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ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 

ผู้นําการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจ 

 1. บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อ
เสถียรภาพทางการคลัง 

2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน 
3. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี 

ค่านิยมหลัก 

S – T – A – R - S 

S = standardization : ความมีมาตรฐาน 
T = Transparency : ความโปร่งใส 
A = Accountability : จิตสํานึกความรับผิดชอบ 
R = Rapid & Simplicity : ความรวดเร็ว และเรียบง่าย 
S = Satisfaction : ความพึงพอใจ 
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หลักการและแนวคิด 

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต นับเป็นการสนองตอบ
ต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ กําหนดไว้ในหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐโดยให้ใช้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและสนองนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 
 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทํา
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ หรือ
กระทําการ โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
การพิจารณา ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักใน
การกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว 
 2. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติ การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

  
/ การจัดสรร… 
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 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 
 3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2557 เร่ือง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีนโยบายด้านการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 
ให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ การกระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการเชิงรุกเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การน้ัน ส่วนหนึ่งได้ให้ความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หัวข้อ 1.2) เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

โดยประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการได้กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างมี
จริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ฯ ข้อนี้ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรเป็นทั้งคนเก่งและคนดี การส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
นั้นคือการกําหนดวิธีปฏิบัติให้บุคลากรมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากใน
ระดับตัวบุคคลที่พึงต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรใน
องค์กรต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์กรว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่นมีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับ
การรักษาปกป้องไม่ให้องค์กรดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ 
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 5. สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ลดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ทั้งนี้กําหนดเกณฑ์
การประเมนิผลการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัด  โดยนําแผนนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีมาประกอบการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต 

วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
 1. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กร 
 3. เพื่อให้การดําเนินงานของภาครัฐเป็นที่ศรัทธามั่นใจและไว้วางใจจากประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 



นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 เพื่อแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล  กรมสรรพสามิต ได้กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางการปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน
องค์การและนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

นโยบายด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก 
 - มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุข 
 แนวทางปฏิบัติ 
 - กําหนดมาตรฐานการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายหลัก 
  - สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

 แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการสําหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็น                                                                                

นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายหลัก 
  - ส่งเสริมปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นยํ้าถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดการให้มีการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่เหมาะสม 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 
 - ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับโดยข้าราชการจะได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง 
 - พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 



 

ตารางแผนงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม      
-  มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุข 

-  กําหนดมาตรการสนับสนุน  ช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน 

- โครงการ CSR ของกรมสรรพสามิต สํานักงานเลขานุการกรม 

ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย     

 

-  สร้างกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ 

 -  จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริการสําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น 

-  โครงการศูนย์บริการประชาชนของ 
กรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) 
- โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

- สํานักงานเลขานุการกรม 
 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ด้านองค์การ      
-  ส่งเสริม ปลูกฝังให้ตระหนักถึง 
ความเสี่ยงโดยเน้นย้ําถึงผลกระทบที่
เกิดจากการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักคุณธรรมจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

-  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ข้อบังคับ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม 
 

- โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัย
มาตรฐานทางคุณธรรมและความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- โครงการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบ E-Market และ E-Bidding 
เพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน      
-  ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
 

-  จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับโดยข้าราชการจะได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ 
อย่างทั่วถึง 
- พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน" 
 
- โครงการปฏิบัติธรรม 
 

- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 



แนวทางส่งเสริมและผลกัดันการปฏิบัตติามนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ ี

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต 
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้  
  1. กรมสรรพสามิตจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
  2. กรมสรรพสามิตจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนม่ันใจ
ว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับจะต้องทํา
ความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิหรือ
อนุญาตให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตคนใดกระทําการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
  3. กรมสรรพสามิตคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการ สอดส่อง ดูแล และ
ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
  4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5. กรมสรรพสามิตจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
  6. กรมสรรพสามิตจะรายผลการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับทราบปีละ 1 คร้ัง 
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