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	 สวัสดีปีใหม่ไทย	พบกับ	Excise	Newsletter	อีกครั้งในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2562

 ในช่วงวันสงกรานต์ของทุกๆปี	 เป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิล�าเนาของพี่น้อง 
ชาวไทย	ขออวยพรให้ทุก	ๆ 	ท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ	และกลับมาท�างาน
อย่างมีความสุข	 และเนื่องในวันสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2562	 กรมสรรพสามิตได้จัดงาน
สงกรานต์	 สืบสานประเพณีไทย	 โดยจัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 
การออกร ้านการกุศลและกิจกรรมสันทนาการจากหน ่วยงานต ่างๆ	 ในสังกัด 
กรมสรรพสามิต	โดยรายได้มอบให้วัดอัมพวันและโรงเรียนอัมพวันศึกษา	เพื่อท�านุบ�ารุง
ศาสนาและการศึกษา	พิธีสรงน�้าพระ	และพิธีรดน�้าขอพรจากผู้บริหาร	การปล่อยแถวรถ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ปี	 2562	 นอกจากนี้	 
ยังมีสรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต	ประจ�าเดือนมีนาคม	2562	และอีกเช่นเคย 
ท่านจะได้พบกับบทความดีๆ	 จากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 “ส�านวน
สอบข้อเท็จจริง	 ท�าไมเปิดตอนนี้ไม ่ได ้”	 ต ่อด้วยบทความครอบครัวอบอุ ่น	 เรื่อง	 
“14	เมษายน	วันครอบครัว	อีกหนึ่งวันส�าคัญของไทย”	รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	ส�านัก
ตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 ประจ�าเดือนมีนาคม	 2562	 และมองย้อนเลนส์	 
ก็ได้น�ามาให้ท่านได้ติดตามต่อภายในเล่ม
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	 นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์	 สืบสานประเพณีไทย	 2562	 โดยกิจกรรม 
ภายในงานประกอบด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 การออกร้านการกุศลและกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ	 
ในสังกัดกรมสรรพสามิต	 โดยรายได้มอบให้วัดอัมพวันและโรงเรียนอัมพวันศึกษา	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อท�านุบ�ารุงศาสนา 
และการศึกษา	พิธีสรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า	 พระธาตุอรหันต์	 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	 จ�าลอง	 
พิธีรดน�้าขอพรจากผู้บริหาร	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว	ณ	 กรมสรรพสามิต	 
เม่ือวันท่ี	11	เมษายน	2562

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ 
สืบสานประเพณีไทย 2562
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สรรพสามิตรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปี 2562
	 นายพชร	 	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตกวดขันสินค้า 
ที่หลีกเลี่ยงภาษี	 รวมถึงการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจ 
ผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี	ซึ่งที่ผ่านมา	กรมสรรพสามิตได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าผิด 
กฎหมายสรรพสามิตร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั ่วประเทศ	รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปราบปราม
ผู้กระท�าผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะบริโภคสุราและยาสูบเพิ่มขึ้น	กรมสรรพสามิต 
จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ปี	 2562	 โดยมอบหมายให้ส�านักงานสรรพสามิต 
ภาคที	่1-10	และส�านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่กุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	และพระราชบญัญตั ิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ	 และใช้ความระมัดระวัง 
ในการขับขี่และรักษาวินัยจราจร	 รวมทั้งเข้มงวดการห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา	 สถานที่	 และบุคคลที่ห้ามจ�าหน่าย	 
อีกทั้งให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ระดับจังหวัด	
และระดับอ�าเภอ

	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�าแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 โดยระดมก�าลัง 
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจส�านักตรวจสอบ	 ป้องกันและปราบปราม	 พร้อมสนธิก�าลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบ 
และปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมายสรรพสามติตามแหลง่สถานบรกิาร	แหลง่ชมุชน	และพืน้ทีเ่ปา้หมายอืน่ๆ	ซึง่คาดวา่อาจมกีารกระท�าผดิ	 
ซึ่งนับเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 เนื่องจาก 
การบริโภคสุราและยาสูบที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสุราและยาสูบโดยทั่วไป

	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จ�าหน่ายบุหรี่และสุราหากตรวจสอบและพบการกระท�าผิดเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการ 
ตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที	ส่วนในกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจ�าหน่ายเมื่อกระท�าผิด	สรรพสามิตพื้นที่จะด�าเนินการ 
เพิกถอนใบอนุญาต	และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทราบเพื่อด�าเนินการเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์
หรือตัวแทนจ�าหน่ายต่อไป

	 หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท�าความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต	 สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ 
กรมสรรพสามิต	หรือส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ	หรือ	Call	Center	1713	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือที่	www.excise.go.th 
หรือแจ้งที่ตู ้	 ป.ณ.	 10	 	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 10300	 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ	 
และจะมอบสินบนน�าจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

6



7

สำ�นวนสอบข้อเท็จจริง
ทำ�ไมเปิดตอนนี้ ไม่ ได้

	 มาดูเรื่องนี้ครับ	 อาจจะยากหน่อย	 สลับกันไป	 แต่ศึกษาไว ้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ดีส�าหรับเจ้าหน้าที่	หากได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

	 นายค ้าขายได ้มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 (ทส.)	 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน	
จ�านวน	3	ราย	คือ	1)	รายงานผลการสอบสวนและสรุปความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ที่ เสนอต ่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 2 ) 	 สรุปผล 
การสอบสวนข้อเท็จจริงของส่วนเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม	และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เสนอต่อปลัดกระทรวงฯ	 และ	 3)	 หนังสือ	
เอกสาร	เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอากาศยาน	ประจ�าปี	2557	ตั้งแต่
เริ่มต้นจัดหาจนสิ้นสุดสัญญา	ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	
แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยด้วยเหตุผลว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 ประชุมแล้วมีมติไม่อนุญาต 
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่	 1	 และรายการที่	 2	 เนื่องจาก
เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 15	 (2)	 และ	 (3)	 แต่เปิดเผยข้อมูล
ข ่าวสารรายการที่	 3	 ให ้ได ้	 นายค้าขายจึงมีหนังสืออุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	

	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติฯ	มีหนังสือส่งข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า 
นายค้าขายขณะด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักการบินอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้รับมอบอ�านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 ตามค�าสั่ง	 เรื่อง	
การมอบอ�านาจให้ด�าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ	มีหน้าที่ควบคุม	ก�ากับ
ดูแลรวมทั้งตรวจทานเอกสารสัญญาซื้อขายที่เจ้าหน้าที่จัดท�าเสนอ

เรื่องการจัดซื้อวัสดุอะไหล่อากาศยาน	จ�านวน	63	รายการ	ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ	 ต่อมาส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
การจัดซื้ออะไหล ่ เฮลิคอปเตอร ์ 	 โดยวิธีพิ เศษพบว ่าขั้นตอน 
การก�าหนดราคากลาง	และขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา	 
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณ ี
มีมูล	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	
และส ่งส�าเนารายงานการสืบสวนข ้อเท็จจริง	 พร ้อมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ต่อไปซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	15	(2)

	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า	 ข้อมูล
ข่าวสารรายการที่	 3	 ได้เปิดเผยให้ไปแล้ว	 จึงไม่มีประเด็นต้อง
พิจารณา	 เหลือเพียงรายการที่	 1	 และรายการที่	 2	 ตามที่แจ้งว่า 
การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จ	 อยู่ระหว่าง
รวบรวมพยานหลักฐาน	การเปิดเผยจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพ	หรือไม่อาจส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้	ยังไม่ควร 
เปิดเผยให้นายค้าขายทราบในขณะนี้	จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

	 ยังไม ่หมดหวังที่จะได ้เอกสารครับ	 ถ ้าการด�าเนินการของ 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเสร็จแล้ว	ท่านได้
รับค�าสั่งทางวินัยแล้ว	ก็ขอใหม่ครับ	เพื่อไปใช้อุทธรณ์ค�าสั่งต่อไป	
แต่ฝากหน่วยงานไว้ด้วยครับว่าเตรียมพิจารณาไว้เลยว่า	 ถ้าเขา 
ขออีกเพื่อไปใช้ปกป้องคุ ้มครองสิทธิของตนเองจะเปิดเผยให้ได้ 
หรือไม่	 มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้	 หารือไปได้นะครับ 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	0	2283	4678	www.oic.go.th

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

“เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
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รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ 
ประจ�าเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 

(เบื้องต้น)

1. ผลการจัดเก็บรายได้

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2562  
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 53,100.07 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 4,418.92 ล้านบาท 
หรือสูงขึ้น 9.08% แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  
724.94 ล้านบาท หรือลดลง 1.35%

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสูงกว่าปีก่อน  
แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  
สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ 
ดังนี้
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ภาษีน้ำามันและผลิตภัณฑ์น้ำามัน

ภาษีเบียร์

ภาษียาสูบ

ภาษีรถยนต์

ภาษีสุรา

จัดเก็บได้ 18,649.41 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,817.29 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 10.80% แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
656.06 ล้านบาท หรือ 3.40% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน

เนื่องจากผู้ประกอบการชำาระภาษีน้ำามันนำาเข้าสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำามันในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และช่วง 

วันหยุดในเดือนเมษายน เป็นผลให้การจัดเก็บภาษีน้ำามันสูงกว่าปีก่อน 
สำาหรับสาเหตุที่จัดเก็บได้ต่ำากว่าประมาณการ เนื่องจากปริมาณการใช้ 

เติบโตต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ ประกอบกับการส่งเสริมการใช้น้ำามัน 
B5 และ B7 ทำาให้ภาษีน้ำามันดีเซลลดลงเดือนละ 350 ล้านบาท

จัดเก็บได้ 6,709.72 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,068.56 ล้านบาท 
หรือ 18.94% แต่ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
3,003.51 ล้านบาท หรือ 30.92% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร ์

ได้ต่ำากว่าประมาณการ เนื่องจากในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 มีการชำาระภาษ ี

ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการชำาระภาษีเบียร์ 
ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 

ชำาระภาษีเบียร์สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการชำาระภาษีเบียร์ 
โดยรวมมีแนวโน้มสูงกว่าปีก่อน

จัดเก็บได้ 5,433.99 ล้านบาท ต่ำากว่าปีก่อน 1,737.29 ล้านบาท 
หรือลดลง 24.23% และต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 

361.95 ล้านบาท หรือลดลง 6.24% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบ 
ได้ต่ำากว่าประมาณการเนื่องจากในเดือนมกราคม 2562 การยาสูบ

แห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้ชำาระภาษียาสูบไว้ล่วงหน้าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ถึง 415 ล้านบาท ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
ชะลอการชำาระภาษียาสูบได้ต่ำากว่าปีก่อน เนื่องจากเดือนมีนาคม 

ปีก่อนผู้ประกอบการนำาเข้าชำาระภาษียาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ถึง 1,400 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการชำาระภาษียาสูบ 

ของปีก่อนสูงกว่าปกติ

จัดเก็บได้ 13,113.61 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,276.71 ล้านบาท 
หรือ 21.01% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
2,438.90 ล้านบาท หรือ 22.85% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน 
เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 
เพื่อรองรับงาน Motor Show ประกอบกับผู้ประกอบการรถยนต์
เร่งส่งมอบรถยนต์ที่ได้จองในช่วงปลายปี และมีการส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นยอดจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการชำาระ
ภาษีรถยนต์สูงกว่าปีก่อนถึง 10.62%

จัดเก็บได้ 6,449.82 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 917.02 ล้านบาท  
หรือ 16.57% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
692.24 ล้านบาท หรือ 12.02% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน 
และประมาณการ เนื่องจากการบริโภคสุราอยู่ในช่วง High Season 
และผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อสต๊อกสินค้ารองรับเทศกาล
สงกรานต์ โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราในประเทศที่มีปริมาณการชำาระภาษี
สุราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 21.76% สูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมถึง 7.29% ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสุรา 
สูงกว่าประมาณการ

จัดทำาโดยส่วนพัฒนาแผนภาษี สำานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต



10

 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือ วันที่ 14 เมษายน 
ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และในวันท่ี 14 เมษายนของทุกปี ถูกกำาหนด 
ให้เป็น “วันครอบครัว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น
ของคุณภาพชีวิตของผู้คน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน สังคมด้วยเช่นกัน

14 เมษ�ยน วันครอบครัว
อีกหนึ่งวันสำาคัญของไทย

ประวัติความเป็นมา 14 เมษายน วันครอบครัว
ความหมายของสถาบันครอบครัว

1.  ความหมายทั่วไป

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย
ของคำาว่า “สถาบัน” และ “ครอบครัว” ไว้ดังนี้

    สถาบัน หมายถึง สิ่งซ่ึงคนในส่วนรวม คือ สังคมจัดตั้ง 
    ให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำาเป็น 
    แก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว ฯลฯ

    ครอบครัว หมายถงึ ผูร่้วมครัวเรือน คือ สาม ีภรรยา และบตุร

2.  ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์

  ครอบครัวตามแนวพุทธศาสตร์ ไม่มีการกำาหนดตายตัว แต่กล่าว
ถึงลักษณะอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น  
ในทางพุทธศาสนาจะกล่าวถึงครอบครัวในรูปของสามีภรรยา บิดา 
มารดา เท่านัน้ ซึง่ถอืวา่ มารดา บดิากด็ ีสาม ีภรรยากด็ ีเปน็สว่นประกอบ 
ที่สำาคัญของครอบครัว

3. ความหมายในแง่สถาบัน

  ครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของชายหญิง ในรูปของสามี 
ภรรยา มีหน้าท่ีให้กำาเนิดบุตรและเล้ียงดูบุตร เพื่อให้สามารถดำารงชีพ 
อยู่ในสังคมได้ สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อ
กนัและกนั ในรูปของการปฏบิตัติามสถานภาพและบทบาทอนัเปน็หนา้ท่ี 
ของสมาชิก
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ความสำาคัญของวันครอบครัว

ประวัติวันครอบครัว

 ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วย 
ขนาดเลก็ท่ีสดุของสงัคม เปน็ผูส้ร้างและกำาหนดสถานภาพ สทิธิ หนา้ท่ี 
ของบุคคลอันพึงปฏิบั ติ ต่อกันในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรก 
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา 
และบุตร การท่ีทางราชการกำาหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจาก 
ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของครอบครัว 
ให้มากขึ้น เพราะการท่ีวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป  
ย่อมทำาให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจ 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้

 สืบเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ลักษณะ
เป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ รวมกัน 
อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันความใหญ่เล็กของบ้านขึ้นอยู่กับจำานวนคน
และต่อเติมขนาดของบ้านเร่ือยไปตามจำานวนคนท่ีเพิ่มข้ึนถึงเทศกาล
ก็ทำาข้าวของอาหารไปทำาบุญท่ีวัดใกล้บ้านญาติพี่น้องจะเข้ามาร่วมมือ
ช่วยเหลือกันข้าวของอาหารท่ีเหลือก็จะแบ่งปันแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง แต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำามาหาเลี้ยงชีพ  
หนุ่มสาวท่ีอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำา ทำาให้ต้องท้ิง 
พอ่แมท่ี่ชราภาพไวต้ามลำาพงั พอ่แมท่ี่ตอ้งทำางานหนกัเพือ่เปน็ค่าใชจ่้าย 
สำาหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ล้วนแต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดย 
คุณหญิงสพุตัรา มาศดติถ ์รัฐมนตรีประจำาสำานกันายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ เปน็ผูเ้สนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดว้ยและอนมุตั ิให้วนัท่ี 14 เมษายน 
ของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันท่ีสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกัน 
ได้โดยสะดวก จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำาดำาหัว ตลอดจนการ 
ขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา
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ขอบคุณบทความจาก www.campus-star.com

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน

กิจกรรมวันครอบครัว

1. ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน

2. หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน

4. ดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น

5. รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด/ไม่ฟุ่มเฟือย

6. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมกัน เช่น  
 การเข้าวัดอบรม ปฏิบัติธรรมนำาครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสนุกกับ 
 ห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดาห์

ในส่วนของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ

1. จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัว

2. จัดมอบรางวัลให้สำาหรับครอบครัวดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

ในส่วนของครอบครัว

 กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในวันครอบครัว คือ การให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้น อาทิ การทำาอาหารไปทานกันตามสถานที่ต่างๆ การไปทาน
อาหารนอกบ้าน การไปเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงการไปเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ นอกจากจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

 แต่สำาหรับครอบครัวท่ีไม่มีโปรแกรมออกข้างนอก ก็สามารถสร้างกิจกรรมในบ้านเชื่อมสัมพันธ์ได้หลากหลาย เช่น การช่วยกันทำาอาหาร 
ทานที่บ้าน หาดีวีดีหนังสักเรื่องมาดูด้วยกันทั้งครอบครัว เป็นต้น
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รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจ�าเดือน	มีนาคม	2562	ปีงบประมาณ	2562

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมาย
ที่รองรับ	“สิทธิได้รู ้”	ของประชาชน	โดยก�าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 และก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อรองรับและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้ก�าหนดสิทธิส�าคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	 
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ด�าเนินงาน		
	 2.	 อ�านาจหน้าที่ที ่ส�าคัญและวิธีด�าเนินงาน
	 3.	 สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ 
	 		 หน่วยงานของรัฐ
	 4.	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ 
	 		 แบบแผน	นโยบาย	ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
	 		 (กขร.)	ก�าหนด

	 สิทธิตรวจดู	(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
	 1.	 ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	 2.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา 
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปี 
	 		 ที่ก�าลังด�าเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี 
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรค	2
	 6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา 
	 		 ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณสุข
	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ 
	 		 โดยมติคณะรัฐมนตรี
	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
	 		 ก�าหนด

	 สิทธิร้องเรียน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	 
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่ 
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีค�าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือค�าสั่งไม่รับฟัง
ค�าคัดค้านตามมาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	25	
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน 
เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นก็ให้ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตุผล	และรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540	 มาตรา	 9	 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึง
ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 กรมสรรพสามิต	 
ขึ้นภายในห้องสมุด	กรมสรรพสามิต	ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสรรพสามิตหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้โดยตรงที่ห้องสมุดกรมสรรพสามิต	
อาคารกรมสรรพสามิต	 ชั้น	 1	 เลขที่	 1488	 ถนนนครไชยศรี	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	10300	หรือ	โทร.	0	2241	5600	ต่อ	51614		www.excise.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่งและสังกัด
จำานวน

คดี
เงินค่าปรับ หมายเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายพงศธร	ศุกรสุนทร	 เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 64 	1,577,304.11	 • คดีสุรา	ปรับ	61	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	3	คดีี

2 พ.อ.อ.วุฒิชัย	ฟองชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 18 	917,830.53	 • คดียาสูบ	ปรับ	17	คดี
• คดียาเส้นปรุง	ปรับ	1	คดี

3 นายกฤษย์	ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตช�านาญการ 33 	690,590.02	 • คดีสุรา	ปรับ	29	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	4	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายธรีชัพงศ์	อนิทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 12 	6,583,600.00	 • คดนี�้ามนั	ปรบั	10	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	2	คดี

2 นายปิยะศักดิ์	ปาลกะวงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 8 	1,248,652.00	 • คดียาสูบ	ปรับ	2	คดีี
• คดนี�้ามนั	ปรบั	2	คดีี
• คดรีถยนต์	ปรบั	2	คดี
• คดีรถจักรยานยนต์	ปรับ	2	คดี

3 พอต.ปรมะ	ณ	มหาไชย เจ้าพนักงานสรรพสามิตช�านาญงาน 17 	1,065,041.90	 • คดียาสูบ	ปรับ	16	คดีี
• คดยีาเคี้ยว	ปรบั	1	คดีี
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มองย้อนเลนส์

นางสดศรี 	 พงศ์ อุ ทั ย 	 รองอธิ บดี 	 รั กษาการ ในต� าแหน่ ง 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 พร้อมด้วย 
นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดี	 นายธิบดี	 วัฒนกุล	 รองอธิบดี	
น�าผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 เข้าร่วม
พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสาร	 อาหารแห้งพระสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 
ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด	 ณ	 บริเวณด้านหน้าอาคาร 
กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2562

พิธีทำาบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นายวรวรรธน์	ภิญโญ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานการ
เปิดโครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”	
โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 กรุงเทพมหานคร	
เมื่อวันที่	1	เมษายน	2562

การประชุมโครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษี
สถานบริการฯ ครั้งที่ 3

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”

นางสดศรี	 พงศ์อุทัย	 รองอธิบดี	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 เป็นประธานการ
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการ
ไนต์คลับ	ดิสโกเธค	ผับ	บาร์	ค็อกเทลเลาจน์และสถานที่จ�าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี 
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง	ซึ่งปิดท�าการหลังเวลา	24.00	น.	
ครั้งที่	3	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมราชวัตร	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2562
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นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ให้การต้อนรับ	 
นายจักรกฤศฏิ์ 	 พาราพันธกุล	 รองปลัดกระทรวงการคลัง	 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้พร้อมคณะ	 ซึ่ ง ได้ เดินทางมาตรวจ
ราชการกรมสรรพสามิต	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 และข้าราชการ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2562

รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
เดินทางตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 ร่วมงานวันคล้าย 
วันสถาปนาส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 ครบ	 80	 ปี	 และ
ร่วมบริจาคเงิน เพื่ อการกุศลให้แก่ 	 “มูลนิธิช่ วยคนตาบอด 
แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์”	 ณ	 ส�านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2562

กรมสรรพสามิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 80 ปี

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานในการ
แถลงผลการด�าเนินงานรอบ	6	 เดือน	ของกรมสรรพสามิต	 โดยมี
ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต	 และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับ
ฟังการแถลงข่าวดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	
เมื่อวันที่	10	เมษายน	2562

สรรพสามิตแถลงผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือน
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