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การตรวจเยีย่ มการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง
ด้ านการแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้มีรายได้ น้อย
ณ จังหวัดนครสวรรค์
______________________________________
นายพรชั ย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ กษาด้า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรี สุพรรณ รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยีย่ มการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังด้านการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้
มี ร ายได้ น้ อ ย ณ ชุ ม ชนบ้ า นเขาหิ นกลิ้ ง อํา เภอไพศาลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ซึ่ งเป็ นชุ ม ชนต้ น แบบของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่สามารถเชื่ อมโยงการดําเนิ นงานของชุมชนร่ วมกับนโยบาย
ของกระทรวงการคลัง โดยชุ มชนบ้านเขาหิ นกลิ้งเป็ นชุ มชนที่ รวมกลุ่มกันในรู ปแบบวิ สาหกิ จชุ มชนเพื่อการผลิ ต
มี การมุ่ งเน้นส่ งเสริ มการประกอบอาชี พการเกษตรและสร้ า งมู ลค่ าเพิ่ มผลิ ตภัณฑ์การเกษตร รวมถึ งให้โอกาส
การมีงานทําแก่สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยทั้งภายในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง และจากจุดแข็งของ
ชุมชนที่ทาํ ให้สมาชิ กมีรายได้เสริ มเพิ่มขึ้น ดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู ้ จกั ทําบัญชี ครัวเรื อน
ก่อให้เกิดเป็ นภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ ทําให้สมาชิกมีปัญหาหนี้นอกระบบค่อนข้างน้อยและสามารถชําระหนี้นอกระบบ
ได้ดว้ ยตนเอง ในโอกาสนี้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดคุยถึงเจตนารมย์ของรัฐบาล ซึ่ งได้มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนในชุมชน ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีรายได้นอ้ ย (2) การ
แก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ และ (3) การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน พร้อมทั้งขอขอบคุณชุมชนที่พฒั นาจนเกิด
เป็ นชุมชนเข้มแข็ง และขอให้ร่วมกันขยายต้นแบบไปในชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึ่ งมัน่ ใจว่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยรัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบและลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมแก่พี่นอ้ งประชาชน
ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลัง ยัง ได้ม อบหมายให้ ผู ้ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ประจํา
กระทรวงการคลัง (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม) ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวบัณฑรโฉม
แก้วสอาด) และผูบ้ ริ หารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจเยี่ยมการดําเนิ นงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังของ
ธนาคารออมสิ น จํานวน 2
กิ จกรรม ประกอบด้วย (1) กิ จกรรมตามมาตรการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ผู้ มี บั ตร
สวัสดิการแห่ งรั ฐ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยธนาคารออมสิ นได้
ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ จัด ทํา หลัก สู ต ร “การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร การเพาะเห็ ด ครบวงจร”
ซึ่งมีผมู ้ ีรายได้นอ้ ยในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่ วมอบรม จํานวน 80 ราย ซึ่งผูท้ ี่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรดังกล่าวจะได้รับ

-2ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย และสามารถนํามาใช้เป็ นหลักฐานประกอบในการยื่นขอสิ นเชื่ อจากธนาคารออมสิ นได้
และ (2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุ มชนหลวงปู่ ท้ าวพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ งเป็ นตัวอย่าง
ชุ ม ชนที่ เ คยมี ปั ญ หานายทุ น เงิ น กู้ น อกระบบเข้ า ไปในพื้ น ที่ แต่ ใ นช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา ธนาคารออมสิ น
ได้เข้าไปเป็ นพี่เลี้ยงในการให้คาํ แนะนําและสนับสนุ นองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการ ทําให้กลุ่มสามารถช่วยเหลือ
ปล่อยสิ นเชื่อเพื่อปิ ดหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกได้ 20 ราย
ทั้ง นี้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลัง ได้ม อบหมายให้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น
เร่ ง สร้ างชุ ม ชนทัว่ ประเทศให้มีความเข้มแข็ง ในด้านการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบและการพัฒนาอาชี พเสริ ม
ผ่านการสนับสนุ นความรู ้ และผลิตภัณฑ์สินเชื่ อที่เหมาะสม โดยมีเป้ าหมายเพื่ออาศัยกลไกชุ มชนมาช่วยยกระดับ
คุณภาพชี วิตให้แก่ ผูม้ ี รายได้น้อยอย่างทัว่ ถึ ง มี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดความยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังขอความร่ วมมื อ
หน่วยงานกระทรวงการคลังในทุกพื้นที่เร่ งประชาสัมพันธ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากยิง่ ขึ้น
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