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รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้าน ผ่าน ธ.ก.ส. เสริมความแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

 รฐับาลอดัฉีดเมด็เงินกว่า 300,000  ล้านบาท สู่โครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย แบ่งเป็นงบสนบัสนนุโดยตรง 

กว่า 50,000 ล้านบาท และสินเช่ืออตัราดอกเบีย้ผ่อนปรน

จาก ธ.ก.ส. อกี 260,000 ล้านบาท เพ่ือเร่งฟ้ืนฟูอาชีพ 

และรายได้หลังวิกฤต ิCOVID-19 แก่เกษตรกร 300,000 ราย  

เร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้านการตลาด 

และเทคโนโลยกีลบัคนืสูช่นบท 200,000 ราย พร้อมหนนุ

วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเกษตร 16,000 ราย และ

สหกรณ์ สถาบนัเกษตรกรอกี 7,255 แห่ง ร่วมเป็นหวัขบวน

ขับเคล่ือนธรุกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งทัง้ระดบั 

ครัวเรือน ชุมชน และความยัง่ยนืของเศรษฐกิจฐานราก

 ดร.สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย และโครงการ  

New Gen Hug บ้านเกิด โดยมี ดร.อตุตม สาวนายน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงั ร่วมปาฐกถาพิเศษ “การฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19” พร้อมมอบนโยบาย 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความแข็งแกร่ง และ 

นายอภริมย์ สขุประเสริฐ ผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แถลงข้อมลูโครงการ  

“New Gen Hug บ้านเกิด” 

 จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ที่ส่งผลให้สถานประกอบการหยุดกิจการ คนตกงาน  

และต้องย้ายกลบัภมูลิ�าเนา ส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระ

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของประชาชน รวมถึงภาวะ 

เศรษฐกิจทีถ่ดถอยโดยรวม เพ่ือสนบัสนนุนโยบายรัฐบาล 

ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการสร้างคนรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู้ทักษะ

ด้านเทคโนโลยกีารตลาด เข้ามาร่วมพัฒนาภาคการเกษตร  

รวมถึงการสนบัสนุนให้เกิดธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ธ.ก.ส. จงึได้ท�าโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงสร้างไทยข้ึน 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชนบท ภายใต ้

โครงการส�าคญัๆ ดงันี้

 1. โครงการเสรมิสร้างความมัน่คงระดับครวัเรือน  

(ต้ังหลกั) ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ทฤษฎใีหม่ ข้ันท่ี 1 “พ่ึงตนเอง” โดยรัฐบาลสนบัสนนุ 

งบประมาณโดยตรง จ�านวน 10,720 ล้านบาท ในการขับเคลือ่น

และพฒันาให้เกษตรกร จ�านวน 300,000 ราย สามารถ

สร้างความมัน่คงทางอาหารโดยมแีหล่งอาหารเพ่ือเลีย้งชีพ

ภายในพ้ืนทีร่อบตวั (459 มกิีนมใีช้) การสร้างโอกาสให้ 

คนรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู้ มคีวามเช่ือมัน่ในวิถีการเกษตรแบบใหม่ 

จ�านวน 200,000 ราย มาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา

ภาคการเกษตรทดแทนเกษตรกรทีม่อีายมุากข้ึน การพัฒนา

และยกระดบัศนูย์เรียนรู้เกษตรกรรมยัง่ยนื เพ่ือถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านต่างๆ สูเ่กษตรกรและคนในชนบท จ�านวน 

1,200 แห่งทัว่ประเทศ และพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้

แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning พร้อมทัง้การศึกษา 

ดงูานทีศ่นูย์เรียนรู้ โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนบัสนนุสินเช่ือ

ดอกเบีย้ผ่อนปรน ได้แก่ สินเช่ือ

พอเพียงเพ่ือเลีย้งชีพ วงเงนิ 

10,000 ล้านบาท สินเชื่อ  

New Gen Hug บ้านเกิด  

วงเงนิ 60,000 ล้านบาท และ

สินเช่ือระยะส้ันฤดูการผลติใหม่ 

(Jump Start Credit) วงเงนิ 

100,000 ล้านบาท 

 2. โครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งระดับชุมชน  

(ต้ังฐาน) ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 “พึ่งพา

กันและกัน” โดยรัฐบาล

สนบัสนนุงบประมาณ 22,000 

ล ้านบาท เ พ่ือสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน 16,000 แห่ง 

ส�าหรับน�าไปลงทุนพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตร เช่น ระบบน�้า โรงเรือน เครื่องจักรกล 

และเทคโนโลยนีวัตกรรมทางการเกษตร ไม่เกินร้อยละ 50  

ของมูลค่าการลงทุน และไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท  

และสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในปัจจยัการผลติส�าหรับวิสาหกิจ

ชุมชนทีม่กีารบริหารและด�าเนนิการผลติเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม  

โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยผ่อนปรน 

ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจสร้างไทย วงเงิน 30,000 ล้านบาท 

และสินเชื่อ SME เกษตร วงเงิน 40,000 ล้านบาท

 3. โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจ

ฐานราก (ต้ังมั่น) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและทฤษฎใีหม่ ข้ันที ่3 “เช่ือมโยงเป็นเครอืข่าย” 

โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 21,675  ล้านบาท  

เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

จ�านวน 7,255 แห่ง เป็นหัวขบวนในการรวบรวมผลผลติ 

การแปรรูปผลผลติ การเช่ือมโยงการตลาด การจัดการ

ขนส่ง การใหบ้ริการทางการเกษตร และการท่องเที่ยว

ชุมชน โดยเน้นการมส่ีวนร่วมและให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

ประกอบด้วย ค่าลงทุนปัจจัยพ้ืนฐานการปรับเปลี่ยน 

การผลิต การเช่า การจ้างแรงงาน ไม่เกินร้อยละ 50 

ของค่าลงทนุและค่าใช้จ่ายและไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท  

รวมถึงการน�าไปพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับผู้น�าสถาบันเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ยังสนับสนุน

สินเช่ือดอกเบี้ยผ่อนปรน ได้แก่ สินเช่ือธุรกิจชุมชน 

สร้างไทย วงเงนิ 10,000 ล้านบาท และสนิเช่ือ SME เกษตร  

วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

 การฟ้ืนฟูเกษตรกรภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างไทย ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ สู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สนบัสนนุ

การด�าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากทีส่อดคล้องกับ

วถิชีวิีตของคนในชุมชน ทัง้ในด้านการผลติ การซ้ือ-ขาย

ผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชน

อย่างมส่ีวนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มกีารแบ่งปัน 

ผลประโยชน์อย่างเกือ้กูลและเป็นธรรม โดยคนรุ่นใหม่

ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจ

ชุมชนภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่

กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอด 

สู่ธุรกิจในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

และภาคีเครือข่าย พร้อมส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ

เพ่ือสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) อนัน�าไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มคีวามเข้มแข็งและมุง่สู่

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development)  

ดร.สมคิด จาตุศรพิีทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี

ดร.อุตตม สาวนายน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั


