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วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
______________________________________
นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จดั ให้มีโครงการ
แก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนชาวบุรีรัมย์เข้าร่ วมงานจํานวนประมาณ 300
คน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการ
แห่ งรัฐกับทางรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาหนี้ นอก
ระบบด้วย
ในการนี้ นายอภิศ กั ดิ์ ตัน ติว รวงศ์ รัฐ มนตรี ว ่า การกระทรวงการคลัง พร้อ มด้ว ยนายวิสุ ท ธิ์
ศรี สุพรรณ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการเพื่อเป็ นการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของกระทรวงการคลังใน 2 เรื่ องควบคู่กนั ไป ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบและการดําเนิ น
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หรื อมาตรการคนไทยไม่ทิ้ง
กัน) กล่าวคือ ทีมหมอประชารัฐสุ ขใจ (ทีม ปรจ.) และผูด้ ูแลผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (Account Officer: AO)
ประกอบด้ว ย เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ จากหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง เจ้า หน้า ที ่ข องธนาคารเพื ่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิ น ได้ปฏิบตั ิงานสัมภาษณ์ขอ้ เท็จจริ ง สอบถามความประสงค์
ของการพัฒนา แล้ว ทํา การประเมิน วิเ คราะห์ และให้คาํ แนะนํา แผนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ผูม้ ีบ ตั ร
สวัสดิการแห่ งรัฐที่เ ข้า ร่ วมงานเป็ น รายบุคคล ซึ่ งเมื่อผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ ง รัฐได้รับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
เหมาะสมกับตนเองแล้ว ทีม ปรจ. จะดําเนินการประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการ
แห่ งรัฐประจําจังหวัดบุรีรัมย์ (คอจ.จังหวัดบุรีรัมย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐที่ตอ้ ง
เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่ วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จํานวน 284,734 คน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ AO ได้เข้าไป
ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว 234,098 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82 โดยจะดําเนินการในส่ วนที่เหลือให้แล้ว
เสร็ จได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

-2ในส่ วนของการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบนั้น เมื่อพบว่าผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่ วมสัมภาษณ์
ข้อเท็จจริ งและประเมินผลพัฒนาคุณภาพชีวิตรายใดมีปัญหาหนี้ นอกระบบ เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น
จะเข้าสัมภาษณ์และแนะนําเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ การเข้าถึงสิ นเชื่ อของธนาคารและสิ นเชื่ อ
พิโกไฟแนนซ์ การฟื้ นฟูศกั ยภาพและการให้ความรู ้ทางการเงิน เป็ นการเพิ่มเติม รวมถึงจะได้มีการประสานส่ งลูกหนี้
นอกระบบไปยังคณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตามแต่กรณี ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัด
บุรีรัมย์มีผมู ้ ีรายได้นอ้ ยที่มีหนี้ นอกระบบจํานวน 56,024 คน มีมูลหนี้ นอกระบบรวมกันเป็ นเงิน 2,909.63 ล้านบาท หรื อ
เฉลี่ย 51,935.42 บาทต่อคน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น อยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อช่ วยเหลือลูกหนี้ นอก
ระบบแต่ละรายดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบนโยบาย เรื่ อง “แนวทางการแก้ ไขปัญหา
หนี้ นอกระบบและมาตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ” โดยกล่ า วว่ า กระทรวงการคลัง
มุ่ งมั่นจะแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบแบบครบวงจรและยกระดับคุ ณภาพชี วิ ตให้ผูม้ ี รายได้น้อยสามารถดํารงชี พ
ในระยะยาว เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนและมี ความสุ ขได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งที่ ผ่านมา กระทรวงการคลัง
ได้เปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้ นอกระบบเข้ามาประกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์อย่างถูกต้องโดยได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมในอัตราร้อยละ 36 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ควบคู่กบั การจัดให้มีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ นเป็ นแหล่ง
เงินทุนทดแทนการกูย้ มื เงินนอกระบบ นอกจากนี้ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยยังได้รับประโยชน์จากการใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการ
แห่ งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและค่าเดินทาง ตลอดจนได้รับโอกาส 4 มิติจากการเข้าร่ วมมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ ได้แก่ การมีงานทํา การฝึ กอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ และการเข้าถึงสิ่ งจําเป็ นพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้เน้นยํ้าว่า เมื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับโอกาสการช่วยเหลือต่าง ๆ ดังกล่าวจาก
ภาครัฐแล้ว ขอให้เสริ มสร้างวินัยทางการเงินโดยการทําบัญชี ครัวเรื อน เก็บสะสมเงินออม และน้อมนําหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วย
อนึ่ง ภายในงานยังมีบูธและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงิน การให้คาํ ปรึ กษาทาง
กฎหมายสําหรับลูกหนี้ นอกระบบ การสาธิ ตโมเดลอาชีพ 8 อาชีพ การรณรงค์ส่งเสริ มการออม การประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยจะได้รับจากโครงการบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของรัฐบาล เป็ นต้น เพื่อเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วม
งานได้รับความรู ้ และประโยชน์อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้ น รวมถึงมี การมอบสิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ นแก่
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยจาก ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น และการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กบั
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจํานวน 6 ราย อนึ่ง ปั จจุบนั ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิ ดดําเนิ นการแล้วทั้งสิ้ น 6 ราย โดยได้ปล่อยสิ นเชื่ อให้ประชาชนเพื่อทดแทนการกูย้ ืมเงิน
นอกระบบแล้ว 676 ราย คิดเป็ นวงเงิน 21.62 ล้านบาท หรื อเฉลี่ยประมาณ 32,000 บาทต่อราย
___________________________________
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทรศัพท์สายด่วน 1359

