ฉบับที่ 41/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการเงิ น สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วันพุ ธที่ 21 มี นาคม 2561 ปลัดกระทรวงการคลัง พร้ อมกับ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด) และคณะ ได้ลงพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต โดย
ประชุมหารื อร่ วมกับนายนรภัทร ปลอดทอง ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผูว้ ่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอ้ าํ นวยการธนาคารออมสิ น นายวิรัช วาณิ ชธนากุล ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัดภูเก็ต อัยการจังหวัดคุม้ ครอง
สิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จงั หวัดภูเก็ต และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อติ ดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ตใน 3 เรื่ อง ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ
การดําเนิ นการตามมาตรการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ และการส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเริ่ มต้น
(Startup) ซึ่ งพบว่าหน่วยงานทุกภาคส่ วนในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังเป็ นอย่างดี
ทําให้การดําเนินงานแต่ละเรื่ องมีความคืบหน้าเป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี เพื่อให้จงั หวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดนําร่ องที่
สามารถแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้อย่างแท้จริ ง จึงได้พิจารณาปรับแผนการดําเนิ นงาน
เชิงรุ กให้มากขึ้นและมีเป้ าหมายจะติดตามผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีหนี้นอกระบบ จํานวน 3,738 ราย มาเข้าสู่ กลไกการ
ช่วยเหลือด้านสิ นเชื่อการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการฟื้ นฟูศกั ยภาพ หากมีการดําเนินการตามแผนนี้คาดว่า จะ
ส่ งผลให้จงั หวัดภูเก็ตมีหนี้ นอกระบบเป็ นศูนย์ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ จะใช้โมเดลการทํางานดังกล่าว
ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นต่อไป
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นแห่ งชาติ
และคณะ ยังได้เข้าเยีย่ มชม Software Park Phuket และได้ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินกิจกรรมของคณะ
ครู และนักเรี ยนจากชมรม Startup Club ของโรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต พร้อมกับหารื อกับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ใน
จังหวัดภู เก็ ต เกี่ ยวกับ ปั ญหาอุ ปสรรคในการดํา เนิ นธุ รกิ จ จากการหารื อพบว่ า นโยบายต่ า งๆ ของภาครั ฐ
ได้ส่งผลให้เกิด Startup ที่ประสบความสําเร็ จจํานวนมาก แต่ยงั มี Startup รุ่ นใหม่ที่ยงั ขอความช่วยเหลือจาก
ภาครั ฐ โดยได้ข อให้ ภ าครั ฐ เน้ น การดํา เนิ น นโยบายที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาธุ ร กิ จ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ
โครงการเมื องอัจฉริ ยะ หรื อสมาร์ ต ซิ ต้ ี (Smart City) และสนับสนุ นการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ น ในการนี้
ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัดภูเก็ตเป็ นหลักในการประสานกับ
สถาบันการเงินของรัฐในการจัดการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
รุ่ นใหม่โดยเร็ วต่อไป

-2ในส่ วนของการขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ได้ตรวจเยี่ยมการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ดูแลผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (Account Officer: AO) ณ สวนศรี ภูวนาถ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง
ซึ่ ง มี ผูม้ ี สิ ทธิ ในโครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผูม้ ี บ ตั รสวัสดิ ก ารแห่ ง รั ฐ จํา นวนมากมารอให้เ จ้า หน้า ที่ AO
สัมภาษณ์ โดยปลัดกระทรวงการคลังร่ วมกับเจ้าหน้าที่ AO ได้สัมภาษณ์ผมู ้ ีสิทธิ เพื่อหาข้อเท็จจริ งรายบุคคล
และวางแผนพัฒนาอาชี พตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ และมีการให้คาํ ปรึ กษา
แก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบให้กบั ประชาชนกลุ่มดังกล่าวควบคู่กนั ไป พร้อมนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบ
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงานให้กบั เจ้าหน้าที่ AO ว่า เจ้าหน้าที่ AO เป็ นบุคคลสําคัญที่สุดในการที่จะทํา
ให้โครงการประสบความสําเร็ จ เนื่องจากเป็ นกลไกที่สาํ คัญที่สามารถค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง เพื่อนําปั ญหาที่ได้
มาแก้ไขได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผมู ้ ีสิทธิ มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง
และผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด ภู เ ก็ ต เห็ น ว่ า เนื่ อ งจากจัง หวัด ภู เ ก็ ต มี ผู ้มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ วมโครงการจํา นวนมาก
และได้รั บ การแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว จึ ง เห็ น ควรให้ จัง หวัด ภู เ ก็ ต เป็ นจัง หวัด นํา ร่ อ ง
สําหรับโครงการนี้ดว้ ย
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