ฉบับที่ 19/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562

คลังจับมือธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินของรัฐ
เปิ ดตัวโครงการ “เกือ้ กูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่ าอยู่”
เชิญชวนบริจาคเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุเพือ่ ช่ วยเหลือผู้สูงอายุทยี่ ากไร้
_______________________________
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดตัวโครงการ “เกื้อกูลผูส้ ู งวัย สังคมไทยน่ า
อยู”่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่ งกระทรวงการคลังดาเนิ นการร่ วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ
และเปิ ดเผยว่า โครงการดังกล่ าวมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อเชิ ญชวนให้ประชาชนคนไทยที่ มี ความพร้ อมหันมาช่ วยเหลื อผูท้ ี่
เดือดร้อนกว่า โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะสามารถรองรับการเป็ นสังคม
สู งวัยของประเทศและจะนาไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว โดยกระทรวงการคลังขอเชิญ
ชวนให้ผสู ้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชี พอยู่ในปั จจุบนั และมีฐานะทางการเงิ นที่มนั่ คง มาบริ จาคเบี้ยยังชี พที่ตนได้รับ เพื่อนาไปจ่าย
เป็ นเงิ นช่ วยเหลื อเพื่อการยังชี พให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย จานวนกว่า 4.6 ล้านคน ในจานวนนี้ ร้อยละ 90 หรื อ 3.9 ล้าน
คนอยูใ่ นภาวะยากจนและมีความเป็ นอยูอ่ ย่างขัดสน จานวน 2 ล้านคนไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง จานวน 1.4 ล้านคนเป็ น
ผูม้ ีหนี้สิน และจานวน 3.4 แสนคนเป็ นผูพ้ ิการ ซึ่ งจะเห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้ มีความเดือดร้อนและสมควรอย่างยิง่ ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือดูแลโดยเร่ งด่วน และที่ผา่ นมากระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดกระบวนการรับเงิน
บริ จาคและส่ งเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ อย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผสู้ ู งอายุประมาณ 11 ล้านคน เป็ นผูท้ ี่ รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุประมาณ 9 ล้านคน
และเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจานวน 4.6 ล้านคน จะเห็นว่ามีผทู้ ี่มีศกั ยภาพที่จะ
เสี ยสละบริ จาคเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุของตนให้แก่ผทู ้ ี่เดือดร้ อน จานวนกว่า 4 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังได้รับความร่ วมมือ
จากสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ให้ธนาคารเป็ นช่องทางในการรับแจ้งบริ จาค เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผทู ้ ี่ประสงค์จะบริ จาค รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้การบริ จาคเบี้ยยังชี พเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้มากขึ้น
นายปรี ดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิ ดเผยว่า นอกจากธนาคารสมาชิ กจะเป็ นหน่วยรับแจ้ง
บริ จ าคเบี้ ย ยัง ชี พ แล้ว สมาคมธนาคารไทยมี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการฯ
โดยสนับสนุ นการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์และช่ องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านธนาคารสมาชิ กทั้งหมด 15 แห่ ง ได้แก่
การจัดทาโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ ณ สาขาของธนาคารสมาชิ ก และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านหน้าจอเครื่ องถอนเงิ น
อัตโนมัติ (ATM) รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารมีอยู่ โดยในเบื้องต้นได้กาหนดเป้ าหมายให้มียอดการบริ จาคเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562 หรื อในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้
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นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เปิ ดเผยว่า สภาสถาบันการเงินของ
รัฐ ยินดีให้ความร่ วมมือในการเป็ นหน่วยรับแจ้งบริ จาคเบี้ยยังชี พ และประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ของ
สถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้ ยังเห็ นว่าการสร้ างจิตสานึ กในเรื่ องนี้ จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง ธอส. ได้
สนับสนุนการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสั้นสะท้อนสังคม ที่จะนามาเผยแพร่ ต่อสาธารณะในระยะต่อไป
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิ ญชวนให้ผรู ้ ับเบี้ยยังชี พที่มีฐานะมัน่ คงนาบัตร
ประจาตัวประชาชนไปแจ้งบริ จาคได้ที่สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารของรัฐ สานักงานเขต เทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล สานักงานเมืองพัทยา กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด โดยผูท้ ี่แจ้งบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 จะได้รับใบประกาศ
เกี ยรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้ อมทั้งเหรี ยญพระคลังเชิ ดชู เกี ยรติ และสิ ทธิ ลดหย่อนภาษีดว้ ย ทั้งนี้ ผูส้ ู งอายุสามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับเบี้ยยังชีพได้ที่สานักงานเขต เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล และสานักงานเมืองพัทยา
______________________________________

สานักนโยบายการออมและการลงทุน สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3688
โทรสาร 0 2273 9987

