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บทที่ 1 
ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ (Vison) 

ผู้นําการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจ (Missions) 

 1. สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน 
2. นํานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี 
3. ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน 
4. พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน 
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี 
3. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน 
4. บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหลัก S – T – A – R – S (Cure Values) 

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

อธิบดีกรมสรรพสามติ 

- สํานักแผนภาษี 
- สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 1 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4, 5 และ 6 

องค์การสรุา 

(นางสดศรี  พงศ์อุทัย) 
รองอธิบดี 

- กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
- กองกํากับและตรวจสอบภาษี   
สรรพสามิต 
- กองกํากับและพัฒนามาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิต 

(นายธิบดี  วัฒนกุล) 
รองอธิบดี 

สํานักงานสรรพสามติพื้นท่ีสาขา 
178 สาขา 

สํานักงานสรรพสามติพื้นท่ี  
87 พ้ืนที่ 

สํานักงานสรรพสามติภาคที่ 1-10 

(นายวรวรรธน์ ภิญโญ) 
รองอธิบดี 

- สํานักบริหารการคลังและรายได้ 
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สํานักงานเลขานุการกรม 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 และ 3 

- สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ 
ภาษี 2 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 10 

(นายปิยกร  อภิบาลศรี) 
รองอธิบดี 

 

 

โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 

(นายธรรมศักด์ิ ลออเอ่ียม) 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม 

ทางสรรพสามิต                  

(นางสดศรี  พงศ์อุทัย) 
รองอธิบดี รักษาการในตําแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร        
การจัดเก็บภาษี 

(นายปิยกร  อภิบาลศรี) 
รองอธิบดี รักษาการในตําแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 

- สํานักแผนภาษี 
- สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4, 5 และ 6 

- สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  
- สํานักกฎหมาย 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2, 8 และ 9 
 

- สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
- สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 10 
 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1          
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3           
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 4          
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 5         

พิษณุโลก         สุโขทัย 
กําแพงเพชร      พิจิตร  
อุทัยธาน ี         เพชรบูรณ์ 
ตาก               นครสวรรค์        

นครปฐม 1        ราชบุรี
นครปฐม 2        สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม     สมุทรสาคร      
ประจวบคีรีขันธ์   เพชรบุรี   
กาญจนบุรี           

เชียงใหม่          ลําปาง 
เชียงราย          ลําพูน 
น่าน               อุตรดิตถ์ 
พะเยา             แม่ฮ่องสอน  
แพร่ 
 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 

สมุทรปราการ 1         จันทบุรี
สมุทรปราการ 2         ตราด        
ชลบุรี 1                   ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี 2                   ปราจีนบุรี 
ระยอง 1                  สระแก้ว 
ระยอง 2               นครนายก 

นนทบุรี         สระบุรี 
ปทุมธานี 1         ชัยนาท 
ปทุมธานี 2         ลพบุรี
สิงห์บุรี              อยุธยา 1     
อ่างทอง             อยุธยา 2 

อุดรธาน ี         เลย 
กาฬสินธุ์            สกลนคร 
ขอนแก่น            หนองคาย 
นครพนม            มุกดาหาร
หนองบัวลําภู       
มหาสารคาม 

สงขลา       นราธิวาส 
ตรัง                ยะลา 
พัทลุง              สตูล              
ปัตตานี 

สุราษฎร์ธานี            ระนอง 
กระบ่ี                    ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช       ชุมพร        
พังงา                      

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 

นครราชสีมา        สุรินทร์ 
ชัยภูมิ                ร้อยเอ็ด
อํานาจเจริญ         ยโสธร 
บุรีรัมย์               ศรีสะเกษ 
อุบลราชธาน ี
 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 

 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โรงงานไพ ่
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บทที่ 2  
หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทาํนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

หลักการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต นับเป็นการสนองตอบ
ต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 
 1. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
 “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติ การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 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
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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 
 5. สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ลดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ทั้งนี้กําหนดเกณฑ์
การประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัด  โดยนําแผนนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีมาประกอบการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต 

วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กร 
 3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทที่ 3  
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 เพื่อแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตได้กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีโดยประกอบด้วยนโยบายหลัก ทั้ง 4 ด้าน ตามที่สํานักงาน กพร. 
กําหนด และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายหลัก 
 - มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุข 
 แนวทางปฏิบัติ 
 - กําหนดมาตรฐานการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายหลัก 
  - สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการสําหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็น                                                                                

นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายหลัก 
  - ส่งเสริม ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นยํ้าถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดการให้มีการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่เหมาะสม 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 
 - ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับโดยข้าราชการจะได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง 
 - พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 
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บทท่ี 4  
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม      

- มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สังคมทีด่มีีความสุข 

- กําหนดมาตรการสนับสนุน ช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน 

- โครงการ CSR ของกรมสรรพสามิต  - สํานักงาน
เลขานุการกรม 
 

ด้านผู้รับบรกิาร และผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย      

- สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางตา่งๆ 

 - จัดใหม้ีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริการสําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมแสดงความคิดเห็น 

- โครงการศูนย์บริการประชาชนของ 
กรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ   

- สํานักงาน
เลขานุการกรม 
- สํานักงาน
เลขานุการกรม 

ด้านองค์การ      
- ส่งเสริม ปลูกฝังใหต้ระหนักถึงความเส่ียง
โดยเน้นยํ้าถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ข้อบังคับ
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม  

- โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม วินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
- โครงการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
วิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Bidding) เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

- สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
- กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
- ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 
- จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับโดยข้าราชการจะได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมใหม้ีความรู้ความสามารถอย่าง
ทั่วถึง 
- พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 

 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
- โครงการสรรพสามิตใสสะอาดร่วมใจ
ทําบุญตักบาตร 
- โครงการปฏิบัตธิรรม 

 
- สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
- สํานักบริหารการ
คลังและรายได้ 
- สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 5  

แนวทางส่งเสริมและผลกัดันการปฏิบัตติามนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ ี

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต 
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้  
  1. กรมสรรพสามิตจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
  2. กรมสรรพสามิตจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนม่ันใจ
ว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหน่ึงที่บุคลากรทุกระดับจะต้องทํา
ความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิหรือ
อนุญาตให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตคนใดกระทําการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
  3. กรมสรรพสามิตคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และ
ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
  4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต 
  5. กรมสรรพสามิตจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ 
  6. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับ
นี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ส่วนวินัยและจริยธรรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน 53261 - 3 
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ใบลงนามรบัทราบนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ีของผู้ปฏิบตัิงาน  
ในสังกัดหนว่ยงาน/สํานกั…………………… 

กรมสรรพสามิต 
 

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็น

อย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ  
ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติหรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีมาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาลต่อไป 

 
 
 
 

 (ลงชื่อ)........................................................ 

        (......................................................) 

         ตําแหน่ง..................................................... 

                                                          วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............. 
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รายงานผลการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 
กรมสรรพสามิตมีคณะกรรมการด้านการกํากับดูแลองค์การท่ีดี มีอํานาจหน้าท่ีจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดี ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมท้ังทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ท้ังน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้
กําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีให้ส่วนราชการดําเนินการโดยครอบคลุมนโยบายหลัก
อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. ด้านองค์การ  
  4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
โดยคณะกรรมการด้านการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ได้ร่วมกันคัดเลือกโครงการท่ีมีการดําเนินการสอดคล้อง
กับนโยบายหลักท้ัง 4 ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การท่ีดี ได้แก่ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายหลัก   
   - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข  
  แนวทางการปฏิบัติ 
   - กําหนดมาตรการสนับสนุน ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
   กิจกรรม/โครงการ 
   - โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพ่ือสังคม 
   ผลการดําเนินการโครงการ 
 - โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพ่ือสังคมดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 ถึงกันยายน 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง คือ  

 (1) จัดกิจกรรมวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม “โครงการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม” อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.20 โดยข้อท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เน้ือหาของการจัดกิจกรรม/นิทรรศการมีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 99.40 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ เป็นมิตร และแสดงความเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 99.30 และการให้
ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 99.20 ตามลําดับ 
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 (2) จัดกิจกรรมวันท่ี 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัด
นครปฐม ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม “โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพ่ือ
สังคม” อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.50 โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเน้ือหา
ของการจัดกิจกรรม/นิทรรศการมีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 95.30 รองลงมาคือเจ้าหน้าท่ีมีความ
สุภาพ เป็นมิตร และแสดงความเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 94.90 และการให้ข้อมูลข่าวสารของ
เจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 93.80 ตามลําดับ 

 2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นโยบายหลัก  
 - สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ สําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น 
  กิจกรรม/โครงการ 
  - โครงการศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) 
  - โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ผลการดําเนินการโครงการ 
 (1) โครงการศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) ดําเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 ตัวช้ีวัดการดําเนินการคิดเป็นจํานวนร้อยละความสําเร็จของ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการตอบสนองข้อร้องเรียนร้อยละ 
85.10 กรมสรรพสามิตมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังน้ี 
 - สายด่วน 1713 
  - โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6618  
 - E-Mail : excise_hotline@excise.go.th 
 - ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียนประจําสํานักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี 
 - ตู้ ปณ. 10    
 - ศูนย์บริการประชาชน 
 - หนังสือราชการ/หนังสือท่ัวไป 
  (2) โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง
ท่ีปรึกษาฯ โดยกําหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. นโยบายด้านองค์การ 
  นโยบายหลัก   
  - ส่งเสริม ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยง โดยเน้นยํ้าถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 กิจกรรม/โครงการ 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี” 
 - โครงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Market และ E-Bidding เพื่อ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลการดําเนินการโครงการ 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้ าห น้ าท่ี” ระหว่างวัน ท่ี  3  – 7  กันยายน  2561 ณ  โรงแรม เจ้ าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดา 
กรุงเทพมหานคร สรุปการประเมินผลการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความคิดเห็นต่อวิทยากร และการดําเนินการอบรมในภาพรวม โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการจาก
สํานักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่/พื้นที่สาขา ส่วนกลาง และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการดําเนินการทางวินัย
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ข้าราชการ ระดับอํานวยการสูง จํานวน 3 คน ระดับเช่ียวชาญ จํานวน 1 คน 
ระดับอาวุโส จํานวน 1 คน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 16 คน ระดับชํานาญการ จํานวน 29 คน 
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 51 คน สําหรับการประเมินผลใช้วิธีทดสอบ ก่อน – หลัง การ
ฝึกอบรมและออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถสรุปผลการประเมินโครงการ
ได้ดังต่อไปน้ี 

ลําดับที ่ รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลงผล 
1 ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม 3.10 62.00 ปานกลาง 
2 ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม 4.31 86.20 ด ี
3 ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.52 90.40 ดีมาก 
4 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม 4.53 90.60 ดีมาก 
5 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการอบรมในภาพรวม 4.34 86.80 ด ี

 จากการประเมินตามตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1) การประเมินผลระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รบัการอบรมก่อนการอบรม อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.00 
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 2) การประเมินผลระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรมหลังการอบรม อยู่ในเกณฑ์
ดี ค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 
 3) การประเมินระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการผู้เข้ารับการอบรมมีความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 
 4) การประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากรทุกท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 
 5) การประเมินผลในภาพรวมเก่ียวกับการดําเนินการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 
4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 
 6) ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ และเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์
ต่อการฝึกอบรมครั้งต่อไป โดยเห็นควรเพิ่มจํานวนรุ่นการฝึกอบรมและให้ข้าราชการทุกระดับเข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการ และให้จัดโครงการการดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดแยกออกเป็น 
2 หลักสูตร 
 7) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความประสงค์ให้จัดอบรมโครงการ ดังน้ี 
 -  หลักสูตร พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 
 -  หลักสูตร พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
 ดังน้ัน การดําเนินโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุผลสําเร็จในทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี 
ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด สามารถนําความรู้
ไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้จริง อันเป็นการตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกรมสรรพสามิต 
 (2) โครงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ระยะเวลาในการตรวจสอบต้ังแต่วันท่ี 2 - 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการสุ่มตรวจโครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์
เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมและเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่ามีความโปร่งใส มีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เว้นแต่การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังน้ี กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้สํานักบริหารการคลังและรายได้ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามข้อเสนอแนะและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
 1) ให้สํานักบริหารการคลังและรายได้ ซักซ้อมมาตรการตรวจสอบเพ่ือความ
โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีพัสดุของกรมสรรพสามิต แล้วแจ้งผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
 2) ให้สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตทุกปี เพ่ือสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  นโยบายหลัก 
  - ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ โดยข้าราชการจะได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างท่ัวถึง 
  - พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 
  กิจกรรม/โครงการ 
  - โครงการเสริมสร้างความรู้และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงประสิทธิภาพการ
ทํางานของข้าราชการกรมสรรพสามิต 
  - โครงการปฏิบัติธรรม 
  ผลการดําเนินการโครงการ  
  (1) โครงการเสริมสร้างความรู้และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงประสิทธิภาพ
การทํางานของข้าราชการกรมสรรพสามิต ดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 จาก
ผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการเป็น
ข้าราชการมืออาชีพท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานโปร่งใส และเต็มใจท่ีจะพัฒนาและ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล สรุป
กิจกรรมหลัก ดังน้ี 
  - จัดโครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ และ
มาตรฐานในการทํางานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมืออาชีพท่ีสามารถ
สร้างสมดุลท้ังในด้านการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการดํารงตนอย่างมีความสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
จํานวน 55 หลักสูตร และจํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม 4,562 คน 
  - จัดส่งข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพสามิตไปอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง และ
สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด และมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จํานวน 114 หลักสูตร และจํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม 643 คน 
  (2) โครงการปฏิบัติธรรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม
ข้ึนจํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง
ว ันที ่ 26 – 29 มีนาคม 2561 ณ  วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านจริยธรรม และคุณธรรมให้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนท่ีดีและเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่สังคม 
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 ทั้งนี้โดยสรุป จากผลการดําเนินการที่กล่าวมาข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมสรรพสามิตได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ส่งผลให้
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิตมีจิตสํานึกท่ีดีในการสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวมถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนท่ัวไป มีความเช่ือถือ
ไว้วางใจ และมีความม่ันใจศรัทธาต่อการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต ซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวจะ
นําเสนอคณะกรรมการด้านการกํากับดูแลองค์การท่ีดีพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดีของกรมสรรพสามิตให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมท้ังเสนออธิบดีกรมสรรพสามิต
ประกาศเจตนารมณ์กําหนดแนวทางนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ และนํานโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 

  
  








