ฉบับที่ 137/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่ วงปลายปี 2562
___________________________
นายอุตตม สาวนายน รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี 2562
มีการเจริ ญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผูป้ ระกอบการ SMEs
รวมถึงภาคอสังหาริ มทรัพย์ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็ นชอบมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ
ในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการเพิม่ ความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
3 โครงการย่อย ได้แก่
1.1 โครงการยกระดับโครงสร้ างพื้นฐานระดับหมู่ บ้าน โดยจัดสรรเงิ นให้แก่ กองทุ นหมู่บา้ น
และชุ มชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยูใ่ นระดับ A B และ C จานวน 71,742 แห่ ง แห่ งละไม่เกิ น 200,000 บาท
ผ่านสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแห่ งชาติภายใต้วงเงิ นรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุ มชน สนับสนุ นผูป้ ระกอบการ และส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เช่น ยุง้
ฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสี ชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ ยประจาชุมชน การจัดทาแหล่งเก็บน้ าชุ มชน เครื่ องจักร
สาหรับแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เป็ นต้น หรื อกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็ นประโยชน์ใน
การส่ งเสริ มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็ นอยูใ่ นชุมชนให้ดีข้ ึน
1.2 โครงการสิ นเชื่ อธุ รกิจชุ มชนสร้ างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สนับ สนุ นสิ นเชื่ อวงเงิ นรวม 50,000 ล้า นบาท ให้ก ับกองทุ นหมู่บ ้า นและชุ ม ชนเมื อง สถาบันการเงิ น
ประชาชน สถาบันการเงิ นชุ มชน สหกรณ์ การเกษตร กลุ่ ม เกษตรกร วิ สาหกิ จชุ ม ชน วิ ส าหกิ จเพื่ อสั ง คม และ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตร เพื่อเป็ นค่าลงทุ นในการดาเนิ นกิ จการและเป็ นค่าใช้จ่ายหมุ นเวียนในการดาเนิ นกิ จการ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูร้ ้ อยละ 0.01 ต่อปี เป็ นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของ ธ.ก.ส.
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
1.3 โครงการพักชาระหนี้สมาชิ กกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองตามความสมัครใจ โดยกองทุน
หมู่บา้ นและชุ มชนเมื องพักชาระหนี้ หรื อลดภาระหนี้ เงิ นกูก้ องทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองให้กบั สมาชิ กที่ มีความ
เดื อดร้ อนตามแนวทางที่ คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ ้านและชุ ม ชนเมื องแห่ ง ชาติ ก าหนด เพื่ อให้สมาชิ กกองทุ น
หมู่บา้ นและชุ มชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการชาระหนี้ ที่มีกบั กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง และสามารถนาเงิ น
ส่ วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ
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2. มาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ผ่านโครงการช่ วยเหลือค่ าเก็บเกี่ยวและปรั บปรุ งคุณภาพ
ข้ าว ปี การผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าว
และปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพข้า ว ซึ่ ง จะช่ วยเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการประกอบอาชี พ และยกระดับคุ ณภาพชี วิตของ
เกษตรกรให้ดีข้ ึ น โดยเกษตรกรที่ ข้ ึ นทะเบี ยนเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวปี 2562 กับกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะได้รับเงิ น
ช่วยเหลื อค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ ละ 500 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิ น 20 ไร่ หรื อ
ครัวเรื อนละไม่เกิน 10,000 บาท
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุ มตั ิงบประมาณเพิ่มเติ มในโครงการโดยสนับสนุ นต้ นทุนการผลิต
ให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวนาปี ปี การผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 เป็ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่ องจากมี เกษตรกรที่ ข้ ึ นทะเบี ยนเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวปี 2562
กับกรมส่ งเสริ มการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
3. มาตรการลดภาระการซื้ อที่อยู่อาศั ย ภายใต้โครงการ “บ้ านดีมีดาวน์ ” เพื่อเป็ นการลดภาระ
และสนับสนุนให้ประชาชนทัว่ ไปมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash
Back) จานวน 50,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรื อไม่
เกิ น 1,200,000 บาทต่อปี ผูท้ ี่ อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จานวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกาหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วนั ที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563
กระทรวงการคลั ง คาดว่ า มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในช่ วงปลายปี 2562 จะช่ วยกระตุ้ น
อุ ป สงค์ ภ ายในประเทศท าให้ เ ศรษฐกิ จ ในไตรมาส 4 เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสร้ างแรงส่ ง (Momentum)
ให้ เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ
________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บา้ นและโครงการพักชาระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นฯ ตามความสมัครใจ
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3294
ฝ่ ายประชารัฐ สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ โทร 0 2100 4209 ต่อ 2462, 2464
 โครงการสิ นเชื่ อธุ รกิจชุมชนสร้างไทยและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235, 3229
 มาตรการลดภาระการซื้ อที่อยูอ่ าศัย
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3289, 3276, 3234

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน

ในช่วงปลายปี 2562

โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย

วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กในชุมชน หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่
ในชุมชนให้ดขี ึ้น รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ และการจ้าง
งานในพื้นที่
การดาเนินการ จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านฯ
แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท แก่กองทุนระดับ A,B และ C
(A 28,457 แห่ง / B 31,418 แห่ง / C 11,867 แห่ง)
การดาเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ กาหนด เน้น
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนฯ
 ความโปร่งใส
 การตรวจสอบและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
 ดาเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

วงเงินสินเชือ่ รวม 50,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์/การดาเนินการ
สนับสนุนสินเชือ่ ให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ สถาบันการเงิน
ประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร อัตราดอกเบี้ย 0.01% 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 65

TEKRAMREPUS

LETOH

โครงการพักชาระหนี้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ผ่อนคลายภาระการชาระ
หนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนาเงิน
ส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ
การดาเนินการ
กองทุนหมู่บ้านฯ พักชาระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้ให้กับสมาชิก
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ กาหนด

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63
วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวในการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตแก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเก็บรักษาข้าวเปลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่
ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

รัฐบาลสนับสนุนค่าเกี่ยว ไร่ละ

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปี 62

4.57 ล้านครัวเรือน

จ่ายเงินถึง

30 ก.ย. 63

โครงการ

“ บ้ า น ดี มี ด า ว น์ ”

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับที่มรี ายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนให้มที ี่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการลงทุนรอบใหม่

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) 50,000 บาทต่อราย
ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์

w w w . บ้ า น ดี มี ด า ว น์ . c o m
วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63

ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS
แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก
 กรมการปกครอง : มีตัวตนตามฐานข้อมูล
 กรมสรรพากร : อยู่ในระบบฐานภาษี
และมีรายได้ในปี 2561 ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 ITMX : มี PROMPT PAY ที่ผูกกับ
เลขประจาตัวประชาชน

สถาบันการเงิน
พิจารณาคาขอกู้

 อนุมัติเงินกู้และดาเนินการจดจานองให้แล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63
 เฉพาะบ้านใหม่เท่านั้น

ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
ที่ได้จากสถาบันการเงิน
 Check วัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน
 Check วันอนุมัติและวันจดจานอง

โอนเงิน 50,000 บาท
เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ของผู้กู้หลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน
จัดทาโดย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
27 พ.ย. 62

