ข้อบังคับกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2552
กรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วย
ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กรมสรรพสามิตมีหน้าที่บริหารการจัดเก็บภาษี ตลอดจน
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
ว่าด้วยสุร า กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ เพื่อ ให้ก ารจัดเก็บรายได้จากภาษี
สรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
กาหนดไว้
กรมสรรพสามิ ต จึง ได้จั ดท าข้อ บัง คับว่ าด้ วยจรรยาข้ าราชการขึ้นภายใต้ก รอบ
พื้นฐานของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต
ที่พึงยึดถือมาโดยตลอด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้ข้าราชการของกรมสรรพสามิตเป็นข้าราชการที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็น
รายได้ของรัฐในการพัฒนาประเทศต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือ น พ.ศ. 2551 กรมสรรพสามิต จึง ได้กาหนดข้อ บังคับ กรมสรรพสามิต ว่ าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
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-2ข้อ 1 ความทั่วไป
1.1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552”
1.2 ในข้อบังคับนี้ คาว่า “จรรยาข้าราชการ” หมายความว่า ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น เพื่อเป็นข้อที่ข้าราชการกรมสรรพสามิตพึงปฏิบัติ
ในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
1.3 ข้าราชการกรมสรรพสามิต รวมถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ของกรมสรรพสามิต
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
2.1 ซื่อ สัต ย์สุ จริ ต : พึ งปฏิบั ติห น้าที่ ราชการอย่ างตรงไปตรงมาตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ทาในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่อง
หน้าที่การงาน
2.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทา ต่อเป้าหมาย และต่อผลงาน
2.3 รับผิดชอบต่อหน่วยงาน : ข้าราชการพลเรือ นพึงดูแลรัก ษาและ
ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ สิ้นเปลือ ง
เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
2.4 มีจิตสาธารณะ : พึงให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ
มีจิตมุ่งบริการ (service mind) อุทศิ ตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ข้อ 3 ยึดมั่นและทาในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 กล้ า ยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง : พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความ
ถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะ
คัดค้านถ้าคาสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย
3.2 ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
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-3ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4.1 โปร่งใส เปิดเผย : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางที่กาหนด
อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล
4.2 ตรวจสอบได้ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 มุ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการ
กาหนด
5.2 พัฒนางานและทีมงาน : พึงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้
วิธีการสร้างเสริมกระบวนงานที่ถูกต้องเป็นธรรม และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับผู้ร่วมงาน
5.3 พัฒนาตนเอง : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษา
หาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานของตน และมองหาโอกาสนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย
ในการพัฒนา
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม
6.1 ยึดมั่นระบบความเสมอภาคและความเป็นธรรม : พึงปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความสุภ าพมีน้าใจ เอื้อ อาทรต่อ ประชาชน และผู้ร่ว มงาน ด้ว ยความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6.2 ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ : พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงตรง
ยุติธรรม โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจหรือ อิทธิพลของบุคคลใด เพื่อ ให้ตนเองหรือ ผู้อื่นได้รับ
ผลประโยชน์อื่นใดอันมิควร
ข้อ 7 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ
7.1 เคารพกฎหมายและกฎของสังคม : พึงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติ
ของสังคม
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