................
.........../............./...............
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Āöć÷đĀêč 1. óîĆÖÜćîéšćîÖćøđÖþêøĀöć÷ÙüćöüŠć îĆÖüĉßćÖćøđÖþêø (ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĆÜĀüĆé),îĆÖüĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøđÖþêø
2. ïčÙÙúĔîÙøïÙøĆü Āöć÷ÙüćöüŠć ÙĎŠÿöøÿ ïčêø ïĉéć öćøéć óĊęîšĂÜøŠüöïĉéćöćøéćĀøČĂøŠüööćøéćđéĊ÷üÖĆîêćöøąđïĊ÷ïÖćø÷ćÜ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠćéšü÷Öćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý. 2559
3. ÖøèĊöĊÖćøøć÷ÜćîüŠćöĊ ÿüî÷ćÜ ÿüîÿÜđÙøćąĀŤ×ĂÜêîđĂÜ Ēúą/ĀøČĂïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜêîêćöĀîĆÜÿČĂ
øĆïøĂÜÞïĆïîĊĚ ĔĀšñĎšøć÷ÜćîÝĆéìĞćĒïïøć÷ÜćîêćöĀöć÷đú÷ 3 êćö×šĂìĊę 13 (2) ×ĂÜøąđïĊ÷ïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠćéšü÷Öćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜ
ðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý.2559 øć÷ÜćîĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîđóČęĂøć÷ÜćîñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
4. Öćøøć÷ÜćîĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÞïĆïîĊĚ
4.1îĆÖüĉßćÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøđÖþêø øć÷ÜćîêŠĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÿć×ć ×ĂÜĒêŠúąÿć×ć
4.2 ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÿć×ć øć÷ÜćîêŠĂ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĆÜĀüĆé
4.3 ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĆÜĀüĆé øć÷ÜćîêŠĂ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷đ×ê
4.4 ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷đ×ê øć÷ÜćîêŠĂ ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ìĆĚÜîĊĚĔĀšÿŠÜÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜĄêćö×šĂ 4.1 , 4.2 , 4.3 ĒúąêšîÞïĆïĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜĄ êćö×šĂ4.4ĔĀšòść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť õć÷Ĕî
15 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊęñĎšøĆïøć÷ÜćîúÜîćö
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ĂĆîĂćÝ×ĆéêŠĂñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÙČĂ
öĊĒðúÜđóćąĒúąĒðúÜ×÷ć÷óĆîíčŤ÷ćÜóćøćđóČęĂÝĞćĀîŠć÷
ÝĞćĀîŠć÷ðŦÝÝĆ÷Öćøñúĉê ÙČĂ...........................................................................
ðøąÖĂïíč øÖĉ ÝàČĚ Ă-×ć÷ ÷ćÜĒñŠ îøöÙüĆ î ÷ćÜđÙøð îĚĞ ć÷ćÜ×š î ÷ćÜĒìŠ Üßîĉ éêŠ ćÜė
÷ćÜßîĉéĂČęîė ĒúąÿćøðøąÖĂï×ĂÜ÷ćÜóćøć ñúĉêõĆèæŤÝćÖ÷ćÜßîĉéêŠćÜė ĒúąøüöëċÜĕöš÷ćÜóćøć ĒúąñúĉêõĆèæŤÝćÖĕöš
÷ćÜóćøć
ĂČęîė øąïč……………………………...……………...............................……………………
×šćóđÝšć ×ĂøĆïøĂÜüŠćøć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜė ìĊęĔĀšĕüšîĊĚđðŨîÙüćöÝøĉÜìčÖðøąÖćø
úÜßČęĂ............................................
(...........................................)
êĞćĒĀîŠÜ............................................
.........../............./..............
ñĎšøć÷Üćî

úÜßČęĂ.................................................
(............................................)
êĞćĒĀîŠÜ ..................................................
.........../............./...............
ñĎšøĆïøć÷Üćî(ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć)

Āöć÷đĀêč Ģ. ðŦÝÝĆ÷Öćøñúĉê đßŠî óĆîíčŤ÷ćÜ ðčŞ÷ ëšü÷÷ćÜ úüé÷ćÜ öĊéÖøĊé÷ćÜ ĄúĄ

ģ. ĀćÖÖøèĊöĊÖćøøć÷ÜćîüŠćöĊ Öćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ÖøèĊĔîÿŠüî×ĂÜíčøÖĉÝêćöĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ÞïĆï îĊĚ ĔĀš ñĎšøć÷ÜćîÝĆéìĞ ćĒïïøć÷ÜćîêćöĀöć÷đú÷ 3 êćö×šĂìĊę 13 (2) ×ĂÜøąđïĊ ÷ïÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ üŠ ćéšü÷Öćø×ĆéÖĆîøąĀüŠćÜ
ðøąē÷ßîŤÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö ó.ý.2559 øć÷ÜćîĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîđóČęĂøć÷ÜćîñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ĥ. ñĎšøĆïøć÷Üćî Āöć÷ëċÜ ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćêćöúĞćéĆïßĆĚî×ċĚîĕð (êĆĚÜĒêŠĀĆüĀîšćÖĂÜĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć)
ìĆĚÜîĊĚĔĀšÿŠÜÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜĄ ĔĀšòść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť õć÷Ĕî 15 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊęñĎšøĆïøć÷ÜćîúÜîćö

81

ÙĞćÿĆęÜÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ìĊę
/ ģĦĦĪ
đøČęĂÜ ĒêŠÜêĆĚÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ĂćýĆ ÷ĂĞ ć îćÝêćööćêøć ģĥ ĒĀŠ Ü óøąøćßïĆ â âĆ êĉ Ö ćø÷ćÜĒĀŠ Ü ðøąđìýĕì÷ ó.ý.
ģĦĦĩ ðøąÖĂïÖĆïöêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÙøĆĚÜìĊę ĢĦ/ģĦĦĪ đöČęĂüĆîìĊę
ģĤ óùýÝĉÖć÷î ģĦĦĪ ĔĀš÷ÖđúĉÖÙĞćÿĆęÜÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĊę ģ/ģĦĦĪ ÿĆęÜ è
üĆîìĊę ģģ öÖøćÙö ó.ý. ģĦĦĪ ĒúąĒêŠÜêĆĚÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜ
ðøąđìýĕì÷ ðøąÖĂïéšü÷
Ģ. îć÷ÿčøóú ÝćøčóÜýŤ
ðøąíćîĂîčÖøøöÖćø
ñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
ģ. îćÜÿćüúéćüĆú÷Ť ÙĞćõć
ĂîčÖøøöÖćø
øĂÜđú×ćíĉÖćøÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ
Ĥ. îć÷ðøąÿĉìíĉĝ ĀöĊéđÿĘî
ĂîčÖøøöÖćø
ÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ĥ. ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ĂîčÖøøöÖćø
Ħ. ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ĂîčÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø
Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ħ. ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø
Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ĩ. ĀĆüĀîšćÖĂÜÖúćÜ ÿĞćîĆÖñĎšüćŠ Öćø
ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø
Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ēé÷ĔĀšÙèąĂîčÖøøöÖćø öĊĂĞćîćÝĒúąĀîšćìĊę éĆÜîĊĚ
Ģ. ÖĞćĀîéîē÷ïć÷ Öú÷čìíŤ đðŜćĀöć÷ ĒúąĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú
ÖĉÝÖćøìĊęéĊðøąÝĞćðŘïĆâßĊìĊęßĆéđÝî đðŨîøĎðíøøö ĒúąÿĂéÙúšĂÜĕðÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝ
ĒúąîĞćđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ģ. ÿŠÜđÿøĉö ÖćøöĊ ÿŠüîøŠ üö×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ñĎš ïøĉĀćø ĒúąóîĆ ÖÜćîđÖĊę ÷üÖĆïÖćø
ÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ
Ě
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Ĥ. êĉéêćöĒúąøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî óøšĂöìĆĚÜðøąđöĉîñúÿĞćđøĘÝìĊęđðŨîøĎðíøøö
đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ìøćï
ĥ. ĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćîĕéšêćöÙüćöÝĞćđðŨîĒúąđĀöćąÿö
Ħ. ðäĉïĆêĉÜćîĂČęîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ìĆĚÜîĊĚ êĆĚÜĒêŠïĆéîĊĚđðŨîêšîĕð

ÿĆęÜ è üĆîìĊę Ī íĆîüćÙö ó.ý. ģĦĦĪ
óúđĂÖ
(ÞĆêøđÞúĉö đÞúĉöÿč×)
ðøąíćîÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ïĆîìċÖ×šĂÙüćö
ÿŠüîøćßÖćø Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ēìø ġ-ģĥĤĤ-ģģģģ êŠĂ ģģģ
ìĊę Öþ ģĪġġ.ġĢ/ĢĪġ
üĆîìĊę Ģħ íĆîüćÙö ģĦĦĪ
đøČęĂÜ ×ĂÿŠÜÿĞćđîćÙĞćÿĆęÜÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĊę ĤĦ/ģĦĦĪ
đøĊ÷î øĂÜñĎšüŠćÖćø ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîìčÖÿŠüîÜćî
Öćø÷ćÜĒĀŠ Ü ðøąđìýĕì÷ ×ĂÿŠ Ü ÿĞ ć đîćÙĞ ć ÿĆę Ü ÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠ Ü ðøąđìýĕì÷
ìĊę ĤĦ/ģĦĦĪ đøČęĂÜ ĒêŠÜêĆĚÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÿĆęÜ è üĆîìĊę
Ī íĆîüćÙö ó.ý. ģĦĦĪ êćöìĊęĒîïöćóøšĂöîĊĚ ìĆĚÜîĊĚ ÿŠüîÜćîđÝšć×ĂÜđøČęĂÜ ÙČĂ ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂìøćï

(îć÷óĎúÿč× ĂčđìîóĆîíŤ)
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø ðäĉïĆêĉÖćøĒìî
ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ÙĞćÿĆęÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ìĊę Ģ / ģĦħġ
đøČęĂÜ ĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
đóČę ĂĔĀš ÖćøéĞ ćđîĉ îÜćî×ĂÜÙèąĂîč ÖøøöÖćøÖćøÖĞ ćÖĆ ïéĎ ĒúÖĉ ÝÖćøìĊę éĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠ Ü
ðøąđìýĕì÷đðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĒúąïøøúčđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîé ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćö×šĂ ĥ ×ĂÜÙĞćÿĆęÜ
ÙèąÖøøöÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĊę ĤĦ/ģĦĦĪ ÿĆęÜ è üĆîìĊę Ī íĆîüćÙö ó.ý. ģĦĦĪ ÝċÜĔĀš÷ÖđúĉÖ
ÙĞćÿĆęÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ìĊę ĢĤħ/ģĦĦĪ ÿĆęÜ è üĆîìĊę ĢĦ öĉëčîć÷î ó.ý. ģĦĦĪ ĒúąĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćî
ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ðøąÖĂïéšü÷
Ģ.
ģ.
Ĥ.
ĥ.
Ħ.
ħ.
Ĩ.
ĩ.
Ī.
Ģġ.
ĢĢ.
Ģģ.
ĢĤ.

ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂñĎšìĊęĕéšøïĆ öĂïĀöć÷
ðøąíćîÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ÖãĀöć÷
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ÖćøÙúĆÜ
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïøĉĀćøìøĆó÷Ťÿĉî
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷÷čìíýćÿêøŤĂÜÙŤÖø
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷üĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćđýøþåÖĉÝ÷ćÜ
ÙèąìĞćÜćî
ĀĆüĀîšćÖĂÜòřÖĂïøö òść÷ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
ÙèąìĞćÜćî
ĀĆüĀîšćÖĂÜîē÷ïć÷ĒúąĒñî òść÷÷čìíýćÿêøŤĂÜÙŤÖø
ÙèąìĞćÜćî
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø
ĀĆüĀîšćÖĂÜÖúćÜ ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ÙèąìĞćÜćîĒúąñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø
ĀĆüĀîšćĒñîÖĂĞćîü÷Öćø ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø

ēé÷ĔĀšÙèąìĞćÜćî öĊĂĞćîćÝĒúąĀîšćìĊę éĆÜîĊĚ
Ģ. ÝĆéìĞćĒúąìïìüîÖãïĆêøĒúąÙĎŠöČĂÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ģ. ÝĆéìĞćĒúąìïìüîĒñîÜćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ĥ. êĉéêćöÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔĀš
đðŨîĕðêćöĒñîÜćî Ēúąøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîđÿîĂêŠĂÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜ
Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ĥ. ðäĉïĆêĉÜćîĂČęîė êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ìĆĚÜîĊĚ êĆĚÜĒêŠïĆéîĊĚđðŨîêšîĕð
ÿĆęÜ è üĆîìĊę

öÖøćÙö ó.ý.ģĦħġ

(îć÷ÿčøóú ÝćøčóÜýŤ)
ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ
×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ïĆîìċÖ×šĂÙüćö
ÿŠüîøćßÖćø ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø ÖĂÜÖúćÜ
ēìø ġ-ģĥĤĤ-ģģģģ êŠĂ ģģģ
ìĊę Öþ ģĪġġ.ġĢ/ġġĨĩ
üĆîìĊę Ĥġ öÖøćÙö ģĦħġ
đøČęĂÜ ×ĂÿŠÜÿĞćđîćÙĞćÿĆęÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĊę Ģ/ģĦħġ
đøĊ÷î ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîìčÖÿŠüîÜćîĔîÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠ
đú×ćîčÖćøÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ×ĂÿŠÜ
ÿĞćđîćÙĞćÿĆęÜÙèąĂîčÖøøöÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĊę Ģ/ģĦħġ đøČęĂÜ ĒêŠÜêĆĚÜ
ÙèąìĞćÜćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÿĆęÜ è üĆîìĊę ģĨ öÖøćÙö ó.ý. ģĦħġ
ÿŠüîÜćîđÝšć×ĂÜđøČęĂÜ ÙČĂ ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂìøćï

(îć÷óĎúÿč× ĂčđìîóĆîíŤ)
ĂîčÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø
ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ïĆîìċÖ×šĂÙüćö
ÿŠüîøćßÖćø Öćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ēìø ġ-ģĥĤĤ-ģģģģ êŠĂ ģģģ
ìĊę Öþ ģġġĩ/Ģ/ġħĥħ
üĆîìĊę ģġ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĪ ēìøÿćø ġ-ģĥģĥ-ĤħĩĤ
đøČęĂÜ ×ĂÿŠÜÿĞćđîćîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
.

đøĊ÷î øĂÜñĎšüŠćÖćø ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîìčÖÿŠüîÜćî ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĆÜĀüĆéìčÖÝĆÜĀüĆé
Öćø÷ćÜĒĀŠ Ü ðøąđìýĕì÷ ×ĂÿŠ Ü ÿĞ ć đîćîē÷ïć÷ÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úÖĉ Ý ÖćøìĊę éĊ × ĂÜÖćø÷ćÜ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ðøąÖćý è üĆîìĊę ĢĦ ÖĆî÷ć÷î ó.ý. ģĦĦĪ êćöđĂÖÿćøìĊęĒîïöćóøšĂöîĊĚ
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂìøćï

(îć÷ÝĉêøÖø üĉÝĉêøëćüø)
øĆÖþćÖćøĔîêĞćĒĀîŠÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖñĎšüŠćÖćø
ðäĉïĆêĉÖćøĒìî ñĎšüŠćÖćøÖćø÷ćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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