ฉบับที่ 137/2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

โครงการนําร่ องเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบสํ าหรับผู้มีรายได้ น้อย
ในจังหวัดสงขลา
_________________________________
นายสมชัย สั จ จพงษ์ ปลัด กระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2560
กระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นโครงการนําร่ องเพื่อแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบสํ าหรั บผู้มีรายได้ น้อยในจังหวัดสงขลา ซึ่ ง
ถือเป็ นจังหวัดที่สามต่อเนื่องจากจังหวัดนครราชสี มาและสุ พรรณบุรี ที่มีการจัดโครงการต้นแบบของการแก้ไขปั ญหา
หนี้นอกระบบสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นทัว่ ประเทศต่อไป
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงการคลังได้นาํ ส่ งรายชื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีหนี้นอกระบบใน
จังหวัดสงขลา จากฐานข้อมูลผูม้ ีสิทธิ์ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560 ซึ่ งมีจาํ นวน 30,052 คน
และมีมูลหนี้นอกระบบ รวมเป็ นเงิน 1,778.33 ล้านบาท (เฉลี่ย 59,175 บาทต่อคน) ให้กบั ธนาคารออมสิ น และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนําลูกหนี้ นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่ กลไกการแก้ไข
ปั ญหาหนี้ นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คาํ ปรึ กษาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสิ นเชื่อ
และดูแลฟื้ นฟูศกั ยภาพการหารายได้ ซึ่ งเป็ นกลไกการทํางานของจุดให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาหนี้นอกระบบประจําจังหวัด
สงขลา และคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดสงขลา
กระทรวงการคลังยังได้จ ัดกิ จกรรมสําหรั บผูม้ ี รายได้น้อยที่ ได้รั บการช่ วยเหลื อด้านสิ นเชื่ อตาม
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจรในด้านการ
เสริ มสร้างวินยั ทางการเงินและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมบุรีศรี ภู
บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงินของธนาคารออม
สิ น และ ธ.ก.ส. การให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายของสํานักงานอัยการคุม้ ครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจงั หวัดสงขลา การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์) กิจกรรมสาธิ ตอาชีพ 6 อาชีพ การอบรมหัวข้อ “การจัดทําบัญชีครัวเรื อน” โดยวิทยากรจากธนาคารออม
สิ น การอบรมหัวข้อ “แนวทางการหารายได้เสริ ม” โดยวิทยากรจาก ธ.ก.ส. กิจกรรมส่ งเสริ มการออม หัวข้อ “ออม
สบาย ได้บาํ นาญ กับกองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.)” และการบรรยายความรู ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของ
โครงการบริ จาคเงินเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุโดยวิทยากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-2ภายในงาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมอบนโยบายเรื่ อง “แนวทางการแก้ ไขปัญหา
หนี้นอกระบบสํ าหรั บผู้มีรายได้ น้อย” โดยกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กาํ หนดให้การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบเป็ น
วาระแห่ งชาติ กระทรวงการคลังจึงได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่ วนในการขจัดหนี้ นอกระบบให้เป็ น
ศูนย์ และเร่ งแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบเร่ งด่วนให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ย อย่างไรก็ดี ได้มุ่งหวังให้ลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับ
ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ สินหรื อได้รับสิ นเชื่ อไปแล้วรักษาวินยั ในการใช้จ่ายและชําระหนี้ มีการทําบัญชีครัวเรื อน
สะสมเงินออม และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิ นชีวิต เพื่อไม่กลับไปเป็ นหนี้นอกระบบ
และหลุดพ้นจากปั ญหาความยากจน
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกัน
มอบใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
จํานวน 4 ราย และมอบสิ นเชื่อรายย่อยเพือ่ ใช้จ่ายฉุ กเฉิ นสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดสงขลา
จํานวน 3,337 ราย เป็ นเงิน 150.48 ล้านบาท
นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้เดินทาง
ไปร่ วมเปิ ดโครงการ "ตลาดไร้ เงินสดกิมหยง" อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในโครงการเพื่อสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล โดยคณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัดสงขลา และสถาบัน
การเงิ นของรัฐ ร่ วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ส่งเสริ มให้ร้า นค้าในตลาดกิ มหยงกว่า 200 ร้ านค้า เข้า ร่ วมทํา
ธุรกรรมรับชําระเงินค่าซื้อสิ นค้าและบริ การผ่าน QR Code ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
สามารถซื้ อสิ นค้าแบบไร้เงินสดกับร้านค้าต่าง ๆ อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้จดั ให้มีตลาด/
ศูนย์อาหารไร้เงินสดในจังหวัดสงขลาขึ้นอีก 2 แห่ ง ได้แก่ ตลาดเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และศูนย์
อาหารกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อนึ่ ง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างขยายจํานวนถนน/
ตลาด/ศูนย์อาหารไร้เงินสดให้แพร่ หลายครบทุกจังหวัดโดยเร็ ว
___________________________________

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

