
 

 

 

เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน 
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ตามงบประมาณวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท 

ปิดรายละเอียด “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น” ตามงบประมาณวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท เผย เป็น
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ”         
       วันนี้ (1 ก.ย.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้        
       1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน และอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,478 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อๆ ไป ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนในแต่ละปี 
โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียดต่อไป        
       2. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล และอนุมัติงบประมาณในการด าเนินมาตรการ
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 36,275 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ/หรือ 2559 และมอบหมายให้        
       2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล โดยให้ มท. 
ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข โครงการต่างๆ เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเวลา 2 
สัปดาห์ หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลโครงการต่อประชาชนและ
รายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม 2559        
       2.2 ให้ สงป.เป็นผู้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าทุกเดือน        
       3. เห็นชอบมาตรการเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และอนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินมาตรการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยให้ สงป.จัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งจัดท าระบบการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการ
เบิกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลส าเร็จของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน
มกราคม 2559        
       4. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง แนวทางการเสนอ
เรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในข้อ 2 และข้อ 3 เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเร็ว 
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  สาระส าคัญของเรื่อง        
       กค. รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ต่ ากว่า
ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่หดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรส าคัญต่างๆ ปรับ
ลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก จึงเห็นควรมี
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ดังนี้        
       1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย         
       1.1 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้        
       1.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ระดับ A 
ระดับ B กองทนุฯ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนฯ Refinance หนี้เดิม เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานให้กับกองทุนฯ ก าหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. 30,000 ล้าน
บาท ทั้งนี้ กองทุนฯ ต้องน าหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุนฯ เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้
จากธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. 
         1.1.2 อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลา ก าหนดให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อกับ
กองทุนฯ ระยะเวลา 7 ปี นับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญา และด าเนินการท านิติกรรมสัญญา ให้
แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยดังนี้        
       (1) ปีที่ 1-2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
       (2) ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วยร้อยละ 
1.0 ต่อปี และก าหนดให้กองทุนฯ ให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุนฯ โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
       (3) ปีที่ 1-2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
       (4) ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บจากกองทุน ในข้อ 1.1.2 (2) 
โดยมีเงื่อนไขไม่ให้สมาชิกกองทุนฯ Refinance หนี้เดิม        
       1.1.3 การชดเชย รัฐบาลชดเชยให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
จริงของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสินได้รับชดเชยเท่ากับร้อยละ 2.21 ต่อปี เป็น
ระยะเวลา 2 ปี และ ธ.ก.ส. ได้รับชดเชยเท่ากับร้อยละ 1.92 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี วงเงินชดเชย
รวมทั้งหมดไม่เกิน 2,478 ล้านบาท โดยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. แยกบัญชีโครงการดังกล่าวเป็น
บัญชีธุรกรรมตามนโยบายรัฐบาล (Public Service Account : PSA) โดยไม่ได้รับการชดเชยความ 
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เสียหายในอนาคต และสามารถน าต้นทุนในการบริหารจัดการบวกกลับเพ่ือใช้ในการค านวณโบนัส
ประจ าปีของพนักงานได้        
       1.2 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล         
       1.2.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งมีผลกระทบต่อก าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
อ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับต าบลจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค 
และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับต าบล        
       1.2.2 สาระส าคัญ        
       (1) ให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล โดยจัดสรร
งบประมาณให้ในระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท (จ านวน 7,255 ต าบล คิดเป็นเงิน 36,275 
ล้านบาท) เพื่อด าเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการใน
จังหวัด ในลักษณะดังต่อไปนี้        
       (1.1) โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซม
แหล่งน้ าและระบบส่งน้ า การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูแหล่งขยะ เป็นต้น        
       (1.2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชใหม่ที่มี
ตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น        
       (1.3) โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
เป็นต้น        
       (2) ให้หมู่บ้านหรือชุมชน จัดท าโครงการ ตามข้อ (1) เสนอต่อคณะกรรมการต าบลรวบรวม
และรับรองโครงการเสนอต่อนายอ าเภอ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด แล้วเสนอ 
มท. ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพื้นท่ี        
       1.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ ให้ มท. ด าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558        
       1.2.4 แหล่งเงินและวงเงินงบประมาณ งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ปีงบประมาณ 2558 และ/หรือ ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 36,275 ล้านบาท โดยให้นับ
รวมวงเงินงบประมาณตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ส.ค. 58) วงเงิน 6,541.09 ล้านบาท  
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และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่
กลุ่มสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (18 ส.ค. 58) วงเงิน 490.60 ล้านบาท        
       1.2.5 แนวทางการด าเนินการ        
       (1) ให้ มท. เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล และก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการต่างๆ และกลไกคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยให้มีอ านาจอนุมัติ
โครงการตามหลักเกณฑ์ท่ี มท.ก าหนด ทั้งนี้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการต่างๆ ขั้นตอน และ
คู่มือการด าเนินงาน ให้ มท.เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเวลา 2 สัปดาห์ นบัจากวันที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแล้ว โดยให้ มท.เปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้ และจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนมกราคม 2559        
       (2) เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการ/แผนงานและงบประมาณแล้วให้ มท. เร่งรัดให้จังหวัด
ด าเนินโครงการและมอบให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       (3) ให้ สงป. เป็นผู้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าทุกเดือน 
         2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ        
       2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลาง
และต่างจังหวัด        
       2.2 สาระส าคัญ วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย        
       2.2.1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กองทุนและเงินทุนหมุมเวียน ที่มีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาด
เล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จัดท าแผนการด าเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วงเงินในการด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง รายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท และต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 โดยให้ขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
       2.2.2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ด าเนินการตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไว้แล้ว โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กนี้ โดยเฉพาะรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
ให้ด าเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายจ่าย
ลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ให้สามารถลงนาม และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 
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        2.3 แนวทางด าเนินงาน        
       2.3.1 การขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น        
       (1) ให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณ เสนอ
ให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีที่ก ากับพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ สงป. 
ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558        
       (2) สงป. พิจารณาและน าเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น        
       (3) ให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
หน่วยงานในพื้นท่ีเป็นหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง        
       2.3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับค่าใช้จ่ายงบกลางฯ รายการที่จะขอรับการสนับสนุนต้อง
มีลักษณะค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้        
       (1) เป็นรายการซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ภายใต้งบรายจ่าย งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น 
       (2) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจ้างงานในประเทศ 
       (3) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
       (4) มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท 
       (5) เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการ
น้ าของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของชุมชน 
       (6) เป็นรายการที่ชุมชนสามารถดูแลรักษาได้และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
       (7) สถานที่ด าเนินการควรเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการเสื่อมของอาคาร/สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ 
       (8) เป็นรายการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับรายการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2559 จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
       2.3.3 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาจัดท าโครงการโดยให้ค านึงถึงการ
กระจายตัวของโครงการให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่จัดท าระบบการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลส าเร็จของ
โครงการให้ สงป.      
       2.3.4 ให้ สงป.ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน และจัดท า
รายงานสรุปผลส าเร็จของโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม 2559 
 


