ด

ร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานใน
พิธมี อบรางวัลแก่คณะผูบ้ ริหารการคลังประจำ�จังหวัด (คบจ.)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ เอบี โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
การจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยกรมบัญชีกลาง เป็นการมอบรางวัลให้แก่คณะผูบ้ ริหารการคลัง
ประจำ�จังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานในกำ�กับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการ
โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งได้ร่วมกันเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และส่งผ่านนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาลลงสู่
กลุม่ เป้าหมายและประชาชนในส่วนภูมภิ าค พร้อมทัง้ ประสานแผนงาน
และโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม
โดยกำ�หนดภารกิจหลัก 4 เรือ่ ง คือ 1) สร้างฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด
2) ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน โดยรวม
3) เพิม่ ประสิทธิภาพการคลังท้องถิน่ และ 4) ให้บริการทางการเงิน และ
คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ สังคม ชุมชนโดยรวม ตลอดจนการทำ�หน้าที่
สนั บ สนุ น การทำ � งานของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ บู ร ณาการ
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยการขับเคลื่อนของทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนจากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย สำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ

และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และมีทป่ี รึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวง
การคลังและกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้ดำ�เนินนโยบายสำ�คัญต่างๆ มากมาย ในแต่ละปี คบจ. ได้มี
ส่วนช่วยในการสนับสนุนให้การดำ�เนินงานตามนโยบายสำ�คัญของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง เพราะ คบจ. เป็นกลไกเดียว
ในส่วนภูมิภาคที่ได้รวมเอาผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการการ
ทำ�งานในนามกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน
และภารกิจเชิงพืน้ ทีไ่ ว้ดว้ ยกัน (Function and Area-Based) เสมือน
เป็นโฆษกของกระทรวงการคลังดำ�เนินนโยบายสำ�คัญๆ จนเกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีน้ อกระบบ)
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รางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำ�ปีงบ 2559

การจั ด ทำ � โครงการจากพื้นที่โ ดยสอดรั บกั บยุ ทธศาสตร์ ข องจั งหวั ด
และการเพิม่ ประสิทธิภาพการคลังท้องถิน่ ฯลฯ
ในปี ง บประมาณ 2559 ที ม เฉพาะกิ จ วายุ ภัก ษ์ ฯ มี ม ติ ใ ห้ นำ�
หลักเกณฑ์มอบรางวัลองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง มาปรับใช้เป็นนโยบายในการดำ�เนินงานของ คบจ.
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย
6 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มิติด้านการเบิกจ่าย
3) มิ ติ ด้ า นการบั ญ ชี 4) มิ ติ ด้ า นการควบคุ ม ภายใน 5) มิ ติ ด้ า น
ความโปร่งใส และ 6) มิติด้านการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง
ปัจจุบนั คบจ. ทัง้ 76 จังหวัดดำ�เนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถดำ�เนินนโยบายรัฐบาลต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุสงค์ จึงสมควร
มอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำ�ลังใจแก่ คบจ.ที่มีผล
การดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2559 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คบจ. ดีเด่น
รางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น ระดับดี และ
ระดับชมเชย มี คบจ. ทีผ่ า่ นเกณฑ์ฯ จำ�นวน 16 คบจ. ได้แก่
1. ระดับดีเลิศ คบจ. น่าน
2. ระดับดีเด่น จำ�นวน 9 จังหวัด คือ คบจ. กำ�แพงเพชร
นครศรีธรรมราช พิจติ ร พิษณุโลก มหาสารคาม ลำ�พูน เลย สกลนคร
และสระแก้ว
3. ระดับดี จำ�นวน 3 จังหวัด คือ คบจ. บุรรี มั ย์ อุตรดิตถ์ และ
อุบลราชธานี
4. ระดั บ ชมเชย จำ � นวน 3 จั ง หวั ด คื อ คบจ. ขอนแก่ น

ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
ทั้งนี้ในปี 2560 ยังคงดำ�เนินนโยบายที่สำ�คัญ อาทิ การแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน การเป็นหน่วยรับสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการ
แห่งรัฐปี 2560 ฯลฯ ซึ่งจากการดำ�เนินการดังกล่าวสามารถนำ�ฐาน
ข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาต่อยอดจัดทำ�นโยบายต่างๆ สำ�หรับ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และต่อเนือ่ งไปในปี 2561 คบจ. ยังคงจะได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสาน
หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนโครงการ
Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยม/อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานนวั ต กรรม แก่ เ ยาวชน
และการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
ประชาชนให้มีช่องทางการหารายได้เพิ่ม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด และยังสามารถบูรณาการนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยโครงการ National e-Payment เพือ่ ให้
เกิ ด การใช้ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ คบจ. เร่ ง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าในจังหวัด
ติดตั้งเครื่องรับชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture:
EDC) และส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดให้มากขึ้น
นำ�เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
คัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดตลาดนัด หรือถนนคนเดินในจังหวัด ให้เป็นพื้นที่
หรือถนนไร้เงินสด (Cashless Society) ฯลฯ
ด้าน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
เสริ ม ว่ า กรมบั ญ ชี ก ลางได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงการคลั ง
ให้กำ�กับดูแลการสนับสนุนภารกิจ คบจ. เพื่อสอดรับกับนโยบายของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาล มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2551 เป็นต้นมา
และได้ดำ�เนินงานทั้งนโยบายกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาล
เช่น มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผ้มู ีรายได้น้อย โครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดำ�เนิน
นโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่ ว างไว้ จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ โ ปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็น
กลไกในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ
การใช้ จ่ า ยเงิ น ของส่ ว นราชการให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศและ
ประชาชนสูงสุด
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