
 
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 137/2562                             วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2562 
____________________________ 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจในปี 2562 
มีการเจริญเติบโตและขยายผลอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายยอ่ย ผูป้ระกอบการ SMEs 
รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย ์คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ในช่วงปลายปี 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. โครงการเพิม่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
3 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1.1 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจดัสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บา้น 
และชุมชนเมืองท่ีไดรั้บการประเมินอยูใ่นระดบั A B และ C จ านวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท 
ผา่นส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติภายใตว้งเงินรวม 14,348.4 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนเงินทุนใน
การลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผูป้ระกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการจา้งงานใน
พื้นท่ี เช่น ยุง้ฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจ าชุมชน การจดัท าแหล่งเก็บ
น ้าชุมชน เคร่ืองจกัรส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนท่ีชุมชน
เห็นวา่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศกัยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยูใ่นชุมชนให้ดีข้ึน 
 1.2 โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเช่ือวงเงินรวม 50 ,000 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบนัการเงิน
ประชาชน สถาบนัการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนในการด าเนินกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
โดยคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากนั้นคิดอตัราดอกเบ้ียตามปกติของ ธ.ก.ส. 
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

1.3 โครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองพกัช าระหน้ีหรือลดภาระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้กบัสมาชิกท่ีมีความ
เดือดร้อนตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด เพื่อให้สมาชิกกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองไดผ้่อนคลายภาระการช าระหน้ีท่ีมีกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และสามารถน าเงิน
ส่วนดงักล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได ้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหน้ีนอกระบบ 

 
 
 
 



2 
 
 

2. มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใชจ่้ายในการเก็บเก่ียวขา้ว
และปรับปรุงคุณภาพข้าว ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีข้ึน โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขา้วเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอตัราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ
ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท 

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัได้อนุมติังบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิต 
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 เป็นส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เน่ืองจากมีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกข้าวปี 2562  
กบักรมส่งเสริมการเกษตรมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 

 

3. มาตรการลดภาระการซ้ือที่อยู่อาศัย ภายใตโ้ครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระ 
และสนบัสนุนให้ประชาชนทัว่ไปมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนบัสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash 
Back) จ านวน 50,000 บาท ต่อราย ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมมาตรการตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่
เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ผูท่ี้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จ านวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ ์
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วนัท่ี 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563 

กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 จะช่วยกระตุ้น 
อุปสงค์ภายในประเทศท าให้เศรษฐกิจในไตรมาส 4 เติบโตอย่างต่อเน่ือง และสร้างแรงส่ง (Momentum) 
ให้เศรษฐกจิในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ 

 

____________________________________ 
 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
 โครงการยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานระดบัหมู่บา้นและโครงการพกัช าระหน้ีสมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ  
    ตามความสมคัรใจ  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3294, 3328 

 โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235, 3229 

 มาตรการลดภาระการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  
โทร 0 2739020 ต่อ 3234 



SUPERMARKET

HOTEL

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงปลายปี 2562 

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน

โครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 

วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กในชุมชน หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่
ในชุมชนให้ดขีึ้น รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ และการจ้าง
งานในพ้ืนท่ี
การด าเนินการ จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านฯ
แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท แก่กองทุนระดับ A,B และ C
(A 28,457 แห่ง / B 31,418 แห่ง / C 11,867 แห่ง)
การด าเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ก าหนด เน้น
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนฯ 
 ความโปร่งใส 
 การตรวจสอบและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
 ด าเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

สนับสนุนสินเชือ่ให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ สถาบันการเงิน
ประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม 
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร อัตราดอกเบี้ย 0.01% 3 ปี
ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 65

วงเงินสินเชือ่รวม 50,000 ล้านบาท 
วัตถุประสงค/์การด าเนินการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ผ่อนคลายภาระการช าระ
หนี้ท่ีมีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถน าเงนิ
ส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ

การด าเนินการ
กองทุนหมู่บ้านฯ พักช าระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้ให้กับสมาชิก
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ก าหนด



โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคณุภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63

รัฐบาลสนับสนุนค่าเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่
ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

4.57 ล้านครัวเรือน จ่ายเงินถึง 30 ก.ย. 63

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนปี 62

วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคณุภาพข้าวในการเก็บเกีย่ว
ผลผลิตแก่เกษตรกรผูป้ลกูข้าว เพ่ือใหส้ามารถกลับมาประกอบอาชีพไดอ้ย่างปกต ิมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเก็บรักษาข้าวเปลือกไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 



www .บ้ านดี มี ด า วน์ . com

วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบยีนทางเว็บไซต์

ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS 
แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก

 กรมการปกครอง : มีตัวตนตามฐานข้อมูล
 กรมสรรพากร : อยู่ในระบบฐานภาษี

และมีรายได้ในปี 2561 ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 ITMX : มี PROMPT PAY ที่ผูกกับ

เลขประจ าตัวประชาชน 

อนุมัติเงินกู้และด าเนินการจดจ านองให้แล้วเสร็จ 
ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63

 เฉพาะบ้านใหม่เท่านั้น

สถาบันการเงิน 
พิจารณาค าขอกู้

ร ะบบตรวจสอบข้ อ มู ล
ที่ได้จากสถาบันการเงิน

 Check วัตถุประสงค์การกู้กับสถาบนัการเงิน
 Check วันอนุมัติและวันจดจ านอง

โอนเงิน 50,000 บาท
เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก

ของผู้กู้หลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน

โ ค ร ง ก า ร “บ้ า นดี มี ด า วน์ ”  

จัดท าโดย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
27 พ.ย. 62

เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับที่มรีายได้ไม่เกนิ 100,000 บาทต่อเดือนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
รวมถึงเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการลงทุนรอบใหม่
โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) 50,000 บาทต่อราย 


