คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช
2550 และพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ.2546
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
กรมสรรพสามิ ต จึ ง ได้ ท บทวนปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํา กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ที่
ประกาศใช้ เ มื่ อ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม
สําหรับองค์การหรือบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
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ประกาศเจตนารมณ์
กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่น และกฎหมายอื่นที่กรมมีหน้าที่
บริหารการจัดเก็บตลอดจนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ เพื่อให้การ
จั ด เก็ บ รายได้ ข องกรมสรรพสามิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ม าตรฐานด้ า นความโปร่ ง ใส และเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษี
ที่กรมจัดเก็บ
(2) ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
(4) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประสานแผนงาน การกํ า กั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและงานสารสนเทศของกรม
(5) บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในฐานะผู้บ ริห ารของกรมสรรพสามิต เห็น ควรให้มีก ารทบทวนปรับ ปรุง นโยบาย
การกํา กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมสรรพสามิ ต ที่ ป ระกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2551 ให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมสรรพสามิ ต รวมทั้ ง มาตรฐานความโปร่ ง ใส
ตามที่สํานักงาน ก.พ. กํา หนด เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติร าชการของกรมสรรพสามิต มีร ะบบการบริห าร
จัด การที่ดี มีค วามชัด เจน มีมาตรฐานด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและมีธรรมาภิบาลเป็นที่
ยอมรั บ ของทุก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้ อง อัน จะเป็น การเสริม สร้า งความมีศ ัก ดิ ์ศ รีข องหน่ว ยงานภาครัฐ
พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต ได้รวบรวมหลักการนโยบาย
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานความโปร่งใสในการทํางาน ความประพฤติที่ดี
บนพื้น ฐานธรรมาภิบ าลของข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ พนัก งานของรัฐ ตามความคาดหวัง ของ
กรมสรรพสามิต และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น ได้ แ ก่ คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร ผู้ รั บ บริ ก าร
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ประชาชน โดยบุคลากรทุกระดับของกรมสรรพสามิตจะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏ
อยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
เป็นประจําเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่าง
กรมและบุคลากรของกรม จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้
พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป
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ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลักขององค์กร
S-M-I-L-E
S=standard
มาตรฐานเราจะปฏิบัติให้ได้มาตรฐานสากลมุ่งให้บริการที่เป็นธรรมถูกต้องโปร่งใสและ
รวดเร็ว โดยคํานึงถึงความพอใจของประชาชน

M=modern
ความทันสมัยเรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน
บริหารการจัดเก็บภาษี โดยสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่
องค์กร

I=integration
ทํางานแบบบูรณาการ เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทํางานร่วมกัน ทั้งภายในองค์กร
เครือข่าย และภายนอกอย่างกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด
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L=Learning
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

E=Empowerment
มอบอํานาจตัดสินใจ เรามุ่งมั่นตั้งใจทํางานและพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการได้รับมอบ
อํานาจการตัดสินใจ สนับสนุนการมอบอํานาจตัดสินใจแก่บุคคลทุกระดับเพิ่มความรวดเร็วในการ
ทํางานและเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน

5

โครงสร้างองค์กร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
(นายสุรพล สุประดิษฐ์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
(นายเอกศักดิ์ โอเจริญ)
รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
(นายบุญชัย พิทักษ์ดํารงกิจ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รองอธิบดี
(นายบุญชัย พิทักษ์ดํารงกิจ)

รองอธิบดี
(นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์)

รองอธิบดี
(นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต)

รองอธิบดี
(นายจุมพล ริมสาคร)

สํานักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

สํานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี1

สํานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี2

สํานักกฎหมาย

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักบริหารการคลังและรายได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่1-10

สํานักแผนภาษี

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบเทคนิค

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
86 พื้นที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
178 สาขา

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

สมุทรปราการ1 จันทบุรี
สมุทรปราการ2 ตราด
ชลบุรี1
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี2
ปราจีนบุรี
ระยอง1
สระแก้ว
ระยอง2
นครนายก
ระยอง2
นครนายก

อุดรธานี
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
นครพนม
หนองบัวลําภู

เชียงใหม่
ลําปาง
เชียงราย
ลําพูน
น่าน
อุตรดิตถ์
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
แพร่
แม่ฮ่องสอน

นนทบุรี
ปทุมธานี 1
ปทุมธานี 2
อยุธยา1
อยุธยา2
อยุธยา 1

นครราชสีมา สุรินทร์
ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
อํานาจเจริญ ยโสธร
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ร้อยเอ็ด

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
สุราษฎร์ธานี ระนอง
กระบี่
ภูเก็ต
ชุมพร
พังงา
นครศรีธรรมราช

สกลนคร
หนองคาย
มุกดาหาร
มหาสารคาม
เลย

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สงขลา
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี

นราธิวาส
ยะลา
สตูล

สระบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
อ่างทอง
สิงห์บุรี

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

พิษณุโลก
กําแพงเพชร
อุทัยธานี
เพชรบูรณ์

นครปฐม1 ราชบุรี
นครปฐม2 สมุทรสาคร
กาญจนบุรี เพชรบุรี
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
ราชบรี

สุโขทัย
พิจิตร
ตาก
นครสวรรค์

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
พื้นที่กรุงเทพมหานคร1
พื้นที่กรุงเทพมหานคร2
พื้นที่กรุงเทพมหานคร3
พื้นที่กรุงเทพมหานคร4
พื้นที่กรุงเทพมหานคร5

หมายเหตุ: พื้นที่ในความควบคุมของภาค
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หลักการและแนวคิด
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต นับเป็นการสนองตอบ
ต่อนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 13 จริยธรรม
ของผู้ดํา รงตํา แหน่ง ทางการเมือ ง และเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ โดยมาตรา 279 กํา หนดให้ม าตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ แต่ ล ะประเภท
ให้ เ ป็ น ไปตามประมวลจริ ย ธรรมที่ กํา หนดขึ้ น ...และมาตรา 270 กํา หนดให้ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มีอํานาจที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279
และส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม...
2. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 3/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5 )
พ.ศ. 2545 มุ่งเน้น ให้ส่ว นราชการใช้วิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี มาเป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ โดยการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไ ม่จํา เป็น การกระจายภารกิจ และทรัพ ยากรให้แ ก่ท้อ งถิ่น การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. คําแถลงนโยบายของรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ประกอบด้วยนโยบายเกี่ย วกับการจัดการที่ดี โดยประกาศว่า ต้อ งการพัฒ นาและปรับปรุง ระบบ
การบริหารภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อมและกําลังคนที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และ
เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและความยุติธรรม สนับสนุน
พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพัฒ นาความโปร่ง ใสในการปฏิบ ัต ิง านของหน่ว ยงานภาครัฐ พร้อ มทั ้ง ป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้
ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
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4. สํ า นั ก การ ก.พ.ร. ได้ ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
นับตั้งแต่ปีง บประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง ปัจ จุบัน โดยได้จัด ทํา เกณฑ์คุณ ภาพการบริห ารจัด การ
ภาครัฐขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การนั้นส่วนหนึ่ง
ได้ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (หัวข้อ 1.2 ) เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการอย่างมี
จริย ธรรมและธรรมาภิบ าล โดยประเมิน ว่า ผู้บ ริห ารของส่ว นราชการได้กํา หนดวิธีป ฏิบัติเ พื่อ ให้
ส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างไรซึ่งวัตถุของเกณฑ์ฯ ข้อนี้ต้องการ
ให้ผู้บ ริห ารส่ง เสริม ให้บุค คลากรในองค์ก รเป็น ทั้ง คนเก่ง และคนดี การส่ง เสริม ให้บุค คลเป็น คนดี
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลนั้นคือ การกําหนดวิธีปฏิบัติให้บุคลากรมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาล นอกจากในระดับตัวบุคคลที่พึ่งต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตน
ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ความรั บ ผิ ด ชอบแล้ ว บุ ค ลากรในองค์ ก รต้ อ งมี ก ารดํา เนิ น งานอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตนของบุคลากรในองค์กรว่าเป็นอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่นมีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่าง
ซื่อ สัต ย์สุจ ริต ให้เ กีย รติ เป็น ธรรม รวมกับ การรัก ษาปกป้อ งไม่ใ ห้อ งค์ก รดํา เนิน การในทางที่มี
ความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ
5. สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์
การประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัด โดยนําแผน
นโยบายการกํา กับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดีม าประกอบการดํา เนิน การจัด ทํา มาตรฐานความโปร่ง ใสของ
กรมสรรพสามิต

วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีผลในทางปฏิบัติอ ย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์ที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมขององค์กร
3. เพื่อให้การดําเนินงานของภาครัฐเป็นที่ศรัทธามั่นใจและไว้วางใจจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมสรรพสามิต
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1. กรมสรรพสามิต จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2. กรมสรรพสามิต จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับ
ต้อ งทํา ความเข้า ใจ ยึด มั่น และปฏิบัติใ ห้ถูก ต้อ งในการทํา งานประจํา วัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมี
สิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมสรรพามิตคนใดกระทําการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3. กรมสรรพสามิต คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่
ไม่ อ าจรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อาจขอคํ า ปรึ ก ษาจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ สํ า นั ก บริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการ
สอดส่อง ดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลํา ดับ ชั้น ให้ป ฏิบัติใ ห้ส อดคล้อ งกับ แนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปีโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
5. กรมสรรพสามิต จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํา หนดไว้ ต่ อ ไปอย่ า งเป็ น ระบบรวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ
6. กรมสรรพสามิต จะรายงานผลการดํ า เนิน การตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ล
องค์การที่ดีให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตได้
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางการปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบาย
ด้านองค์กรและนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริมคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินงาน
2. มุง่ มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุข
9

แนวทางปฏิบัติ
- จัดทําแนวทาง มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
- กําหนดมาตรฐานการสนับสนุน ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แนวความคิ ด ใหม่ ๆ ตลอดจนการนํา เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวกทันสมัย และตอบสนองความต้องการ
2. สร้า งกระบวนการรับ ฟัง ความคิด เห็น ของผู้รับ บริก ารและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ

แนวทางปฏิบัติ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินการใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นําไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ สําหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

นโยบายด้านองค์กร
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมปลูกฝังให้กระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ําถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
2. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ปราศจากทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติ
- จัดการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่เหมาะสม
- พัฒนาจิตสํานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม
- จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
- พัฒ นาระบบข้อ มูล กฎระเบีย บ กฎหมายด้า นภาษีภ ายในองค์ก ร เพื่อ อํา นวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงข้อมูล
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค

แนวทางปฏิบัติ
- วางระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงต่อเนื่องทั้งใน
ส่วนของความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) และความสามารถในการทํางานแต่ละ
ประเภท (Functional Competency)
- จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ โดยข้าราชการจะได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง
- จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการดําเนินการพัฒนา
ฝึกอบรม
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