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กระทรวงการคลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐ มีชาวบุรรี มั ย์รว่ มงานจ�ำนวนประมาณ 300 คน ซึง่ เป็นผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีแ่ จ้งความประสงค์
จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐกับทางรัฐบาล
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง พร้อมด้วยนายวิสทุ ธิ์ ศรีสพ
ุ รรณ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการคลัง ตรวจเยีย่ มการด�ำเนินงานโครงการเพือ่ เป็น
การขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงการคลัง ณ โรงแรม
เทพนคร จังหวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้แก่
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการด�ำเนินมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ฯ หรือมาตรการคนไทยไม่ทงิ้ กัน) กล่าวคือ ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.) และผูด้ แู ลผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (Account
Officer: AO) ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารออมสิน ปฏิบตั งิ าน

สัมภาษณ์ข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ของการพัฒนา
แล้วท�ำการประเมิน วิเคราะห์ และให้ค�ำแนะน�ำแผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมแก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีเ่ ข้าร่วมงาน
เป็นรายบุคคล เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับตนเองแล้ว ทีม ปรจ. จะด�ำเนินการ
ประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการ
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แห่งรัฐประจ�ำจังหวัดบุรรี มั ย์ (คอจ.จังหวัดบุรรี มั ย์) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ของผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละรายต่อไป
ทัง้ นี้ จังหวัดบุรรี มั ย์มผี มู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีต่ อ้ งเข้ารับ
การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เข้ า ร่ ว มมาตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ
จ�ำนวน 284,734 คน ซึง่ เจ้าหน้าที่ AO ได้เข้าไปประเมินแผน
พัฒนาคุณภาพชีวติ แล้ว 234,098 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82
โดยจะด�ำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2561
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบนัน้ เมือ่ พบว่า
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงและ
ประเมินผลพัฒนาคุณภาพชีวิตรายใดมีปัญหาหนี้นอกระบบ

เจ้าหน้าทีข่ อง ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน จะสัมภาษณ์และ
แนะน�ำเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ประนอมหนีน้ อกระบบ การเข้าถึง
สินเชือ่ ของธนาคารและสินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ การฟืน้ ฟูศกั ยภาพ
และการให้ความรูท้ างการเงิน เป็นการเพิม่ เติม รวมถึงประสาน
ส่งลูกหนีน้ อกระบบไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
นอกระบบประจ�ำจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและ

พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนีน้ อกระบบประจ�ำจังหวัด
เพื่อให้การช่วยเหลือตามแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์
มีผมู้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ หี นีน้ อกระบบจ�ำนวน 56,024 คน มีมลู หนี้
นอกระบบรวมกันเป็นเงิน 2,909.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ย
51,935.42 บาทต่อคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และธนาคาร
ออมสิน อยูร่ ะหว่างติดตามตัวเพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีน้ อกระบบ
แต่ละรายดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบ
นโยบาย “แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบและ
มาตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ”
ซึ่งกระทรวงการคลังมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบ
ครบวงจรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
ด�ำรงชีพในระยะยาว เพือ่ ให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจน
และมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง
เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ์อย่างถูกต้องโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ในอัตราร้อยละ 36 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ควบคูก่ บั การจัดให้
มีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินเป็นแหล่งเงินทุนทดแทน
การกู้ยืมเงินนอกระบบ นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยยังได้รับ
ประโยชน์จากการใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทา
ภาระค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนและค่าเดินทาง ตลอดจนได้รบั โอกาส

4 มิติจากการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ การมีงานท�ำ การฝึกอาชีพและการศึกษา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิง่ จ�ำเป็นพืน้ ฐาน
ทัง้ นี้ ได้เน้นย�ำ้ ว่า เมือ่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้รบั โอกาสการช่วยเหลือ
ต่างๆ ดังกล่าวจากภาครัฐแล้ว ขอให้เสริมสร้างวินยั ทางการเงิน
โดยการท�ำบัญชีครัวเรือน เก็บสะสมเงินออม และน้อมน�ำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ต่อไปด้วย
อนึง่ ภายในงานยังมีบธู และกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้
ค�ำปรึกษาทางการเงิน การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายส�ำหรับ
ลูกหนีน้ อกระบบ การสาธิตโมเดลอาชีพ 8 อาชีพ การรณรงค์
ส่งเสริมการออม การประชาสัมพันธ์ประโยชน์ทผี่ มู้ รี ายได้นอ้ ย
จะได้รบั จากโครงการบริจาคเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของรัฐบาล เป็นต้น
เพือ่ เสริมให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้รบั ความรูแ้ ละประโยชน์อย่างครบวงจร
มากยิง่ ขึน้ รวมถึงมีการมอบสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉินแก่
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยจาก ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน และการมอบ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ในจังหวัดบุรรี มั ย์และจังหวัดใกล้เคียงจ�ำนวน 6 ราย ปัจจุบนั
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีผปู้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ทเี่ ปิด
ด�ำเนินการแล้วทัง้ สิน้ 6 ราย โดยได้ปล่อยสินเชือ่ ให้ประชาชน
เพือ่ ทดแทนการกูย้ มื เงินนอกระบบแล้ว 676 ราย คิดเป็นวงเงิน
21.62 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ประมาณ 32,000 บาทต่อราย
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