สรุปผลดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ณ ห้องประชุมสำนักงำนคลังจังหวัดมุกดำหำร ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2560)

ประเด็น
งบพัฒนำจังหวัด
ปี 2560

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 15 มกราคม 2559) ในภำพรวม
จำนวน 0.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.38 แยกเป็น
1. งบลงทุน ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว 39.07 บาท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
2. งบดาเนินการ ก่อหนี้ผกู พันแล้ว 0.27 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.53
 ผลกำรอนุมัติโครงกำรฯ
- อนุมัติโครงกำรแล้ว จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 127,997,800 บาท
(ร้อยละ 52.31)
หมำยเหตุ ติดปัญหำขอใช้พื้นที่ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 49,297,800 บาท
(1) โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสายแว๊
งบประมาณ 30,000,000 บาท (แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร)
(2) โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.4013 แยก ทล.2277 - บ้านนาจาน
งบประมาณ 19,297,800 บาท (แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร)

-2ประเด็น

ผลกำรดำเนินงำน
- ยังไม่อนุมัติโครงกำร จำนวน 11 โครงกำร งบประมำณ 116,710,100 บำท
(ร้อยละ 62.33) ประกอบด้วย
1. โครงกำรที่ติดปัญหำเรื่องกำรขอใช้พื้นที่ จำนวน 4 โครงกำร
งบประมำณ 40,836,000 บำท
(1) โครงการสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่ งบประมาณ
7,000,000 บาท (โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร)
(2) โครงการจัดทาแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ท้องทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 2,500,000 บาท
(สถำนีควบคุมไฟป่ำในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร)
(3) โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ
25,974,000 บาท (สนง.ทสจ.มห.)
(4) โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพือ่ การอนุรักษ์ดนิ และน้าอย่างยัง่ ยืนตามแนว
พระราชดาริ งบประมาณ 5,362,000 บาท (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน)
2. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงเสนอขออนุมัติโครงกำรฯ จำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ
8,190,000 บำท ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 6,620,000 บาท (สนง.พำณิชย์จังหวัด
มุกดำหำร)
2.2 โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล. 212 - บ้านตะแบง งบประมาณ
1,570,000 บาท (แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร) (ปรับลดระยะทำงเดิม)
3. โครงกำรที่ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงกำร (ไม่ติดปัญหำใช้พื้นที่)
จำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 53,979,100 บำท
3.1 โครงการเพาะกล้าไม้พะยูงเป็นกล้าไม้ใหญ่สนับสนุนชุมชน งบประมาณ
3,000,000 บาท (สนง.ทสจ.มห.)
3.2 โครงการเพาะกล้าผักหวานสนับสนุนชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ งบประมาณ
3,979,100 บาท (สนง.ทสจ.มห.)
3.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และ
วิถีลุ่มน้าโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา
งบประมาณ 33,000,000 บาท (สนง. โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดมุกดำหำร)
3.4 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ วเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วย
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร งบประมาณ 10,500,000 บาท
(สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมุกดำหำร)
3.5 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน งบประมาณ 3,500,000 บาท (สนจ.มห. และ
สนง.พำณิชย์จังหวัดมุกดำหำร) (ขอทำควำมตกลง สงป. กรณีงบรำยจ่ำยอื่น)
************************

