สรุปประเด็นการชี้แจงผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วันอังคารพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.
จังหวัดมุกดาหาร
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
 ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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 บาท จาแนกเป็น
1.1 งบลงทุน จานวน 7 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 186,109,400 บาท
(76.05%)
1) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
จานวน 35 กิจกรรม งบประมาณ 15,481,600 บาท
2) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 – 500 ล้านบาท จานวน 7 โครงการ 4 กิจกรรม
งบประมาณ 170,627,800 บาท
1.2 งบดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 58,598,500 บาท (23.95%)
 พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 14,614,500 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง สู่ความยืนยืน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 8,535,700 บาท ดังนี้
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้าฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ งบประมาณ 535,700 บาท
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้าพระ - ถ้าลอด อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
งบประมาณ 8,000,000 บาท
2. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพือ่ ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ
148,800 บาท
กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบผสมผสาน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
3. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.212-บ้านนาตะแบง งบประมาณ 5,930,000 บาท
กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร
***ทาให้มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 230,093,400 บาท

-2ประเด็น
เป้าหมายการเบิกจ่าย มิ.ย.60
(สิ้นไตรมาสที่ 3)
ภาพรวม 73% แยกเป็น
- งบประจา 76%
- งบลงทุน 63%
(เดิม พ.ค.60 จานวน 52.70
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
22.90)

ผลการดาเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560) งบประมาณ 230.09 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
- ก่อหนี้ 86.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 103.61 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 45.03 (ลาดับที่ 46 ของประเทศ) ต่ากว่าเป้าหมาย - 27.97%
เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 50.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.13
แยกเป็น
1. งบดาเนินงาน 64.38 ล้านบาท ก่อหนี้ 3.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 32.48 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.45 (ต่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล 25.55%)
2. งบลงทุน 165.71 ล้านบาท ก่อหนี้ 83.14บาท เบิกจ่าย 71.13 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.93 (ต่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล 20.07%)
 ปัญหาอุปสรรคของจังหวัดในการดาเนินงาน
1. พื้นที่ดาเนินงานโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื้นทีจ่ ากหน่วยงานส่วนกลาง ก่อนเข้าดาเนินงานโครงการฯ ทาให้การก่อหนี้
ผูกพันโครงการมีความล่าช้า จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 103,159,800 บาท
2. งบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมมีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลาง หรือ อปท.
ทาให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ เพื่อไปดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มี
ความสาคัญและจาเป็น
3. โครงการมีการปรับลดงบประมาณ/กิจกรรมที่เสนอขอ ทาให้ต้องมีการปรับรูปแบบ/
รายการให้สอดคล้องกับขนาด/ลักษณะพื้นที่ดาเนินการ
4. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องดาเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว
ซึ่งได้มีการกาหนดแผนการดาเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไป
ตามกระบวนงานหรือฤดูกาล
 การบริหารงบประมาณ
ผวจ.มห. กาหนดให้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกเดือน โดยในเดือนที่ผา่ นมาได้มีการเร่งรัดและให้
หน่วยงานคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบประมาณ

งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

64.38
165.71
230.09

เบิกจ่าย
แล้ว
32.48
71.13
103.61

คาดว่าจะเบิกจ่าย
มิ.ย.60 รวมเบิก
4.78
37.26
27.25
98.36
32.03 135.64

กันเงิน
เหลื่อมปี
20.58
20.58

***กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จานวน 20.58 ล้านบาท
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