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วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการนําร่ องเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบสํ าหรั บผู้มีรายได้ น้อย
และการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ในจังหวัดจันทบุรี
____________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จดั ให้มีโครงการนําร่ อง
เพื ่อ แก้ ไ ขปัญ หาหนี ้น อกระบบสํ า หรั บ ผู้ ม ีร ายได้ น้ อ ยในจัง หวัด จัน ทบุรี ซึ่ ง ถื อ เป็ นจัง หวัด ที่ 5 ต่ อ เนื่ อ งจาก
จังหวัดนครราชสี มา สุ พรรณบุรี สงขลา และพิษณุ โลก ที่เป็ นต้นแบบของการจัดกิจกรรมแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ
สําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นทัว่ ประเทศต่อไป
กระทรวงการคลังได้เตรี ยมการโดยนําส่ งรายชื่ อผูม้ ีรายได้น้อยที่มีหนี้ นอกระบบในจังหวัดจันทบุ รี
จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรั ฐ ปี 2560 ซึ่ งมี จาํ นวน 6,427 คน และมี มูลหนี้ นอกระบบ
รวมเป็ นเงิน 302.69 ล้านบาท หรื อมีมูลหนี้ เฉลี่ ย 47,097 บาทต่อคน ส่ งให้กบั ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนําลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่ กลไกการแก้ไขปั ญหา
หนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คาํ ปรึ กษาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสิ นเชื่ อและ
ดูแลฟื้ นฟูศกั ยภาพการหารายได้ ซึ่ งเป็ นกลไกการทํางานของจุดให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด
จันทบุรี และคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดจันทบุรี
ในการนี้ กระทรวงการคลังได้จัดกิ จกรรมสําหรั บผูม้ ี รายได้น้อยที่ ได้รับการช่ วยเหลื อด้านสิ นเชื่ อ
ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น เพือ่ ให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจรในด้าน
การเสริ มสร้างวินยั ทางการเงินและการประกอบอาชีพเพือ่ สร้างรายได้เสริ ม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องจุลมณี 1
โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงิ น
ของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ
(สิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์) กิจกรรมสาธิ ตอาชีพ 7 อาชีพ การอบรมหัวข้อ “การจัดทําบัญชีครั วเรือน” โดยวิทยากรจาก
ธนาคารออมสิ น การอบรมหัวข้อ “แนวทางการหารายได้ เสริ ม” โดยวิทยากรจาก ธ.ก.ส. กิจกรรมส่ งเสริ มการออม
หัวข้อ “คุณออม รัฐช่ วยออม คุณได้ บํานาญ” โดยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และการบรรยาย
ความรู ้เพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโครงการบริ จาคเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ โดยวิทยากรจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-2ภายในงาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบนโยบายเรื่ อง “แนวทางการแก้ ไขปัญหา
หนี้นอกระบบสํ าหรั บผู้ มีรายได้ น้อย” โดยกล่ าวว่า รั ฐบาลมี ความมุ่ งหวังให้ประชาชนหลุ ดพ้นจากความยากจน
โดยเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งคือการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบให้ได้เสี ยก่อน ดังนั้น จึงได้กาํ หนดให้การแก้ไขปั ญหา
หนี้นอกระบบเป็ นวาระแห่ งชาติและออกแบบกลไกการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบที่ครบวงจร ซึ่ งได้รับความร่ วมมือ
ในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาคีทุกกระทรวง ทั้งส่ วนของการใช้กฎหมายว่าด้วยการห้ามเรี ยกดอกเบี้ย
เกิ นอัตราดํา เนิ นการกับเจ้า หนี้ นอกระบบที่ ปล่ อ ยเงิ นกู้ผิ ดกฎหมายและเอารั ดเอาเปรี ยบลู กหนี้ การสร้ า งให้ มี
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด การดูแลฟื้ นฟูศกั ยภาพของลูกหนี้นอกระบบ การจัดให้
มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ทดแทนการกู้ยืม นอกระบบจากธนาคารออมสิ น ธ.ก.ส. และสิ น เชื่ อ พิ โกไฟแนนซ์ นอกจากนี้
กระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่างดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับโอกาสในการมีงาน
ทํา มีความรู ้และทักษะอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และสิ่ งจําเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูม้ ีบตั รสวัสดิการ ทั้งยังได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการอีกเดือนละ 100-200 บาท อีกด้วย อย่างไรก็
ดี สําหรับผูท้ ี่ได้รับความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ นอกระบบหรื อได้รับสิ นเชื่ อไปแล้ว ขอให้ช่วยกันรักษาวินยั ในการใช้
จ่ายและชําระหนี้ มีการทําบัญชีครัวเรื อน สะสมเงินออม และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิน
ชี วิต เพื่อไม่ให้กลับไปเป็ นหนี้ นอกระบบ สามารถหลุดพ้นจากปั ญหาความยากจน และมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนได้อย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกัน
มอบใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผปู ้ ระกอบการในจังหวัดใกล้เคียง จํานวน 5 ราย และ
มอบสิ นเชื่อรายย่อยเพือ่ ใช้จ่ายฉุ กเฉิ นสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 244 ราย
เป็ นเงิน 11.42 ล้านบาท
นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง และรั ฐ มนตรี ช่ วยว่า การกระทรวงการคลัง ยัง ได้
เดิ นทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ (มาตรการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิ ตฯ) ณ เทศบาลตํา บลพลับ พลานารายณ์ อํา เภอเมื อ ง จัง หวัดจัน ทบุ รี เพื่ อ ตรวจเยี่ย มการให้บ ริ ก าร
ประชาชนทั้งในส่ วนการรั บแจ้งความประสงค์เข้า ร่ วมมาตรการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตฯ การสัมภาษณ์ ข ้อเท็จจริ ง
วิเคราะห์ และให้คาํ แนะนําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐรายบุคคล ตลอดจนการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แก่ประชาชน โดย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น ซึ่งจังหวัดจันทบุรี
มีผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ จํานวน 57,405 คน และเฉพาะพื้นที่อาํ เภอเมืองมีจาํ นวน 12,223 คน ทั้งนี้ การเปิ ดรับแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่ วมมาตรการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตฯ กําหนดให้ผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐสามารถไปแจ้งความ
ประสงค์ที่ได้ที่ “ที่อยูป่ ั จจุบนั ” ที่ได้แจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดเดือนกุมพันธ์ 2561
___________________________________
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

