
 

ฉบับที่ 98/2560                                วันที่ 6 กันยายน 2560 

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนช่ัน ฮอลล์ 
เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โดยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและมอบรางวัลแก่คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) พร้อม
ผู้บริหารระดับสูง          หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน  

 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมบัญชีกลางวันน้ี เป็นการมอบรางวัลให้แก่คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค  
เป็นกรรมการ โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจทําหน้าที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและ
ส่งผ่านนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาลลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในส่วนภูมิภาค 
พร้อมทั้งประสานแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาลสําคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกําหนดภารกิจหลัก 4 เรื่อง คือ 1) สร้างฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด 2) 
ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน โดยรวม 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น และ 4) 
ให้บริการทางการเงิน และคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจ สังคม ชุมชนโดยรวม ตลอดจนการทําหน้าที่สนับสนุนการ
ทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือบูรณาการการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยการขับเคลื่อนของทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพ่ือการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ ภูมิภาค ซึ่งมีปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธาน  หัวหน้าหน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และมีที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ  

นายสมชัย สัจจพงษ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานหลัก                 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดําเนินนโยบายสําคัญต่าง ๆ มากมาย ในแต่ละปี คบจ. ได้มีส่วนช่วยในการ
สนับสนุน    ให้การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก คบจ. เป็น
กลไกเดียวในส่วนภูมิภาค ที่ได้รวมเอาผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการการทํางานในนามกระทรวงการคลัง 
ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเชิงพ้ืนที่ไว้ด้วยกัน (Function.and.Area.Based).เสมือนเป็นโฆษกของ
กระทรวงการคลัง  ดําเนินนโยบายสําคัญ ๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หน้ี
นอกระบบ) การจัดทําโครงการจากพ้ืนที่โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการเพ่ิมประสิทธิภาพการคลัง
ท้องถิ่น เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ ได้มีมติให้นําหลักเกณฑ์มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มาปรับใช้เป็นนโยบายในการดําเนินงานของ คบจ. เพ่ือส่งเสริม 
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมิน 



 

 

ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มิติด้านการเบิกจ่าย 3) มิติด้านการบัญชี 4) มิติด้านการ
ควบคุมภายใน 5) มิติด้านความโปร่งใส และ 6) มิติด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  
จนถึงวันน้ี คบจ. ทั้ง 76 จังหวัด ดําเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินนโยบายรัฐบาลต่าง ๆ  
ให้บรร ลุตาม วัตถุสงค์  จึ งเห็นสมควรมอบรางวัลเพ่ือเป็นการเชิดชู เกียรติและขวัญกําลั งใจแก่  คบจ .      
ที่มีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คบจ. ดีเด่น ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 4 ระดับ  
คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย มี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 16 คบจ. ได้แก่ ระดับดีเลิศ 
คบจ. น่าน ระดับดีเด่น จํานวน 9 จังหวัด คือ คบจ. สระแก้ว มหาสารคาม เลย สกลนคร ลําพูน พิษณุโลก พิจิตร 
กําแพงเพชร  และนครศรีธรรมราช ระดับดี จํานวน 3 จังหวัด คือ คบจ. บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และอุตรดิตถ์         
และระดับชมเชย จํานวน 3 จังหวัด คือ คบจ. ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และขอนแก่น  

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2560 ยังคงดําเนินนโยบายที่สําคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณา
การและย่ังยืน การเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่ง
รัฐ       ปี 2560 เป็นต้น ซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าวสามารถนําฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาต่อยอด
จัดทํานโยบายต่าง ๆ สําหรับผู้มีรายได้น้อย และต่อเน่ืองไปในปี พ.ศ. 2561 คบจ. ยังคงจะได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติภารกิจที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และประสานหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนโครงการ Startup.Club ใน
โรงเรียนระดับมัธยม/อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม แก่เยาวชน 
และการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีช่องทางการหารายได้เพ่ิม 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และยังสามารถบูรณาการนโยบายรัฐบาลเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปสู่.
Thailand.4.0.ด้วยโครงการ National.e.-.Payment.เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ 
คบจ. เร่งประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าในจังหวัดติดต้ังเคร่ืองรับชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic.Data Capture : EDC) และส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดให้มากขึ้น 
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดตลาดนัด หรือถนนคน
เดินในจังหวัด ให้เป็นพ้ืนที่หรือถนนไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นต้น   

 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กล่าวต่อท้ายว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้กํากับ
ดูแลการสนับสนุนภารกิจ คบจ. เพ่ือสอดรับกับนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล มาต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และได้ดําเนินงานทั้งนโยบายกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาล เช่น มาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลังและ
รัฐบาล บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมท้ังสามารถ
บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด  
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