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การตรวจเยี่ยมการดําเนินงานแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์ กรการเงินชุ มชน
ณ จังหวัดชุ มพร
____________________________________
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรี สุพรรณ รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ศาตราจารย์ ดร.นฤมล
ภิญโญสิ นวัฒน์ ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงการคลัง นายสุ วิชญ โรจนวานิ ช ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิ จ
การคลัง และนายสมภพ รอดกลาง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์ กรการเงินชุ มชน ณ ศู นย์ เรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้ นแบบ ธ.ก.ส. บ้ านพะงุ้น (ศู นย์ เรียนรู้ ฯ) ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่ งในอดีตสมาชิกในชุมชนมีปัญหาหนี้
นอกระบบและหนี้ ในระบบ เนื่ องจากพื้ นที่ ทาํ กิ นถูกนํ้าท่ วมทุ กปี การประกอบอาชี พจึ งไม่ต่ อเนื่ องและมี รายได้
ไม่สมํ่าเสมอ ส่ งผลให้มีครัวเรื อนที่ยากจนและไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จํานวนหนึ่ ง ดังนั้นผูน้ าํ ชุมชนจึงได้มุ่งมัน่ ประกอบ
อาชีพเสริ ม เช่น ปลูกผักพื้นบ้านและเลี้ยงหมูหลุม ปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําบัญชีครัวเรื อน และจัดตั้ง
กลุ่ มการเงิ นในชุ มชน (กลุ่ มออมทรั พย์และกลุ่มออมวันละบาท) เพื่อเป็ นแหล่งเงิ นทุ นหมุนเวี ยนเสริ มสําหรั บใช้
ประกอบอาชีพ จนปั จจุบนั สมาชิกในชุมชนพะงุน้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริ ม เฉลี่ยครัวเรื อนละ 6,500 บาท
ต่อเดือน ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ จปฐ. และไม่มีปัญหาหนี้นอกระบบ
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ด “โรงเรี ยนธนาคาร
ต้ นไม้ บ้านพะงุ้น” ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนธนาคารต้นไม้แห่ งแรกของประเทศไทย โดย ธ.ก.ส. ได้เข้าไปส่ งเสริ มให้ชาวชุมชน
พะงุน้ ปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนแล้วนํามาขึ้นทะเบียนต้นไม้ไว้กบั ธนาคารต้นไม้ โดยจะมีการประเมินมูลค่าต้นไม้แต่ละ
ชนิดเพื่อใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินชุมชนในเครื อข่ายของ ธ.ก.ส. หรื อจาก ธ.ก.ส. ได้ในอนาคต
นอกจากนี้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังได้มอบสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยเหลื อเกษตรและกลุ่ มเกษตรกรในพื้ นที่
ประกอบด้วย สิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น 5 ราย สิ นเชื่ อเพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบของเกษตรและบุคคลใน
ครัวเรื อน 1 ราย และสิ นเชื่อยกระดับปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย (XYZ) 1 กลุ่ม ทั้งนี้ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นยํ้าถึงเจตนารมย์ของรัฐบาลซึ่ งได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
ของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบและการแก้ไขปั ญหาความยากจนผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น
การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ มาตการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูม้ ีบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐ และถุงเงินประชารัฐ เป็ นต้น รวมถึงได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ นเร่ งสร้างชุมชนทัว่
ประเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาอาชีพเสริ ม ผ่านการสนับสนุนความรู ้

-2และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสม และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ขยายผลโครงการธนาคารต้นไม้ให้แพร่ หลายเนื่ องจาก
สามารถสร้างประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อชุมชนจากการมีตน้ ไม้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่ อและเป็ นเงินออมรู ปแบบใหม่ ซึ่ ง
การอาศัยกลไกชุมชนและองค์กรการเงินชุมชนเข้ามามีบทบาทร่ วมกับภาครัฐจะช่วยสนับสนุนนโยบายการแก้ไข
ปั ญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยให้เกิดผลอย่างครอบคลุมทัว่ ถึง มี
ประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืน
นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยังได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงการคลัง
ตรวจเยี่ยมการดําเนิ นงานด้านการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบโดยองค์กรการเงิ นชุ มชนของธนาคารออมสิ น จํานวน
2 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการตรวจเยีย่ มสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก ตําบลบางหมาก อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบที่มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีกลไกในการช่วยเหลือสมาชิ ก
แก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิ นได้เข้าไปเป็ นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนเพิ่มเติมองค์ความรู ้ต่าง ๆ รวมทั้งให้
สิ นเชื่ อแก่ กลุ่มเพื่อใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในการดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ ซึ่ งปั จจุ บ นั สถาบันฯ
สามารถช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบไปแล้ว 50 ราย เป็ นเงิน 2.45 ล้านบาท และ (2) การประชุ มเชิ ง
ปฏิบัตกิ ารพร้ อมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เรื่อง การแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบโดยองค์ กรการเงินชุมชน ณ โรงแรมชุมพร
การ์ เดนส์ อําเภอเมื อง จังหวัดชุ มพร โดยมีผูแ้ ทนองค์กรการเงินชุมชนในเครื อข่ายของธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง จํานวน 15 แห่ ง เข้าร่ วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคนิ ควิธีการ
ความสําเร็ จ และปั ญหาอุปสรรคของการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบในชุมชนของตน เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
หนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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