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ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ของจังหวัดมุกดำหำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 จังหวัดมุกดาหารได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น
244,707,900 บาท แยกเป็น
- งบพัฒนาจังหวัด จานวน 21 โครงการ งบประมาณ 235,707,900 บาท
- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 244,707,900 บำท จาแนกเป็น
1.1 งบลงทุน จานวน 7 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 186,109,400 บาท
(76.05%)
1) งบรำยจ่ำยลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท
จานวน 35 กิจกรรม งบประมาณ 15,481,600 บาท
2) งบรำยจ่ำยลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 – 500 ล้ำนบำท จานวน 7 โครงการ 4 กิจกรรม
งบประมาณ 170,627,800 บาท
1.2 งบดำเนินงำน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 58,598,500 บาท (23.95%)
 ผลกำรเบิกจ่ำย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559) ในภำพรวม
จำนวน 0.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.38 แยกเป็น
1. งบลงทุน ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
2. งบดาเนินการ ก่อหนี้ผกู พันแล้ว 0.05 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.61
 ผลกำรอนุมัติโครงกำรฯ
- อนุมัติโครงการแล้ว จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 127,997,800 บาท
(ร้อยละ 52.31)
- ยังไม่อนุมัติโครงกำร จำนวน 11 โครงกำร งบประมำณ 116,710,100 บำท
(ร้อยละ 62.33) ประกอบด้วย
1. โครงกำรที่ติดปัญหำเรื่องกำรขอใช้พื้นที่ จำนวน 4 โครงกำร
งบประมำณ 40,836,000 บำท ดังนี้
1.1 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่
งบประมาณ 7,000,000 บาท (โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร)
1.2 โครงการจัดทาแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ท้องทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 2,500,000 บาท
(สถำนีควบคุมไฟป่ำในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร)
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1.3 โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ
25,974,000 บาท (สนง.ทสจ.มห.)
1.4 โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพือ่ การอนุรักษ์ดนิ และน้าอย่างยัง่ ยืนตามแนว
พระราชดาริ งบประมาณ 5,362,000 บาท (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน)
2. โครงกำรที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร/งบประมำณ และแก้ไขแบบแปลน
จำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 68,099,100 บำท ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 6,620,000 บาท (สนง.พำณิชย์จังหวัด
มุกดำหำร) (เปลี่ยนรำยละเอียดกิจกรรม)
2.2 โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล. 212 - บ้านตะแบง งบประมาณ
7,500,000 บาท (แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร) (ปรับลดระยะทำงเดิม)
2.3 โครงการเพาะกล้าไม้พะยูงเป็นกล้าไม้ใหญ่สนับสนุนชุมชน งบประมาณ
3,000,000 บาท (อุทยำนแห่งชำติภูผำเทิบ) (เปลี่ยนหน่วยดำเนินกำร)
2.4 โครงการเพาะกล้าผักหวานสนับสนุนชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ งบประมาณ
3,979,100 บาท (อุทยำนแห่งชำติภูผำเทิบ) (เปลี่ยนหน่วยดำเนินกำร)
2.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และ
วิถีลุ่มน้าโขง สู่ความยั่งยืน งบประมาณ 14,000,000 บาท (ติดปัญหำพื้นที่)
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้าฝ่ามือแดงอุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ
6,000,000 บาท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมุกดำหำร)
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้าพระ - ถ้าลอด อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ
8,000,000 บาท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมุกดำหำร)
หมำยเหตุ
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงปรับเปลี่ยนรูปแบบ/รำยกำรให้สอดคล้องกับงบประมำณ
จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา
งบประมาณ 33,000,000 บาท (หน่วยดำเนินกำร สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดมุกดำหำร)
3. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงเสนอขออนุมัติโครงกำร จำนวน 2 โครงกำร
งบประมำณ 7,775,000 บำท ดังนี้
3.1 โครงการสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า บ้านหนองผือ งบประมาณ
6,900,000 บาท (โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร)
3.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง งบประมาณ
875,000 บาท (สนง.ทสจ.มห.)
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 โครงกำรโอนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบจำกรองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) จำนวน 5 โครงกำร 2 กิจกรรม งบประมำณ 29,336,100 บำท
ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรายการเดิมไปตั้งเป็นรายการใหม่ทอี่ ยู่ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ
15,336,100 บาท
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุนเพือ่ รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 6,620,000 บาท (สนง.พำณิชย์จังหวัด) เปลี่ยน
รำยละเอียดกิจกรรม
(2) โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.212 - บ้านนาตะแบง งบประมาณ
1,570,000 บาท (แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร) (ปรับลดรำยละเอียด/งบประมำณ
เดิม 7,500,000 บำท)
(3) โครงการเพาะกล้าไม้พะยูงเป็นกล้าไม้ใหญ่สนับสนุนชุมชน งบประมาณ
3,000,000 บาท (สนง.ทสจ.มห.) เปลี่ยนหน่วยดำเนินกำร
(4) โครงการเพาะกล้าไม้ผักหวานสนับสนุนชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ
งบประมาณ 3,979,100 บาท (สนง.ทสจ.มห.) เปลี่ยนหน่วยดำเนินกำร
(5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 167,000 บาท (สนง.เกษตร จ.มห.) ปรับกลุ่มเป้ำหมำย
2. เปลี่ยนแปลงรายการเดิมไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ Y2) จานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 14,000,000 บาท (ก.พ.ร.ให้จังหวัดทบทวนกำรโอนเปลี่ยนแปลง)
เพื่อไปดาเนินโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร งบประมาณ 10,500,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน งบประมาณ 3,500,000 บาท
- ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอรองนำยกรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ ............................................

