
  

สรรพสามิตปลุก “หัวใจเดียวกัน” คุณธรรม คู่ความรู้ ประสานพลังสู่ “4.0” 

โดย อรวิมล พิมพ์จันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 
 

 “ในบ้านเมืองนี้ มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมือง 

มีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 

และควบ คุ มคน ไม่ ดี  ไ ม่ ใ ห้ มี อ า น าจ  ไ ม่ ใ ห้ ก่ อ คว าม เ ดื อ ด ร้ อน วุ่ น ว า ย ได้ ”  พระบรมร า โชว าท  

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๑๒ พระบรมราโชวาทนี้ แสดงให้เห็นว่า การเป็นคนดีและการท าดีเป็นคุณธรรมอันส าคัญในการปกครองบ้านเมือง

ให้เจริญก้าวหน้า และมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้บ าบัดทุกข์บ ารุง

สุขให้แก่ประชาชน ที่จะต้องน้อมน ามาปฏิบัติเป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต  

 การเป็นคนดีและการท าดีดังกล่าว ไม่เพียงแต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ที่ต้องยึดปฏิบัติ  

ทว่าประชาชนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงการท าความดีเช่นนี้ ผ่านการเป็น “จิตอาสา” 

เนื่องในโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ค าว่า “จิตอาสา” มีความหมายโดยสังเขปว่า จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อน

มนุษย์ ที่พร้อมเสียสละเวลา แรงกาย และแรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นจิตที่

เปี่ยมด้วย “บุญ” และพลังแห่งความดี  

 แม้การท าความดีจะเป็นเรื่องพื้นฐานของจิตใจ ที่ต้องน ามาปฏิบัติจนคุ้นชิน แต่ส าหรับการท างานนั้น  

ยังจ าเป็นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประกอบเข้ากับการบูรณาการประสานกันเป็นหนึ่ง  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งหมดทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ หัวใจเดียวกัน 

เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ป้องกันและปราบปราม ตอน “จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม น้อมน า 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ Excise 4.0” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ 

บาหลี จังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานสรรพสามิตภาคที ่ 3 ด้วยการริเร ิ ่มของ นายพีระดล จงเจริญรัตน์  

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 

 

นายพีระดล จงเจริญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ 
 



  

 นายพีระดล เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดโครงการนี้ว่า ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดเก็บรายได้ และงานป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการ

ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายให้เกิดการท างานเชิงบูรณาการ เพื่อความมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการท างาน จึงเป็นที่มาของช่ือโครงการ “หัวใจเดียวกันฯ” 

 “การจัดโครงการหัวใจเดียวกันฯ เกิดจากความต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ Unity 

เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการท างาน เกิดความรักความสามัคคีในทางที่ถูกต้อง  มีความสุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความโปร่งใส ยึดมั่นในการท างานเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะหล่อหลอมให้พวกเรา

เป็นหัวใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” ผู้อ านวยการส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 3 ระบ ุ
 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหลักร้อย ร่วมถ่ายภาพหมู่ 

 

 นายพีระดล กล่าวต่อว่า ตนได้จัดโครงการหัวใจเดียวกันฯ หลายครั้ง โดยแบ่งออกเป็นหลายๆ ตอน  

แต่ละตอนจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม เน้นประเด็นไปที่ สิ่งซึ่งข้าราชการควรตระหนัก 

และเรียนรู้ เพื่อให้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการท างาน ทั้งนี้ ส าหรับปี 2561 คือ ตอน“จิตอาสา คุณธรรม 

จริยธรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ Excise 4.0” ริเร ิ ่มจากการที ่ประเทศไทยและประชาชน 

มีความรักและสามัคคี และมีการก่อตั้งโครงการจิตอาสาขึ้น ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร การที่เราเป็นข้าราชการ เป็นสิ่งที่ต้องน้อมน ามาปฏิบัติ จึงเป็นที่มาของค าว่า “จิตอาสา”  

ในตอนของปี 2561 นอกจากนี้ ค าว่า “จิตอาสา” ยังสะท้อนไปที่ความมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ

การเป็นข้าราชการ โดยวิทยากรที ่เชิญมาบรรยายในโครงการนี้  ได้แก่ นายณัฐกร อุเทนสุต ผู ้อ  านวยการ 

ส านักแผนภาษี กรมสรรพสามิต และอาจารย์ทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษา

แห่งประเทศไทย ล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



  

 
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี กรมสรรพสามิต วิทยากร 

 
อาจารย์ทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย วิทยากร 

 

 ส่วนค าว่า “Excise 4.0” นั้น นายพีระดล กล่าวขยายความว่า มีความส าคัญต่อกรมสรรพสามิตมาก 

เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บ

ภาษี และงานป้องกันและปราบปราม กรมฯ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การควบคุมการจัดเก็บรายได้ การใช้ระบบ 

Vision Sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจสอบประเภทและขนาดของเครื่องดื่ม รวมท้ังตรวจนับจ านวน การวางแผนภาษี 

(Tax Planning) หรือระบบงานเพิ ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (Business Intelligence - BI)  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Thailand 4.0  
 



  

 
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านหลักร้อย 

 

 โครงการนี้ นอกจากได้เสริมความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ เพื่อก้าวเข้าสู่ Excise 4.0 แล้ว 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที ่  3 ยังได้ท  ากิจกรรมเพื ่อสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่น ักเร ียน  

ที่ขาดความพร้อมทางการศึกษาและครอบครัว ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 10,000 บาท โดยนายพีระดล ระบุถึงการท ากิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นเร่ืองส าคัญ ใน

ฐานะที่กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจหลัก เพราะเรายังมีภารกิจในการท าให้

ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่งและยั ่งยืน ท าให้ประชาชนอยู ่เย็นเป็นสุข เรามีงบประมาณและบุคลากร  

ที่สามารถบูรณาการร่วมกันองค์กรอื่น ๆ ได้ เด็กและเยาวชนถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการ

ส่งเสริมให้ข้าราชการ เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว เราต้องรู้จักค าว่าเสียสละ และมีจิตอาสา  

 โครงการหัวใจเดียวกันฯ จึงเป็นโครงการที่สร้างอัตลักษณ์ ให้ข้าราชการและบุคลากรกรมสรรพสามิต  

มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสมัครสมานสามัคคี ก้าวสู่ Excise 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน ของ

ประชาชนและประเทศไทย ตามปณิธานของการเป็น “ข้าของแผ่นดิน” 


