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1. ปริมาตร (Volume) หมายถึง จ านวน
ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
โครงสร้างข้อมูลของระบบฐานข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ 
ซึ่งปริมาณข้อมูลมหาศาลเหล่านี้มีประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูล
ที่ใช้พยากรณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตในอนาคต หรือเพื่อใช้
วางแผนบูรณาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลภาษีกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. อัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูล (Velocity) 
คือ ข้อมูลที่ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาษีจะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเป็น
ข้อมูลแบบ Real Time เช่น การยื่นแบบรายการช าระ
ภาษี จากการที่ปริมาณข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ง่าย 
รวดเร็ว และเพิ่มปริมาณมากขึ้น ท าให้การประมวลผลท า
ได้ล าบาก ดังนั้น จึงต้องหาวิธีประมวลผลข้อมูลที่ดีและ
ถูกต้อง 

3. ข้อมูลที่หลากหลาย (Variety) คือ ข้อมูล
ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่มี โครงสร้าง 
(Structured Data) เช่น ข้อมูลที่ เก็บอยู่ ในตารางข้อมูล   
ต่าง ๆ  ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น 
ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social 
Network)  เ ช่ น  Facebook, twitter แ ล ะ ข้ อ มู ล กึ่ ง มี
โครงสร้ า ง  (Semi-Structured Data)  เช่ น  email ไฟล์
รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีการก าหนด
คุณลักษณะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 ลักษณะ คือ 

4. Veracity คื อ  คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
น่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ หากน ามาวิเคราะห์ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ดี 

 

5. Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีมูลค่าและความส าคัญต่อองค์กร
ในการน ามาใช้ประโยชน์    

ปั จจุ บั นคุณลั กษณะของ Big Data นั้ น                                               
ไม่จ าเป็นว่าต้องมีคุณลักษณะทั้ ง 5 อย่าง เพียงแค่ มี
คุณลักษณะ 3 อย่าง ก็ถือว่าข้อมูลนั้นเป็น Big Data แล้ว                                            
 
วิวัฒนาการของ Big Data 

 
     ที่มา : SCB Economic Intelligence Centre (EIC) 

  ซึ่งผลการวิเคราะห์จากส านักวิจัยที่มีชื่อเสียง
หลายแห่งเห็นตรงกันว่า Big Data Analytics เป็นเคร่ืองมือ
ที่มีความจ าเป็นของภาครัฐในทุกประเทศ ในการช่วย
ขั บ เคลื่ อนกา รบริ หา รราชการแผ่ นดิ น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 
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การประยุกต์ใชง้าน Big Data ในภาครัฐ 
 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และมีส่วนส าคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการ
ด าเนินงานแบบอัจฉริยะ มีการให้บริการโดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแท้จริง 
 ภาครัฐจะต้องปรับปรุงวิธีคิดและกระบวนการ
เพื่อท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ซึ่ งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันจะเป็นกุญแจ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การมองเห็นความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการ
ใช้ข้อมูลในมิติใหม่ และมีผลต่อการสร้างแหล่งข้อมูล “Big 
Data” ได้อย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลจะต้องสร้างสภาพ 
แวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและสร้างกรอบการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
  การพัฒนาให้เกิดการใช้ข้อมูล Big Data ของ
ภาครัฐจะน าไปสู่การบูรณาการด้านโครงสร้างข้อมูล                               
การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์หาคุณค่าจากข้อมูล       
การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม และส่งเสริม                                     

ให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ
พร้อมที่จะมุ่งสู่การปฏิรูประบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
  ส าหรับภาครัฐนั้น “Big Data” เป็นส่วนส าคัญที่
จะท าให้นโยบาย Digital Thailand ประสบความส าเร็จ 
ประเทศไทยจะสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลและทรัพยากรอ่ืน  ๆ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้น ก็ต้องอาศัยข้อมูล Big 
Data เป็นส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงาน พัฒนาการให้บริการประชาชน  
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ งยืน โดยภาครัฐมีการเร่งด า เนินการเพื่อให้มีการ
ประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือกัน
ด้านการบูรณาการด้านข้อมูลทุกองค์กรให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน และข้อมูลถูกต้อง จะช่วยน าประเทศไปสู่การ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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	 เปน็เร่ืองธรรมดาท่ีคนในครอบครัวจะมกีารทำาความผดิหรือผดิพลาดกนับา้ง	ดงันัน้จึงตอ้งรู้จักท่ีจะให้อภยั	จงึจะทำาให้ครอบครัวอยู่ร่วมกนัได้ 
อย่างมีความสุข	และยืนยาวที่สุด	ทั้งนี้ควรคิดอยู่เสมอว่า	คนเราไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบได้	100%	เสมอไป	แต่เมื่อผิดพลาดแล้วก็จะต้องรู้จัก
สำานึกในความผิดของตนเอง	และพร้อมที่จะนำาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นด้วย

จินตนาการถึงแต่สิ่งดีๆ
	 คนส่วนใหญ่มักจะชอบจินตนาการถึงสิ่งไม่ดี	ทั้งที่สิ่งนั้นยังมาไม่ถึง	ซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลและก่อให้
เกิดปัญหาในครอบครัวได้เป็นอย่างมาก	 ดังนั้นมาลองจินตนาการถึงแต่สิ่งท่ีดีๆ 	 กันบ้างดีไหม	 แล้วตั้งเป้า
ว่าจะทำาตามสิ่งที่วาดฝันไว้ให้ได้	 เท่านี้ก็จะทำาให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและสบายใจแล้ว	อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรจะคาดหวังในสิ่งที่จินตนาการถึงมากเกินไป	เพราะหากคาดหวังไว้สูงและทำาไม่ได้	ก็จะเกิดความเสียใจ
จากการผิดหวังได้นั่นเอง

อย่าตัดสินอะไร เพียงแค่ตาเห็น
	 การตดัสนิใจอะไรในสิง่ท่ีตาเห็นเพียงอยา่งเดียว	จะทำาให้เราจติตกไดง้า่ย	และมกัจะเกดิความเครียด	ความ
วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา	เช่น	เมื่อเห็นสามีคุยกับผู้หญิงคนอื่น	หรือเห็นภรรยาคุยกับผู้ชายคนอื่น	ก็คิดไป
เองว่าพวกเขาจะต้องแอบนอกใจแน่ๆ 	 ทั้งที่ความจริงแล้ว	 เขาอาจจะเป็นเพื่อน	 เป็นญาติ	 หรือคนรู้จักกัน
ในฐานะเพื่อนร่วมงานก็ได้	ดังนั้น	อย่าเอาแต่คิดเอง	เออเอง	และตัดสินอะไรเพียงเพราะแค่ตาเห็นเด็ดขาด	
ทางที่ดีควรมีสติและมีเหตุผลให้มากขึ้น	เพื่อการเป็นคนที่คิดบวก	และการเป็นครอบครัวคิดบวกอีกด้วย

	 การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวจะมีความสุขได้	คุณพ่อ-คุณแม่ควรฝึกจิตให้คิดบวก	ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขให้กับครอบครัว 
ได้ดีแล้วยังสามารถสร้างสัมพันธ์รักให้ยืนยาวมากขึ้นได้อีกด้วย	

	 มาลองฝึกจิตให้เป็นครอบครัวที่คิดบวกกันดีกว่า	เรามีวิธีการฝึกจิตแบบง่ายๆ	ที่ทำาได้ไม่ยากมาแนะนำาเช่นกัน

วิธีฝึกจิต
ให้เป็นครอบครัวคิดบวก
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สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในครอบครัวเสมอ
	 อีกสิ่งหนึ่งท่ีคุณควรทำามากท่ีสุด	 เพื่อการเป็นครอบครัวคิดบวก	 ก็คือการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวอยู่เสมอนั่นเอง 
ซึง่กจ็ะทำาให้ครอบครัวเตม็ไปดว้ยความสขุและประคับประคองความรักให้ยาวนานยิง่ขึน้ได	้โดยการสร้างเสยีงหัวเราะให้กบัครอบครัวนัน้	กส็ามารถ
ทำาได้ด้วยการทำากิจกรรมร่วมกัน	เล่นกับลูก	หรือการพากันไปเที่ยว	รวมถึงการไม่สร้างความตึงเครียดภายในบ้าน	ก็จะทำาให้ครอบครัวเต็มไปด้วย
รอยยิ้มและความสุขได้อย่างแน่นอน

ชวนครอบครัวนั่งสมาธิร่วมกัน
	 การนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจเกิดความผ่อนคลาย	 และมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น	 ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยฝึกให้คุณและครอบครัวคิดบวก
มากกว่าเดิม	แถมยังช่วยจัดการกับความเครียด	ความวิตกกังวล	จิตใจที่คิดฟุ้งซ่านและอารมณ์ที่ไม่ค่อยคงที่ได้อย่างอยู่หมัดอีกด้วย	โดยผล
ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิก็มีมากกว่าที่คิดเลยทีเดียว	ดังนั้นอย่ามัวแต่รอช้า	รีบชวนทุกคนในครอบครัวมานั่งสมาธิกันเลยดีกว่า	โดยทำาแค่วันละ
ประมาณ	5-10	นาที	เป็นประจำาในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน	ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่น้อย

คิดซะว่าปัญหา คือบทพิสูจน์ชีวิต
	 ไม่มีครอบครัวไหนท่ีสมบูรณ์แบบ	 และไม่มีครอบครัวไหนท่ีจะไม่เจอกับปัญหาชีวิตเข้ามาเช่นกัน	 ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอกับ
ปัญหาที่หนักอึ้งมากน้อยเพียงใด	ดังนั้นให้คิดซะว่าปัญหาที่เกิดขึ้น	เป็นบทพิสูจน์หนึ่งของชีวิต	เพื่อให้พวกคุณฝ่าฟันไปให้ได้	
ซึ่งหากพ้นช่วงของปัญหาเหล่านั้นไปแล้ว	ชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้น	และยังมีบทเรียนที่จะนำามาปรับใช้กับปัจจุบัน
และอนาคตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย	เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้น	ลุกขึ้นมาจับมือครอบครัวเพื่อก้าวฟันฝ่าไป
ด้วยกันจะดีกว่า

ขอบคุณบทความจาก www.nestlebaby.in.th

เรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์ของตนเองและคนในครอบครัว
	 ไมว่า่ใครกย็อ่มตอ้งเผชญิกบัสภาวะอารมณท่ี์แปรปรวน	ไมค่งท่ีได	้เพราะทุกคนลว้นมอีารมณเ์ปน็พืน้ฐานของจิตใจอยู่แล้ว	
แตส่ิง่สำาคัญไมไ่ดอ้ยูท่ี่วา่คณุจะมอีารมณด์หีรืออารมณร้์ายอยา่งไร	แตข่ึน้อยู่กบัว่าคุณสามารถท่ีจะจัดการกับอารมณข์องตนเอง
และรับมือกับอารมณ์ของคนในครอบครัวได้ดีมากแค่ไหนมากกว่า	ดังนั้นเพื่อฝึกจิตให้เป็นครอบครัวคิดบวก	สิ่งหนึ่งที่คุณจะ
ต้องทำา	ก็คือการรับมือกับอารมณ์ของตนเองและคนในครอบครัวให้ได้นั่นเอง	และจะต้องเป็นการรับมือโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ด้วย	ซึ่งหากสามารถทำาได้	ก็จะช่วยสร้างความสุขและลดปัญหาในครอบครัวลงได้อย่างแน่นอน

ไม่ยากเลยใช่ไหม	สำาหรับวิธีการฝึกจิตให้เป็นครอบครัวคิดบวกที่เรานำามาแนะนำากัน	ดังนั้นลองทำาตามกันดู	แล้วคุณจะพบว่า
วิธีเหล่านี้สามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัวของคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียว	ทั้งยังลดปัญหาขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นได้อย่างดี
เยีย่มอกีดว้ย	โดยนอกจากวธิกีารฝกึจิตเหลา่นีแ้ลว้	อกีสิง่หนึง่ท่ีครอบครัวจะตอ้งม	ีกคื็อความเชือ่ใจและซือ่สตัยต์อ่กนันัน่เอง	
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ถูกพระร้องเรียนค่ะ

	 เคยมีข่าวบ่อยๆ	ทางสื่อว่า	พระถูกชาวบ้านร้องเรียนบางแห่งถึงขั้นนิมนต์

ไปอยู ่วัดอื่น	 คราวนี้ข ้าราชการสาวถูกพระร้องเรียนบ้าง	 ด้วยเรื่องอะไร	

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ฯ	ไปเกี่ยวอย่างไร	ไปอ่านกันครับ

	 เรื่องเป็นมาอยู่ว่า	พระ	ก.	ได้มีหนังสือถึงจังหวัดหนองคาย	เพื่อขอสำานวน

การตรวจสอบข้อเท็จจริง	กรณีร้องเรียนกล่าวหานางสาวดี	เจ้าหน้าที่สำานักงาน

ทะเบียนอำาเภอ	 ว่าใช้ดุลยพินิจเกินกว่าที่ระเบียบกำาหนดไว้	 สร้างเงื่อนไข 

ให้ล่าช้าเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวบุตรสาวของนางแดง	 โยนงานให้เจ้าหน้าที่ 

คนอื่น	 และพูดจาไม่เหมาะสม	 จังหวัดหนองคายมีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่าจะ 

รุกลำ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรและกระทบประโยชน์ได้เสีย	 และพระ	 ก.	

ก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ	เพราะเจ้าหน้าที่นิมนต์ไปพักรอที่ห้องทำางาน	เป็นเพียง

ผู ้พานางแดงไปติดต่อราชการ	 ซึ่งก็ได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ทราบ 

โดยละเอียดแล้ว	สุดท้าย	เจ้าหน้าที่ก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวให้ตามความประสงค์แล้ว 

ภายในวันเดียวกัน	 การเปิดเผยข้อมูลในสำานวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย	 พระ	 ก.	 จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

	 	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า	พระ	ก.	ผู้อุทธรณ์พร้อมด้วยข้าราชการ	2	คน	พานางแดง

ไปที่อำาเภอเพื่อขอเปลี่ยนชื่อให้กับบุตรสาวของนางสาวสวยเป็นนางสาวสวย

กว่า	 ในการดำาเนินการนี้	 พระ	 ก.	 ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่สำานักงานทะเบียน

อำาเภอปฏิบัติหน้าที่ใช้ดุลยพินิจเกินกว่าที่ระเบียบกำาหนดไว้	 สร้างเงื่อนไขใน

การขอเปลี่ยนชื่อตัวล่าช้า	 โยนงานให้เจ้าหน้าที่คนอื่น	 พูดจาไม่เหมาะสม 

จะไม่ยอมเปลี่ยนชื่อให้	ต้องเอาหนังสือมอบอำานาจจากบิดามาก่อนจึงจะทำาให	้

ซึ่งเรื่องนี้จังหวัดหนองคายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าไม่มีมูล	ให้ยุติเรื่องนี้	

ซึ่งพระ	ก.	เมื่อได้รับทราบผลการดำาเนินการแล้วมีความสงสัย	จึงมีหนังสือขอ

สำานวนการสอบสวนเรื่องดังกล่าว	 จังหวัดเห็นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจน

รอบคอบ	 จึงแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น	 โดยอาศัยข้อมูลเดิมและหา

พยานเอกสารเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง	สรุปว่าไม่มีมูลและควรยุติเรื่อง	และแจ้งผล 

การสอบข้อเท็จจริงให้พระ	 ก.	 ทราบ	พร้อมทั้งมีคำาสั่งไม่เปิดเผยสำานวนการ

สอบสวนตามที่มีคำาขอ

	 	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า	

สำานวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	กรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่	สำานักงาน

ทะเบียนอำาเภอ	ได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ทราบแล้วการเปิดเผยจึงไม่ทำาให้การ

บังคับใช ้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ	 และเป ็นการแสดงความโปร ่งใส 

ตรวจสอบได้	ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนี้จึงเปิดเผยได้	เว้นแต่สำาเนาบัตรประจำาตัว 

ประชาชน	 สำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ	 ที่อยู่และลายมือชื่อของพยาน

บุคคล	 ผู ้ให้ถ้อยคำา	 ที่เปิดเผยแล้วจะลุกลำ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

ให้ปกปิดไว้	 จึงวินิจฉัยให้จังหวัดหนองคายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้ง

สำาเนาถูกต้องให้แก่พระ	ก.	

	 	 แม้จะเป็นสิทธิของประชาชน	 แต่ก็ขอให้เข้าใจว่ามีระเบียบข้อปฏิบัติ

ในการดำาเนินการในแต่ละเรื่องอยู ่ครับ	 เป็นข้าราชการอดทนไว้นะครับ	 

ทำาหน ้าที่ ให ้ ถูกต ้องครบถ ้วน	 มีข ้อสงสัยติดต ่อหารือได ้ที่สำ านักงาน 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	

0-2283-4678	www.oic.go.th	“ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ	บอก	สขร.	นะครับ”

วีระเชษฐ์  จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

12



13

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
สำานักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม
ประจำาเดือน	ตุลาคม	2561	ปีงบประมาณ	2562

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เป็นกฎหมาย
ที่รองรับ	“สิทธิได้รู ้”	ของประชาชน	โดยกำาหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 และกำาหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพื่อรองรับและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ	 ได้กำาหนดสิทธิสำาคัญๆ	 แก่
ประชาชน	ดังนี้
	 สิทธิได้รู ้	(ตามมาตรา	7	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	 
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ดำาเนินงาน		
	 2.	 อำานาจหน้าที่ที ่สำาคัญและวิธีดำาเนินงาน
	 3.	 สถานที่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำาแนะนำาในการติดต่อกับ 
	 		 หน่วยงานของรัฐ
	 4.	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ 
	 		 แบบแผน	นโยบาย	ที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
	 		 (กขร.)	กำาหนด

	 สิทธิตรวจดู	(ตามมาตรา	9	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย	
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
	 1.	 ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	 2.	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา 
	 		 นุเบกษา
	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของปี 
	 		 ที่กำาลังดำาเนินการ
	 4.	 คู่มือหรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่มี 
	 		 ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่เอกชน

	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา	7	วรรค	2
	 6.	 สัญญาสัมปทาน	สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน	หรือสัญญา 
	 		 ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำาบริการสาธารณสุข
	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/ 
	 		 โดยมติคณะรัฐมนตรี
	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
	 		 กำาหนด

	 สิทธิร้องเรียน	(ตามมาตรา	13	แห่ง	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
	 บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	 
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา	 9	 หรือไม่ 
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา	11	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.นี	้
ผู้นั ้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้	 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีคำาสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา	15	หรือคำาสั่งไม่รับฟัง
คำาคัดค้านตามมาตรา	17	หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	25	
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร้องเรียน 
เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นก็ให้ขยายเวลาได้	แต่ต้องแสดงเหตุผล	และรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	60	วัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540	 มาตรา	 9	 ซึ่งกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 กรมสรรพสามิตจึง
ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 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

ลำ�ดับ ชื่อ ตำ�แหน่งและสังกัด
จำ�นวน
คดี

เงินค่�ปรับ หม�ยเหตุ

 ในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายอิสรา	สถิตยุทธการ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 13 625,300.50 • คดีสุรา	ปรับ	13	คดี

2 นายบุญจิตต์	เอื้อวิริยะวิทย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 19 544,833.05 • คดีสุรา	ปรับ	13	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	6	คดี

3 นายวิทวัส	ย่อมเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตชำานาญการ 12 376,165.20 • คดีสุรา	ปรับ	6	คดี
• คดียาสูบ	ปรับ	6	คดีี

 นอกเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

1 นายพรชัย	ไชยสงวนสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 5 12,158,519.00 • คดยีาสูบ	ปรบั	2	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	3	คดี

2 นายธีรัชพงศ์	อินทระ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 12 10,032,978.60 • คดีสุ รา	ปรับ	1	คดี
• คดยีาสูบ	ปรบั	3	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	5	คดี
• คดรีถยนต์	ปรบั	3	คดี

3 นายอโนชา	จิตธัญญา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำานาญงาน 12 3,458,130.75 • คดยีาสูบ	ปรบั	4	คดี
• คดรีถจกัรยานยนต์	ปรบั	8	คดี
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มองย้อนเลนส์

นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 นำาข้าราชการ 
กรมสรรพสามิต	 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวัน
สถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ปีที่	 57	 และร่วมบริจาค
เงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล	ณ	ห้องประชุม	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561

วันครบรอบวันสถาปนา
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 57

นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน
ในการฝึกอบรมโครงการจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กร	 (Enterprise 
Architecture	 :EA)	 หลักสูตรสัมมนาสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่
ของสรรพสามิต	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2561

การฝึกอบรมโครงการจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture :EA) หลักสูตรสัมมนา
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ของสรรพสามิต

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธานเปิด 
การอบรมหลักสูตร	 การดำาเนินการทางวินัยและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่	 รุ ่นที่	 1	 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต	
เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2561

การอบรมหลักสูตร การดำาเนินการทางวินัยและ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1
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นายปิยกร	 อภิบาลศรี	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	 นำาข้าราชการ 
กรมสรรพสามิต	 ร่ วมแสดงความยินดี เนื่ องในวันครบรอบ 
วันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	
ครบรอบปีที่	 52	 และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล 
ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 2	 อาคารสำานักงานใหญ่	 กรุงเทพมหานคร	 
เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561

วันครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52

ส ม เด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว 	 เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ดำ า เ นิ น ไป ยั ง วั ด 
สุทัศนเทพวราราม	 ในพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวาย 
ผ้าพระกฐิน	 พุทธศักราช	 2561	 ทั้งนี้	 นายวรวรรธน์	 ภิญโญ	 
รองอธิบดี	นายปิยกร	อภิบาลศรี	รองอธิบดี	นางศศิโสภา	เกียรติวัฒน ์
ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	 1	 
นายวนัชยั	ตัง้วจิติร	ผูอ้ำานวยการสำานกักฎหมาย	นางวลัลยี	์อนิทรจกัร 
ผู้อำานวยการกลุ่มวิ เคราะห์สินค้าและของกลาง	 เป็นผู้แทน 
กรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับเสด็จฯ	ในครั้งนี้	ณ	วัดสุทัศนเทพวราราม 
เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2561

กรมสรรพสามิตร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธี 
ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
พุทธศักราช 2561

นายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	 เป็นประธาน 
ในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต	
โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม	ทั้งนี้	ได้มีการ
ถ่ายทอดสด	Live	Broadcast	ไปยังสำานักงานสรรพสามิตภาคที่	1-10	
และสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่	 ณ	 ห้องประชุมราชวัตร	 
ชั้น	5	กรมสรรพสามิต	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2561

การประชุมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
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