
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลั ง
ติดตามและขับเคลื่อนมาตรการทางเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลัง ยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน พร้อมดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในสังกัด

นายจำาเริญ โพธิยอด  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-31 มี.ค. 
2562) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและ 
คณะผู ้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได ้แก ่ 
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 
ได้ตรวจติดตามหน่วยงานในส่วนกลาง (ในสังกัด
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร) 
รวม 19 พ้ืนท่ี และในส่วนภูมิภาครวมท้ังหมด 23 จังหวัด 
ทั ้งนี ้ ได้ติดตามการดำาเนินมาตรการ แผนงาน
โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง 7 ด้าน คือ 1. การแก้ไขปัญหา
หน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน 2. การจัดหา
สวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3. ระบบ
การชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e–Payment) 4. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. การพัฒนาสวัสดิการ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
6. กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต และ 
7. กองทุนการออมแห่งชาติ

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำาเนินงาน ทำาให้
เห็นความก้าวหน้า และปัญหาของมาตรการต่างๆ 
ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  เช่น

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เน้นออกนโยบายเชิญชวนให้เจ้าหนี้นอกระบบ

เข้ามาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อราย
ย่อย (PICO Finance) รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้
ลูกหน้ีนอกระบบเข้ามารับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
เพื่อหยุดวงจรหนี้นอกระบบให้หมดไป

การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อย

ที่ผ่านมาการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ถือได้ว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้
น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอาชีพ
ตามโครงการระยะท่ีสองได้ส่งผลให้เกิดการยกระดับ
รายได้ให้ประชาชนกว่า 1 ล้านราย ได้พ้นเส้นความยากจน 

ผลการตรวจราชการครึ่งปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคจึงควรเร่งออกมาตรการเชิญ
ชวนให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ 
เข้ารับการพัฒนาเพ่ือยกระดับให้ผู้มีรายได้น้อยของ
ประเทศก้าวข้ามความยากจนอย่างแท้จริง

การชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
(National e–Payment)

จากการลงพื้นที่ พบว่าหน่วยงานภาครัฐได้ม ี
การเตรียมความพร้อมรองรับการทำาธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบถ้วน ท้ังการชำาระเงิน
ผ่านเคร่ือง EDC การชำาระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
รวมถึงการชำาระเงินผ่านระบบ QR Code เพื่อชำาระ
ตรงเข้าธนาคาร แต่พบว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างในส่วน
ของการชำาระเงินผ่านเครื่อง EDC ในร้านธงฟ้า ที่มี 
ปัญหาด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วง 
ต้นเดือน ซึ่งจะรีบประสานเพื่อดำาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนต่อไป

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ส่วนราชการมีการเบิกจ่ายในระดับท่ีน่าพอใจ  
แต่ยั ง มีบางหน่วยงานที่อาจประสบปัญหาไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันเวลา จึงได้ส่ังการให้คลังจังหวัด
ทำาหน้าที่เป็นตัวกลาง สร้างระบบ Early Warning 
เพื่อเตือนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่อาจเบิกจ่ายล่าช้า 
พร้อมทั้งจัดทีมงานเพ่ือเป็นผู้ช่วยเข้าไปดูแลเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
ได้มีการออกตรวจติดตามผลการดำาเนินงานภายใต้ 

โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ตามแนวทางการดำาเนินการของศาตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยให้หน่วยงาน
ต่างๆ นำาแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ภายในหน่วยงาน
ของตนเอง เพื่อสร้างคุณธรรมภายในองค์กร ได้แก่ 
การสร้างจิตสำานึกท่ีดีให้แก่บุคลากร เพ่ือให้การทำางาน
เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนสูงสุด และลดการทุจริต
คอรัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
จากการออกตรวจราชการที ่ผ่านมา พบว่า 

กอช. ได้มียอดผู้เข้าร่วมที่ดีขึ ้น ส่วนหนึ่งมาจาก 
การเปิดตลาดใหม่กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับ 

การตอบรับจากเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องการมีเงินบำานาญ 
เพื่อชีวิตหลังเกษียณ อย่างไรก็ตามในส่วนภูมิภาค 
กลับยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ได ้
มอบหมายให้คลั งจั งหวัด เร่ งประชาสัมพันธ์
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการให้แก่ประชาชน
ที่ต้องการมีเงินออม รวมทั้งให้ความรู้และแนะนำา 
วิธีการใช้ระบบตรวจสอบเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงการออมให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้
มากยิ่งขึ้น

พร้อมดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน
สังกัด

นอกจากการตรวจมาตรการ แผนงาน โครงการของ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้ว คณะผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงการคลังยังได้ตรวจติดตามคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ท้ังส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ในด้านที่พักอาศัย สถานที่ทำางาน 
รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พร้อมต่อการบริการประชาชน 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกล่าว
อีกว่า “ในช่วง 6 เดือนที่เหลือ (เมษายน-กันยายน 
2562) ผมและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ทุกท่าน จะเดินทางไปตรวจราชการในจังหวัดท่ีเหลือ
ให้ครบตามแผนการตรวจราชการ”

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกล่าว
เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่ ผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังว่า ได้ทำาหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งติดตามความคืบหน้า
การดำาเนินตามนโยบายในส่วนภูมิภาค และสะท้อน
ปัญหาจากการปฏิบัติในพื้นท่ีในภูมิภาคสู่ส่วนกลาง 
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

“ตัวอย่างส่วนหน่ึงจากการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
เราได้ติดตามการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การกำากับ) พบว่าประชาชนมีความต้องการ
วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำาเป็น ใช้เป็น 
เงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือใช้ชำาระหน้ีนอกระบบ
ให้ครบถ้วน มากกว่า 50,000 บาทต่อราย วงเงิน
สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เดิมกำาหนดไว้เพียง 50,000 บาท 
เป็นข้อจำากัดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อได้ตามความจำาเป็นของตนแม้จะมี
ศักยภาพในการชำาระหน้ีคืนก็ตาม คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังจึงได้เรียนให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
ทราบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสำานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) และถือเป็นการส่งเสริมให้เกิด 
การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน
ของประชาชนผู้ใช้บริการ จนนำาไปสู่การขยายเพดาน
วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่พิโกไฟแนนซ์สามารถให้สินเชื่อ
แก่ประชาชนเป็น 100,000 บาทต่อราย”

นายจำาเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า “ผลการตรวจ 
ราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง ได้รายงานให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังทราบ 
และส่งข้อเสนอแนะไปท่ีหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ดำาเนินนโยบาย เพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการดำาเนินนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
การคลังให้ดีที่สุด”

นายจำาเริญ โพธิยอด   
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 


