
 
 
 
 
 
 

สภาพัฒน์เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับ  
การด าเนินการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงาน
เงินกู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้  

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) วงเงิน 45,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 นั้น ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่  
(1) แผนงาน/โครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยส าหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ช านาญการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค  
วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (3) เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการบ าบัดรักษา 
ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุข  
ของประเทศ (4) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5) เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  
อันเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ปัจจุบันภาพรวมการอนุมัติโครงการและการเบิกจ่ายแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข (แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 1) ณ ข้อมูลวันที่ 5 พ.ค. 2564 มีการอนุมัติแผนงาน/โครงการดังกล่าวไปแล้ว จ านวน  
42 โครงการ วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 25,825.8796 ล้านบาท และจากข้อมูลของรายงาน MIS ของกรมบัญชีกลาง
พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 7,102.6471 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27.50 สาเหตุที่ท าให้มี
การเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า เป็นผลจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ เครื่องฉายรังสี ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค  
ก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางแพทย์ อาทิ ห้องความดันลบ (Negative pressure) cohort ward 
ห้องทันตกรรม 

ทั้งนี้ ในส่วนของสถานะความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข สามารถจ าแนกได้
ออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว โดยจากข้อมูลปัจจุบัน 
อยู่ที่ร้อยละ 27.50 ของวงเงินภายใต้แผนงาน/โครงการทั้งหมด (2) กลุ่มที่ยังไม่ถึงงวดของการเบิกจ่าย
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งบประมาณ (3) กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ และ (4) กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ ดังนี้  

(1) กลุ่มโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ ำนวน 11 โครงกำร วงเงิน 7,102.6470 
ล้ำนบำท (วงเงินอนุมัติ 12,976.3106 ลบ.) อาทิ การจ่ายค่าตอบแทน/เสี่ยงภัยให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ส าหรับภารกิจเพิ่มเติมในช่วยสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ 
โดยกรมควบคุมโรค การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสนับสนุนครุภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจและการปรับปรุงห้องความดันลบ
แก่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(2) กลุ่มโครงการที่ยังไม่ถึงงวดของการเบิกจ่ายงบประมาณ จ ำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 
1,575.4590 ล้ำนบำท ได้แก่ การจ่ายค่าค่าตอบแทน/เสี่ยงภัยให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ส าหรับภารกิจเพิ่มเติมในช่วยสถานการณ์การระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(3) กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ จ ำนวน 24 โครงกำร วงเงิน 11,094.9465 
ล้ำนบำท อาทิ การสนับสนุนด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์/การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในสถานพยาบาลทั้งสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล 
โดยปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 
ที่เกี่ยวกับการวิจัย/พัฒนาน้ ายาเพื่อการตรวจโรค การพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

(4) กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ จ ำนวน 6 โครงกำร วงเงิน 
179.1635 ล้ำนบำท อาทิ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์/โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วย ของส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงิน 3.55 แสนล้าน อนุมัติ 
1.387 แสนล้าน แต่กลับเบิกจ่ายไปเพียง 7.06 หมื่นล้านบาท นั้น ปัจจุบัน  (ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564)  
มีโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงานที่  3)  ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ 
ตามพระราชก าหนดฯ แล้วจ านวน 232 โครงการ วงเงินรวม 138,181.4047 ล้านบาท (คงเหลือกรอบวงเงินกู้
ประมาณ 216,818.5953 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 110 โครงการ วงเงินรวม 69,117.4811ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 49.15)  สาเหตุที่ท าให้มีการเบิกจ่ายต่ านั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด าเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ และความจ าเป็นที่ต้องชะลอกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ และฝึกอบรม อันเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงต้นปี 2564 ถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ของหน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 10 จ านวน 141 โครงการ (จาก 209 โครงการ) พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 209 โครงการ เร่งด าเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้  
ตามพระราชก าหนดฯ โดยเร็ว โดยก าหนดเงื่อนไขว่าหากหน่วยงานไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/
โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนงบด าเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่   
30 เมษายน 2564 เห็นควรให้ยุติการด าเนินโครงการและรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ ส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะทราบ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้ เหลือจ่ายตามขั้นตอนของข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป   

ขณะนี้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจังหวัดที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ 
ตามพระราชก าหนดฯ ได้ขอยกเลิกโครงการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 แล้ว  
รวม 5 จังหวัด  11 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 64.4819 ล้านบาท และขณะนี้กรมการจัดหางาน  
ซึ่งรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน  
กรอบวงเงิน 19,462.0017 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอขอปรับลดเป้าหมายจ านวนการจ้างงานและปรับลด
วงเงินของโครงการ ซึ่ง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้   
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้ก ากับและติดตามให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินโครงการตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพื่อก าหนดขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติ
โครงการที่ชัดเจน โดยในขั้นการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการฯ ที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองแผนงาน/
โครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เพิ่มเติมจากผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ในคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย
ให้การด าเนินโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ เกิดความคุ้มค่าและสามารถแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ จากการพิจารณารายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้เงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ จ านวน 283 โครงการ พบว่า มีพื้นที่ด าเนินโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ 
ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ ได้มีการพัฒนาแอบพลิเคชั่นเพื่อรองรับ  
การตรวจสอบและยืนยันตัวตน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้า ท าให้การใช้จ่ายเงินกู้ตาม  
พระราชก าหนดฯ เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้  รวมทั้งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่คนไทย เพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคตด้วย 

ส าหรับข้อสงสัยที่ว่าการระบาดใน 2 ระลอกที่ผ่านมา รัฐบาลมีแผนใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท แต่ใน
ระลอก 3 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิม กลับมีแผนจะใช้งบประมาณเพียง 2.355 แสนล้านบาท เหตุใด
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จึงตั้งงบประมาณปีหน้าไว้แบบถดถอยคือลดงบประมาณรายจ่ายลงจากปีก่อน นั้น รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า 
สศช. ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในการเร่ง
พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 
2564 ที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ
ข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย มาตรการ 2 ระยะที่จะ
เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2564   

โดยมาตรการระยะที่ 1 ที่จะเริ่มต้นด าเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 
มาตรการการเงิน อาทิ มาตรการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท มาตรการพักช าระหนี้ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือ SFIs โดยให้ SFIs ขยายระยะเวลาพักช าระหนี้ โดยการพักช าระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้
ตามความสมัครใจ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   มาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ในระยะเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และน้ าประปาของประชาชน และกิจการขนาดเล็ก 
ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564  และมาตรการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบรวมประมาณ 43 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 85,500 ล้านบาท   

ส่วนมาตรการระยะที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ซึ่งคาดว่าสถานการณ์การระบาด
น่าจะคลี่คลายลงจนอยู่ในระดับที่สามารถด าเนินมาตรการในระยะที่ 2 ได้ โดยมาตรการระยะที่ 2 จะเป็นการ
ด าเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 51 ล้านคน และคาดว่าจะมีเม็ดเงิน 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 473 ,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถมีโอกาสในการขายสินค้า และบริการได้มากขึ้น กรอบวงเงินประมาณ 140,000 ล้านบาท   

ทั้งนี้ปัจจุบัน (ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่าย
เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จ านวน 283 โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ 
762,902.4958 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้ 237,097.5042 ล้านบาท ซึ่งยังพอเพียงส าหรับการด าเนินการตาม
มาตรการที่เสนอไปแล้ว 

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ สศช. ได้ร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ รองรับส าหรับในกรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนงาน/โครงการใช้จ่ายตามพระรา ชก าหนดฯ  
เต็มจ านวนกรอบวงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดฯ คือ จ านวน 1 ล้านล้านบาท ตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากได้ข้อยุติแล้วจะเร่งด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

*************************** 

10 พฤษภาคม 2564 
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ภาพรวมสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนด  
(ข้อมูลจากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ 5 พ.ค. 2564) 

สรุปวงเงินใช้จ่าย วงเงินตาม 
บัญชีท้าย 

วงเงินอนุมัติ จ านวน
โครงการ 

กรอบคงเหลือ ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่1 45,000 25,825.8796 42 19,174.1204 7,102.6471 27.50 

1.1 แผนงานเพื่อรองรบัค่าใช้จ่ายส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ฯ 

 
4,726.3770 3 

 
3,110.9750 65.82 

1.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์การแพทย์และ สาธารณสุขวคัซีน
ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

 
2,706.2951 17 

 
168.3262 6.22 

1.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นต่อการบ าบัดรักษาป้องกันควบคุม
โรคฯ 

 
6,764.9000 3 

 
3,723.2720 55.04 

1.4 แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความ
พร้อมด้านสถานพยาบาล 

 
10,131.7360 13 

 
- 0.00 

1.5 แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อ
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

 
1,496.5715 6 

 
100.0739 6.69 

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่2 600,000 598,895.2115 9 1,104.7885 573,349.8981 95.73 

2.1 แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย
ให้แก่ประชาชน 

 
485,592.6765 8  460,047.4081 94.74 

2.2 แผนงานโครงการชว่ยเหลือเกษตรกร 
 

113,302.5350 1  113,302.4900 99.99 

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่3 355,000 138,181.4047 232 216,818.5953 69,117.4811 50.02 

3.1 แผนงานพลิกฟื้นกจิกรรมทางเศรษฐกิจฯ 
 

29,451.7288 13  4,478.4406 15.21 

3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
 

9,407.1502 208  1,112.5262 11.83 

3.3 แผนงานสง่เสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน 

 
99,322.5257 11  63,526.5143 63.96 

3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

- -  - 0.00 

รวมทั้งหมด 1,000,000 762,902.4958 283 237,097.5042 649,570.0263 85.14 

 


