ฉบับที่ 92/2560

วันที่ 22 สิ งหาคม 2560

โครงการนําร่ องเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สํ าหรั บผู้มีรายได้ น้อยในจังหวัดนครราชสี มา
_____________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ดาํ เนิ นโครงการนํ า ร่ อ งเพื่อ แก้ ไ ขปัญ หาหนี น้ อกระบบสํ า หรั บ ผู้ ม ีร ายได้ น้ อ ย
ในจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งถือเป็ นจังหวัดแรกและเป็ นต้นแบบเพื่อขยายผลการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบสําหรับ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยไปยังจังหวัดอื่นทัว่ ประเทศต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่า จังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดที่มีผมู ้ ีรายได้
น้อยที่มีหนี้นอกระบบจากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560 จํานวน 56,606 คน โดยสู ง
เป็ นลําดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุ งเทพมหานคร มีมูลหนี้นอกระบบรวมเป็ นเงิน 3,291 ล้านบาท หรื อมีมูลหนี้เฉลี่ย
58,138.71 บาทต่อคน
ในการดําเนิ นโครงการ กระทรวงการคลังได้ประมวลรายชื่ อผูม้ ี รายได้น้อยที่ มีหนี้ นอกระบบใน
จังหวัดนครราชสี มา จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ส่ งให้กบั ธนาคารออมสิ น และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนําลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่ กลไกการ
แก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คาํ ปรึ กษา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้าน
สิ นเชื่อ และดูแลฟื้ นฟูศกั ยภาพการหารายได้ ซึ่งเป็ นการใช้กลไกการทํางานของจุดให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาหนี้นอกระบบ
ณ สาขาธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ร่ วมกับการทํางานของคณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ
ประจําจังหวัดนครราชสี มา และคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบ
ประจําจังหวัดนครราชสี มา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 กระทรวงการคลังได้จดั งานเปิ ดตัวโครงการนําร่ องเพื่อแก้ ไขปัญหา
หนี้นอกระบบสํ าหรั บผู้มีรายได้ น้อยในจังหวัดนครราชสี มา ณ ห้องประชุมวี - วัน 1 - 2 โรงแรมวี - วัน อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา โดยจัดให้มีการอบรมและกิจกรรมสําหรับผูม้ ีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสิ นเชื่อตาม
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบอย่างครบวงจร ในด้านการ
เสริ มสร้างวินยั ทางการเงินและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริ ม โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมประกอบด้วย การให้
คํา ปรึ กษาปั ญหาหนี้ นอกระบบและแนะนํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการเงิ นของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. บริ การให้
คําปรึ กษาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบของสํานักงานอัยการคุม้ ครองสิ ทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดี จงั หวัดนครราชสี มา บริ การข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่ อพิโก
ไฟแนนซ์) และการเตือนภัยทางการเงินของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงกิจกรรมสาธิ ตอาชีพ 7 อาชี พ และ

-2ในช่วงบ่าย ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวนโยบายของรั ฐบาลใน
การขจัดหนี้นอกระบบเป็ นศู นย์ ” เพื่อสร้ างความรั บรู ้ เ กี่ ยวกับกลไกการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบของรั ฐบาล
ตลอดจนมีการอบรมความรู ้พ้ืนฐานทางการเงิน ในหัวข้อ การจัดทําบัญชี ครั วเรื อน โดยนางสาวอรจิรา เนตรอารี ย ์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุ มชน ธนาคารออมสิ น และหัวข้อ “แนว
ทางการหารายได้ เสริม” โดยนายทูลทองใจ ดวนใหญ่ ผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. สาขาห้วยทับทัน และนายศราวุฒิ ยงกุล ผูแ้ ทน
เกษตรกร
ในโอกาสนี้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และรั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบ
ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการในจังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดใกล้เคียง
จํานวน 12 ราย และมอบสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ นให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 310 ราย
เป็ นวงเงิน 12.83 ล้านบาท โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง ผูบ้ ริ หารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ น
และผูบ้ ริ หาร ธ.ก.ส. ร่ วมเป็ นสักขีพยาน
นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบถือเป็ นวาระ
แห่ งชาติ และกระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ องที่จะขจัดหนี้ นอกระบบให้เป็ นศูนย์โดยเร็ ว จึ งขอบคุณ
หน่วยงานภาคีที่ได้ร่วมแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบร่ วมกับกระทรวงการคลังมาโดยตลอด และมอบหมายให้ทุกภาค
ส่ วนเร่ งรั ดการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืนให้ครอบคลุ มทุกจังหวัดและต่ อเนื่ องต่ อไป
นอกจากนี้ยงั ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบติดต่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบได้
ที่ศูนย์ดาํ รงธรรมซึ่ งจะมีการส่ งต่อลูกหนี้ นอกระบบไปยังธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไข
ปั ญหาหนี้นอกระบบเพิม่ เติมให้ครบวงจรในด้านสิ นเชื่อ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการฟื้ นฟูศกั ยภาพของลูกหนี้
นอกระบบ ทั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นยํ้าว่า ลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่าย
ฉุ กเฉิ นไปแล้ว จะต้องรั กษาวินัยในการชําระหนี้ โดยยึดหลักเมื่ อเป็ นหนี้ ตอ้ งใช้หนี้ รวมถึ งน้อมนําหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดําเนิ นชี วิต ซึ่ งเป็ นภูมิคุม้ กัน
สําหรับปั ญหาทางการเงิน และกระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยในประเทศไทยปลอดจากภาระ
หนี้นอกระบบ ซึ่งจะนําไปสู่ การมีรายได้เพียงพอ มีเงินออม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
___________________________________
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