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คํานํา 

          คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการผูบริหารและพนักงานของการยาสูบ

แหงประเทศไทย เปนเครื่องมืออันสําคัญย่ิงท่ีจะชวยใหคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ของ ยสท. ไดมีหลักการ และแนวทางความประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมตลอดจนการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

สอดคลองกับระเบียบของ ยสท. และกฎเกณฑคานิยมของสังคม 

โดยเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาหาก คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ ยสท. 

ดํารงตนอยูในกรอบแหงจรรยาบรรณรวมท้ัง  ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ท้ังในสวนบุคคล และในวิชาชีพ จะนํามาซึ่ง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร สรางความเล่ือมใส ศรัทธา 

และเช่ือถือจากลูกคา สังคม และประชาชนท่ัวไป  อันสงผลสะทอนถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ 

ตลอดจนความสุข ความเจริญของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ทุกคน  

คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการผูบริหารและพนักงานของ ยสท. ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไวอยางกวางๆ ถึงแมวาจะเปนนามธรรม แตก็นับวามีพลานุภาพสูงท่ีสุดตอ

กระบวนการสรางการกํากับดูแลองคกรท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือ

ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางจริงจังเพื่อประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบตลอดไป 
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มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

        มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของ   

รัฐ ซ่ึงจะตองประกอบดวย 

1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

3. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

7. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 
  

จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย 

 1. กรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนดของ ยสท. ดวยความซ่ือสัตย  

  สุจริต และระมัดระวัง 

 2. กรรมการตองบริหารงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ ยสท. เปนสําคัญ และตองดําเนินการอยางเต็ม 

  ความสามารถ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ ไมกระทําการใดท่ีเปนการขัดแยงกับ   

                 ผลประโยชนของ ยสท. อยางมีนัยสําคัญ ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเก่ียวของกับ ยสท. 

 3. กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับองคกรท่ีตนเปนกรรมการ 

 4. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคลตอผลประโยชน 

  ของ ยสท. รวมถึง 

  4.1 ไมหาผลประโยชนสวนตัว 

  4.2 ไมใชความลับของ ยสท. ในทางท่ีมิชอบ 

  4.3 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของ ยสท. 

 5. กรรมการตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนภายหลัง 

 6. กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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 7. กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ 

 8. กรรมการตองไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ   

  หรือเปนผูถือหุนในกิจการ หรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันหรือ 

  ทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเองเปนกรรมการอยู ไมวากระทําเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือของผูอ่ืน 

 9. กรรมการตองไมกระทําใดในลักษณะท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนของ ยสท. 

 10. กรรมการควรกําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน เม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ี 

  ผิดจรรยาบรรณหรือไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุมครองผูท่ี 

  รองเรียนอยางเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ ยสท. ระเบียบท่ีเก่ียวของ มติ

คณะกรรมการ 

2. บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด 

รวมท้ังมีความเปนอิสระ ท้ังในการตัดสินใจและการกระทํา 

3. ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันของ ยสท. อยางเต็มท่ี ไมเขาไปชี้นําการ

ดําเนินงานดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร 

4. ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเปนธุรกิจเก่ียวของกับ ยสท. โดยท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไมควรมีสวน

รวมในการตัดสินใจ หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตองพิจารณาอยาง

รอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของ ยสท.  

5. หลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ยสท. เพ่ือใหการบริหารงาน

เปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ  

6. บริหารงานดวยความรับผิดชอบ และดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับ

หนาท่ีของตนในภายหลัง 

7. ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ยสท. 

9. ไมกระทําการใด ๆ ท่ีอาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของ ยสท. หรือเปนการเอ้ือ

ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
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10. มุงม่ันท่ีจะปองกัน และขจัดการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต โดยถือเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการ

อยางรวดเร็วและเด็ดขาด เพ่ือสรางคานิยม และภาพลักษณท่ีดีของ ยสท.  

11. ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพ่ือเสริมสรางตนเองใหเปน ผูมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

12. รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนตาง ๆ ดวยใจเปนธรรมและมีความพรอมใน

การปรับปรุงหรือแกไขปญหาจากขอรองเรียนดังกลาวอยูเสมอ     

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร 

และพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร 

1.1 ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และระเบียบขอบังคับของการยาสูบ

แหงประเทศไทยตลอดจน  ประยุกต ความรู และทักษะการบริหารจัดการอยางเต็ม

ความสามารถ 

1.2 ตองบริหารงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือผลประโยชนสูงสุด ของการยาสูบแหงประเทศ   

ไทย และพนักงานท้ังในปจจุบันและ อนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณของการยาสูบแหง

ประเทศไทย 

1.3 ตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตระมัดระวัง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดโดยไม

ฝกใฝการเมือง และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนเองในภายหลัง 

1.4 พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของการ

ยาสูบแหงประเทศไทยเพ่ือให  การบริหารงานเปนไปอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ 

ผลประโยชนขางตนรวมถึง 

                     1.4.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรง หรือทางออม 

                     1.4.2 ไมใชความลับของการยาสูบแหงประเทศไทยในทางท่ีผิด 

  1.4.3 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาตางๆ ของการยาสูบแหงประเทศไทย 

      1.5 พึงดูแลเอาใจใสพนักงานท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟง    

           ความคิดเห็นของพนักงานตลอดจนปกครองพนักงานดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตาม   

           ทํานองคลองธรรม 
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1.6  ตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับการยาสูบแหงประเทศไทย     

     หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับการยาสูบแหงประเทศไทย ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรง    

      หรือทางออม   

                   1.7 ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร หรือจัดการ ใดๆในลักษณะท่ีมีผลบั่น   

                     ทอนผลประโยชนของการยาสบูแหงประเทศไทย หรอืเอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคล    

                     ใดๆ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืน 

1.7 ตองมุงม่ันท่ีจะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภทโดยตองรีบดําเนินการอยาง  

รวดเร็ว จริงจัง และเด็ดขาด ใหเห็นผลท่ีปรากฏชัดเจน เพ่ือสรางคานิยม และภาพลักษณท่ีดี

ของการยาสูบแหงประเทศไทย 

1.8 ตองมีความอิสระท้ังในดานการตัดสินใจ และการกระทําการรวมถึงการสรางความพอใจใน

ความถูกตองของการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ควรใหอํานาจ

ผูบริหารในการดําเนินงานของการยาสูบแหงประทศไทยอยางเต็มท่ี ไมเขาไปชี้นําการ

ดําเนินงานอยางไมมีเหตุผลอันควร 

2. แนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร 

2.1 ความรับผิดชอบตอพนักงาน 

2.1.1 ปฏิบัติตอพนักงานโดยยึดหลักคุณธรรม (Merit System)   คือ ความรู ความสามารถ        

        ความเสมอภาค ความม่ันคง และความเปนกลางตลอดจนใหเกียรติ และเคารพใน   

        ศักดิ์ศรีของพนักงาน 

2.1.2 กําหนดใหมีระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับพนักงาน เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติ    

        อยางเครงครัด รวมท้ังกําหนดใหมีนโยบาย และเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน    

        เพ่ือเปนแนวทางไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

2.1.3 สนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรู และทักษะอยางท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ รับฟง   

        ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และเสมอภาค  

        ตลอดจนมีการประชุมและปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน                  

2.1.4 การแตงตั้ง โยกยาย การใหคุณใหโทษพนักงาน รวมท้ัง การใหผลตอบแทนตองกระทํา   

        อยางเสมอภาค ยุติธรรม สุจริต และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และ            

        ความเหมาะสมของพนักงาน 

   2.1.5 ตองดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ        

                              พนักงานเสมอ รวมท้ังจัดใหมี สวัสดิการ และการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม 

   2.1.6 เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเรื่องการทําผิดกฎ ระเบียบขององคกรท่ีพบเห็น   

                              หรอืรับทราบมา โดยราย-งานผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2 ความสัมพันธกับลูกคา และประชาชน 

2.2.1 ผลิตสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ีตองการของลูกคาและประชาชน    

        รวมท้ังเปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคา และบริการอยางครบถวนถูกตองทันตอ       

        เหตุการณและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

                     2.2.2 สงมอบสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพ ตามเวลาท่ีกําหนดในเง่ือนไขท่ีไดตกลงกับลูกคา       

                               ท้ังนี้ตองไมดําเนินการใดๆท่ีจะทําใหลูกคา และประชาชนเขาใจผิดเก่ียวกับสินคา   

                               หรือบริการนั้นๆ 

                       2.2.3 จัดระบบใหลูกคา และประชาชน สามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคา และบริการได รวมท้ังให 

                               การรับประกันสินคาและบริการภายใตเง่ือนไขในเวลาอันเหมาะสมตลอดจนรักษา      

                            ความลับของลูกคาอยางจริงจัง และสมํ่าเสมอ 

                       2.2.4 ควรมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ เชน การบริการใหมๆ การบริการอยางมีน้ําใจไมตรี มี   

                            อัธยาศัยท่ีดีตอกัน เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

                       2.2.5 ละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติวิสัยท่ีวิญูจะใหกัน         

                            โดยเสนหาจากลูกคา 

2.3 ความสัมพันธกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ 

2.3.1 รักษา และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ โดยเครงครัด กรณีมีปญหา                                 

        ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ทราบ ลวงหนาเพ่ือรวมกันหาหนทางแกปญหานั้น 

2.3.2 รายงานขอมูลท่ีถูกตอง และตรงเวลาตอเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ 

2.3.3 ไมกระทําการใดๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้    

2.4 ความสัมพันธกับคูแขงทางการคา 

2.4.1 สงเสริมระบบการคาเสรีท่ีชอบธรรม ภายใตกรอบการแขงขันท่ีดี                     

                     2.4.2 งดเวนการจารกรรมขอมูลทางการคาของคูแขงเคารพในสิทธิทรัพยสนิทางปญญาของ  

                                คูแขง ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
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2.5 ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

2.5.1 ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

2.5.2 คืนผลกําไรสวนหนึ่ง ใหแกกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคชุมชนทองถ่ินและสังคมอยาง  

        สมํ่าเสมอ 

2.5.3 ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยาง  

        ตอเนื่อง และจริงจัง 

2.5.4 ชี้แจงผลการดําเนินงานตอสาธารณชนทุกปอยางเปดเผย  และโปรงใส 

2.6 ความรับผิดชอบตอหนวยงานกํากับดูแล (หมายถึง กระทรวงการคลัง) 

2.6.1 รายงานผลการดาํเนินงานตลอดจนนําสงรายไดผลประโยชน ตางๆ ใหกระทรวงการคลงั    

        ตามกําหนดเวลาโดยสมํ่าเสมอครบถวนตามความเปนจริง 

2.6.2 บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังตลอดจน ตัดสินใจดําเนินงานใดๆ เพ่ือ  

         ประโยชนสงูสดุของการยาสูบแหงประเทศไทย ท้ังนี้ตองไมขัดแยงหรือกอใหเกิดผลเสีย 

       หายตอกระทรวงการคลัง 

2.6.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีออกโดยกระทรวงการคลังอยางเครงครัด 

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

3.1 ยึดม่ันในเกียรติภูมิของการยาสูบแหงประเทศไทย 

3.2 พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และมานะอดทน 

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

3.4 ประพฤติปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบขอบังคับของการยาสูบแหงประเทศไทยอยางเครงครัด 

3.5 มีความขยันหม่ันเพียร มีความคิดสรางสรรค และแสวงหาความรูเพ่ือเปนการพัฒนาท้ังตนเอง 

และองคกรไปสูความเปนเลิศ 

3.6 ใชและรักษาทรัพยสินของการยาสูบแหงประเทศไทยอยางประหยัดและคุมคา 

3.7 รักษาความลับของการยาสูบแหงประเทศไทย ลูกคา สังคม ประชาชน และคูคาอยาง

เครงครัด 

4. แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

4.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง 

     4.1.1 ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบซ่ือสัตยสุจริตระมัดระวัง ไมแสวงหาผลประโยชน  

             สวนตน และมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 

                     4.1.2 ตรงตอเวลา ใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชนอยางเต็มท่ี ไมใชเวลาในการ   

                             ปฏิบตัิงานไปประกอบธุรกิจสวนตัว 
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4.1.3 มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความ 

        สามารถและทักษะ เพ่ือเปนการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน             

                      4.1.4 เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูล หรือเรื่องราวของ       

                               พนักงานท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษ 

                                วิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงานหรือภาพพจนโดยสวนรวม 

                              ของการยาสูบแหงประเทศไทย 

              4.2 ความรับผิดตอองคกร 

                     4.2.1 ตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันม่ันเพียร 

                             สมเหตุสมผล ถูกตอง  รอบคอบ และรวดเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ 

                             การยาสูบแหงประเทศไทยเปนสําคัญ 

                     4.2.2 ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดระเบียบขอบังคับ และนโยบายของการยาสูบแหงประเทศไทย    

                             และประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด 

                     4.2.3 ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ไมแสวงหาชองโหวของกฎหมาย และระเบียบเพ่ือ 

                             กระทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง      

 

                     4.2.4 ดูแลรักษา และใชทรัพยสินของการยาสูบแหงประเทศไทยอยางประหยัด คุมคา รวมท้ัง 

                              เครงครัดตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธภิาพ และพัฒนาการยาสูบ 

                              แหงประเทศไทยไปสูความเปนเลิศ 

                     4.2.5 ใหความเอาใจใส และชวยดําเนินการใดๆ ท่ีจะรักษา  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

                             ใหมีความสะอาด ปลอดภัย  และรื่นรมยอยูเสมอ     

                4.3 ความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน  

                    4.3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนแกปญหา   

                             รวมกัน เพ่ือประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ และ 

                            ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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                      4.3.2 พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลงัใจ และยอมรับฟง  

                            ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา ดวยหลักการและ  

                              เหตุผลท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

          4.3.3 รักษา และรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคี และความเปนน้ําหนึ่งเดียวกันในหมู 

                พนักงาน และชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ เพ่ือประโยชนตองานการ  

                ยาสูบแหงประเทศไทย 

                    4.3.4 พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปน 

                            ในการปฏิบัติงานของผูรวมงานรวมท้ังใหเกียรติผูอ่ืน โดยไมนําความคิดเห็นหรือผลงานของ 

                            ผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน      

                    4.3.5 ไมกลาวรายผูบริหาร หรือพนักงานอ่ืน โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง อันจะนําไปสู  

                            ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในการยาสูบแหงประเทศไทย 

             4.4 ความสัมพันธกับลูกคา สังคม และประชาชน 

                    4.4.1 รักษาความลับของลูกคา สังคม และประชาชนอยางเครงครัด 

                      4.4.2 พึงใหบริการกับลูกคา สังคม และประชาชนดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจใชกริยา 

                            วาจาท่ีสุภาพออนโยน รวมท้ังใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และเปนท่ีพอใจ ตลอดจนรักษา 

                            เวลาท่ีนัดหมายอยางเครงครัด 

                     4.4.3 พึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

                     4.4.4 หลีกเลี่ยงการให-รับสิ่งของ การให-รับเลี้ยงรับรองหรือประโยชนใดๆ จากผูท่ีมีสวน 

                          เก่ียวของกับการยาสูบแหงประเทศไทย โดยไมรับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวา 3,000.-บาท 

                             และควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  

 

 

                                                         ---------------------------------------- 

 

  

 



 


