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วันที่ 5 มีนาคม 2561

โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ณ จังหวัดเพชรบุรี
_____________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จดั ให้มีโครงการแก้ ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ในวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
ณ ตลาดกลางการเกษตรท่ า ยาง (หนองบ้ว ย) อํา เภอท่ า ยาง จัง หวัดเพชรบุ รี โดยมี ประชาชนชาวเมื อ งเพชรบุ รี
เข้าร่ วมงานจํานวนประมาณ 400 คน ซึ่งเป็ นผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการพัฒนา
คุณภาพชี วิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐกับทางรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และในจํานวนนี้ ส่วน
ใหญ่ประสบปั ญหาหนี้นอกระบบด้วย
ในการนี้ นายวิสุทธิ์ ศรี สุพรรณ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตรวจเยี่ยมการดําเนิ นงาน
โครงการซึ่งมีกิจกรรมหลัก 2 ส่ วนควบคู่กนั ไปในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบและการดําเนินมาตรการพัฒนา
คุณภาพชี วิตผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตฯ หรื อมาตรการคนไทยไม่ทิ้งกัน) กล่าวคื อ
ทีมหมอประชารัฐสุ ขใจ (ทีม ปรจ.) และผูด้ ูแลผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (Account Officer: AO) ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิ น ได้ปฏิบตั ิงานสัมภาษณ์ขอ้ เท็จจริ ง สอบถามความประสงค์ของการพัฒนา แล้วทําการ
ประเมิน วิเคราะห์ และให้คาํ แนะนําแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตที่เหมาะสมแก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐที่เข้าร่ วมงาน
เป็ นรายบุคคล ซึ่ งเมื่อผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐได้รับแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ที ม ปรจ.
จะดํา เนิ นการประสานคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผูม้ ี บ ัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ประจํา จัง หวัด เพชรบุ รี
(คอจ.จัง หวัด เพชรบุ รี ) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ดํา เนิ น การตามแผนการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ ของ
ผูม้ ี บ ตั รสวัสดิ ก ารแห่ ง รั ฐ แต่ ละรายต่ อไป ทั้ง นี้ จังหวัด เพชรบุ รีมีผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ จํา นวน 64,040 คน
และมีผแู ้ จ้งความประสงค์เข้าร่ วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตฯ แล้วจํานวน 18,134 คน (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561) อย่างไรก็ดี ในส่ วนของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐที่มีรายได้ต่าํ กว่า 30,000 บาทต่อปี และอยูใ่ น
วัยแรงงานที่ยงั ไม่ได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตฯ เจ้าหน้าที่ AO จะลงพื้นที่ไปพบ
ผูม้ ี บ ัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ เพื่ อ ไปสอบถามความประสงค์ก ารเข้า ร่ ว มมาตรการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ ต่ อ ไป
ซึ่งการลงพื้นที่ดงั กล่าวจะดําเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้ นเดือนเมษายน 2561

-2ในส่ ว นของการแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบนั้น เมื่ อ พบว่ า ผู ม้ ี บ ัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
สัมภาษณ์ขอ้ เท็จจริ งรายใดมีปัญหาหนี้ นอกระบบ เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น จะเข้าสัมภาษณ์และ
แนะนําเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ การเข้าถึงสิ นเชื่อของธนาคารและสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ การ
ฟื้ นฟูศกั ยภาพและการให้ความรู ้ทางการเงิน เป็ นการเพิ่มเติม รวมถึงจะได้มีการประสานส่ งลูกหนี้ นอกระบบไปยัง
คณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพ
การหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบ ประจําจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตามแต่กรณี ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีผมู ้ ี
รายได้นอ้ ยที่มีหนี้นอกระบบจํานวน7,353 คน มีมูลหนี้นอกระบบรวมกัน 351.62 ล้านบาท หรื อเฉลี่ย 47,819.70 บาท
ต่อคน สําหรับผูม้ ีหนี้นอกระบบที่ไม่ได้เข้าร่ วมงาน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น จะได้ติดต่อหรื อลงพื้นที่
ติดต่อลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายต่อไป
นอกจากนี้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบนโยบาย เรื่ อง “แนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ” โดยกล่าวว่า กระทรวงการคลัง
พร้อมจะดําเนิ นการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่ องและเป็ นรู ปธรรม และไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันเพื่อแก้ไขปั ญหา
หนี้ นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน ยกระดับคุณภาพชี วิต และช่ วยเหลือผูม้ ีรายได้น้อยให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน โดยภารกิ จดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “โครงการไทยนิ ยม ยัง่ ยืน” ของรั ฐบาลที่ จะขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ความยัง่ ยืนต่อไป ซึ่งการทํางานที่ผา่ นมา กระทรวงการคลังได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานระดับพื้นที่
นําโดย ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิ น กระทรวงมหาดไทย หน่ วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน เป็ นอย่างดี จึ งเชื่ อมัน่ ว่า
ประชาชนโดยเฉพาะผูม้ ีรายได้น้อยจะได้รับโอกาส 4 มิติ อย่างครบถ้วน ได้แก่ การมีงานทํา การฝึ กอาชี พและ
การศึกษา การเข้าถึง แหล่งเงิ นทุ นในระบบ และการเข้าถึงสิ่ งจําเป็ นพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้เน้นยํ้าว่า เมื่ อได้รับโอกาส
ดังกล่าวแล้ว ขอเชิ ญชวนให้เสริ มสร้างวินยั ทางการเงินโดยการทําบัญชี ครัวเรื อน เก็บสะสมเงินออม และน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วย
อนึ่ ง ภายในงาน กระทรวงการคลังยังได้จดั บูธและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงิน
การสาธิ ตโมเดลอาชี พ 6 อาชีพ การรณรงค์ส่งเสริ มการออม การประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยจะได้รับ
จากโครงการบริ จาคเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุของรัฐบาล เป็ นต้น เพื่อเสริ มให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานได้รับความรู ้ และประโยชน์
อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการมอบสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ นแก่ผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ได้รับการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือด้านสิ นเชื่อจาก ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ นด้วยอีกส่ วนหนึ่ง
___________________________________

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

