
สรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ครม.ประยุทธ์ 1 และ 2 (24 ส.ค.2557-18 ส.ค.2558)  
มี “ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล” เป็นหวัหน้าทีมเศรษฐกิจ 

เร่ืองเกี่ยวกบั โครงการ/มาตรการ วงเงิน (ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
- ให้เงินชาวนาช่วยค่าต้นทุนการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ 

45,000 

แนวทางพฒันายางพาราทัง้ระบบ 

- สนบัสนุนสินเช่ือสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยาง 5,000 ล้านบาท 
- สนบัสนุนสินเช่ือสถาบนัเกษตรกรรวบรวมยาง 10,000 ล้านบาท 

15,000 

การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติ กนย. 
- โครงการมลูภัณฑ์กนัชนเพื่อรักษาเสถยีรภาพราคายาง ให้ ธ.ก.ส. ส ารองจ่าย
ให้ อ.ส.ย. วงเงินกู้  6,000 ล้านบาท 
- โครงการชดรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละ
ไม่เกิน 15 ไร่ รวม 8,453 ล้านบาท 
- โครงการสนับสนุนสนิเช่ือแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม วงเงินกู้  10,000 ล้านบาท 
- โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 
วงเงินกู้  10,000 ล้านบาท 
- ค่าด าเนินการและค่าชดเชยดอกเบีย้รวม 472 ล้านบาท 

34,453 

มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง – ภัยเกษตร 

- มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 วงเงิน 
2,401 ล้านบาท 

- อนุมัติงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตร 
ปี 2557 วงเงิน 154 ล้านบาท 

- โครงการสร้างรายได้และพฒันาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง (ให้เงินสนบัสนุนชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
ภยัแล้ง ต าบลละ 1 ล้าน) วงเงิน 3,566 ล้านบาท 

- มาตรการช่วยเหลือผลกระทบภัยแล้ง จากงบป้องกนัภัยฯ 
กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัละ 10 ล้านบาท 76 จงัหวดั จ้างงานประชาชน
ในพืน้ที่ วงเงิน 760 ล้านบาท 

6,881 

โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทัง้ระบบ ส่วนของ ธ.ก.ส. 
- โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 กรอบวงเงิน 494 ล้าน

บาท 

59,398 



 
 
 
 
 
การเกษตร และ
ผู้มีรายได้น้อย 

- อนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวใน
การเกบ็สต็อกปีการผลิต 2557/58 เพิ่มเติม 612 ล้านบาท (ก่อนหน้า
นี ้คสช.อนุมตัิแล้ว 314 ล้านบาท) 

- โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

- โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 (รวมขยายพืน้ที่แล้ว) 
วงเงิน 630 ล้านบาท 

- อนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวใน
การเกบ็สต็อกข้าวนาปรัง ปี2558 รวม 582 ล้านบาท 

- โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 
วงเงิน 34,788 ล้านบาท (ค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
2,796 ล้านบาท) 

- โครงการลดดอกเบีย้เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลูกข้าวนาปี 
ปีการผลิต 2557/58 วงเงินชดเชยดอกเบีย้ 2,292 ล้านบาท 

แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันส าปะหลังปี 2557/58 รวม 4 มาตรการ (รัฐ
ชดเชย 2,760 ล้านบาท) แบ่งเป็น 
- ชดเชยดอกเบีย้ชะลอการเกบ็เกี่ยว วงเงินกู้  25,000 ล้านบาท 
- เพิ่มสภาพคล่องทางการค้า วงเงินกู้  10,000 ล้านบาท 
- เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน า้หยด วงเงินกู้  23,000 ล้านบาท 
- ยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันส าปะหลัง วงเงินกู้  15,000 ล้านบาท 

73,000 

โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรรายย่อยผ่าน ธ.ก.ส. (ส าหรับ
เกษตรกรที่มีหนีสิ้นไม่เกิน 5 แสนบาท) 
- ปลดหนีใ้ห้เกษตรกรที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผดิปกติ เช่น ตายทุพพลภาพ 
เจ็บป่วยเรือ้รัง ฯลฯ หนีสิ้นรวม 4,000 ล้านบาท 
- ปรับโครงสร้างหนีใ้ห้เกษตรกรที่มีศกัยภาพต ่า หนีสิ้นรวม 48,000 ล้านบาท 
- ขยายเวลาการช าระหนี ้ให้เกษตรกรที่มีศกัยภาพ หนีสิ้นรวม 64,000 ล้านบาท 

4,000 

อนุมัติงบกลางเพือ่การด าเนินมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6,541 

 
 
 
 
SMEs 

ยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศกัยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ (กองทุนตัง้ตัวได้) และน างบไปด าเนินการตามกรอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2558 – 2559 

1,300 

โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
- สินเช่ือดอกเบีย้ต ่า Policy Loan ให้ SMEs ขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
วงเงินกู้  15,000 ล้านบาท 
-  อนุมตัิเงินชดเชยให้กบั SME bank และ บสย. 3,325 ล้านบาท 

15,000 



หมายเหตุ : 1 เฉพาะมาตรการที่มีตัวเลขเม็ดเงนิลงสู่ระบบเศรษฐกจิ  

2 รวบรวมข้อมลูจาก มติ ครม. สรุปผลงานกระทรวงการคลัง และสรุปผลงาน 1 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา (12 ก.ย. 57 – 12 ก.ย. 58)  

3 ไม่รวมค่าด าเนินการของรัฐบาล 

 

เฉพาะมาตรการด้านสินเช่ือ  รวม 183,788 ล้านบาท  

แนวทางพฒันายางพาราทัง้ระบบ 15,000 ล้านบาท 

การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติ กนย. 26,000 ล้านบาท 

โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าว และสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 34,788 ล้านบาท  

แนวทางการบริหารจดัการตลาดมนัส าปะหลงัปี 2557/58 รวม 4 มาตรการ วงเงิน 73,000 ล้านบาท 

โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 15,000 ล้านบาท 
 
หมายเหตุ: เฉพาะวงเงินท่ีได้รับการอนุมติัผ่านสถาบนัการเงิน ไม่รวมเงินชดเชยจากรัฐบาล 

 

- ช าระค่าธรรมเนียมค า้ประกนัสินเช่ือแทนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ให้ บสย.ค า้
ประกนัสินเช่ือผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5 เพ่ิม
อีกจ านวน 50,000 ล้านบาท 

 
 
 
 
 

อื่นๆ 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกดิ   
- น าร่องให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/คน/เดือน 

657 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในระยะ 3 เดือนแรก 
- เร่งรัดท าสัญญาเงินลงทุนปีงบประมาณ 2557 ที่ยงัเหลืออยู่  วงเงิน 147,050 
ล้าน 
- เร่งรัดท าสัญญาเงินลงทุนปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 129,522 ล้านบาท 
- เร่งรัดพจิารณาโครงการส่งเสริมการลงทุน 
- น างบที่กนัไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2555-2557 และงบไทยเข้มแข็งที่เหลืออยู่  
ไปลงทุนโครงการขนาดเล็ก วงเงิน 23,000 ล้านบาท 
- ทบทวนงบที่กนัไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2548-2556 วงเงิน 24,892 ล้านบาท ให้
เร่งลงนามในสญัญาให้ได้ 

324,464 

รวม 585,694 



สรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ครม.ประยุทธ์ 3 (19 ส.ค.2558-ปัจจุบนั)  
มี “สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์” เป็นหวัหน้าทีมเศรษฐกิจ 

 
เร่ืองเกี่ยวกบั โครงการ/มาตรการ วงเงิน (ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกษตรกร และผู้มี
รายได้น้อย 

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(package กระตุ้น
เศรษฐกิจ 3 มาตรการ) 
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่ บ้าน (ให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. 
สนบัสนุนสินเช่ือกองทุนหมู่บ้านฯ เกรด A และ B ธนาคารละ 3 หม่ืนล้านบาท) 
รวม 60,000 ล้านบาท 
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน) รวม 39,743 
ล้านบาท  
- มาตรการส่งเสริมการลงทนุขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รวม 40,000 
ล้านบาท 

136,275 

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2558/59 
- งบปกติ 6,752 ล้านบาท 
- งบกลาง 4,399 ล้านบาท 

11,151 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสังหาริมทรัพย์ 
- ธอส. และ ธ.ออมสิน ให้เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานปลาง 
- ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการโอน 
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซือ้บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 

20,000 

โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถยีรภาพราคาข้าว 
ปีการผลิต 2558/59 ในส่วนที่เกี่ยวกบั ธ.ก.ส. 
- ลดดอกเบีย้เงินกู้ให้กบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงิน 975 ล้านบาท 
- สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 
12,500 ล้านบาท (ค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 339 ล้านบาท) 
- สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก วงเงิน 26,740 ล้านบาท (ค่าชดเชยและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3,137 ล้านบาท) 
- อนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเกบ็
สต็อก จ านวน 385 ล้านบาท 

39,560 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
- ให้เงินสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ 
เจ้าของสวน:คนกรีดยาง ได้ในอตัรา 60:40 

13,132 



(เพ่ิมเติมจากมติ ครม. 21 ต.ค.2557 สมยัทีมเศรษฐกิจ มรว. ปรีดิยาธร) อนุมตัิ
เพิ่มวงเงินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 5,000 ล้านบาท (ค่าชดเชยดอกเบีย้และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ 625 ล้านบาท) 

5,000 

อนุมตัิงบกลางช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตร (ช่วง
ประสบภัยเดือนมีนาคม 2557-เดอืนมิถนุายน 2558)     

1,106 

อนุมตัิงบกลางเพิ่มเติมให้แก่กองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองในพืน้ที่ของ 
กทม.รวม 1,300 ล้านบาท 

1,300 

 
 
 
 
 
 

SMEs 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน 
- โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
SMEs (ให้ ธ.ออมสิน ปล่อยสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าให้ ธ.พาณิชย์และ ธ.เฉพาะกิจที่
เข้าร่วมโครงการ ปล่อยกู้ให้ SMEs ต่ออีกทอด) วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท 
-ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการค า้ประกนัสินเช่ือโครงการค า้ประกนัสินเช่ือ
ผู้ประกอบการ SMEs (Portfolio Guarantee Scheme: PGS) ระยะที่ 5 เป็น
วงเงินค า้ประกนั 100,000 ล้านบาท (เดิม 80,000 ล้านบาท) 
- มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน Start-up (ธ.ออมสิน SME 
Bank และ ธ.กรุงไทย) ในการจดัตัง้กองทุนรวม 6,000 ล้านบาท  
- มาตรการลดอตัราภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
- มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) 

256,000 

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

5,097 

รวม 488,621 
หมายเหตุ : 1 เฉพาะมาตรการที่มีตัวเลขเม็ดเงนิลงสู่ระบบเศรษฐกจิ  

2 รวบรวมข้อมลูจาก มติ ครม. สรุปผลงานกระทรวงการคลัง และสรุปผลงาน 1 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา (12 ก.ย. 57 – 12 ก.ย. 58)  

3 ไม่รวมค่าด าเนินการของรัฐบาล 

 

 

 

 

 



เฉพาะมาตรการด้านสินเช่ือ  รวม 236,637 ล้านบาท  

เพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้าน 61,300 ล้านบาท 

- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดบัหมู่บ้าน (ให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. สนบัสนุนสินเช่ือกองทุนหมู่บ้านฯ เกรด A 

และ B ธนาคารละ 3 หม่ืนล้านบาท) รวม 60,000 ล้านบาท 

- อนุมตัิงบกลางเพ่ิมเติมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ 

ในพืน้ที่ของ กทม.รวม 1,300 ล้านบาท 

มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ ธอส. และ ธ.ออมสิน ให้เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าแก่ผู้มีรายได้น้อย

และปานปลาง รวม 20,000 ล้านบาท 

มาตรการสินเช่ือด้านการเกษตร 44,240 ล้านบาท 

- สินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร วงเงิน 12,500 ล้านบาท 

- สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก วงเงิน 26,740 ล้านบาท 

- เพ่ิมวงเงินโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs (ให้ ธ.ออมสิน ปล่อยสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าให้ 

ธ.พาณิชย์และ ธ.เฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ ปล่อยกู้ให้ SMEs ต่ออีกทอด) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท 

มาตรการสนบัสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน (ธ.ออมสิน SME Bank และ ธ.กรุงไทย) ในการจดัตัง้กองทุนรวม 6,000 ล้าน

บาท 

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 5,097 ล้านบาท (งบกลาง) 

หมายเหตุ: เฉพาะวงเงินท่ีได้รับการอนุมติัผ่านสถาบนัการเงิน ไม่รวมเงินชดเชยจากรัฐบาล 
 

 
 


