สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดมุกดาหาร
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 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 และวิถีชีวิต
ลุ่มน้าโขง 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
เป้าหมายการเบิกจ่าย ก.ย.  ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
60 (สิ้นไตรมาสที่ 4)
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ก่อหนี้ 40.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 181.91 ล้านบาท
ภาพรวม 96% แยกเป็น คิดเป็นร้อยละ 79.06 (ลาดับที่ 44 ของประเทศ)
- งบประจา 98%
แยกเป็นเบิกจ่าย
- งบลงทุน 87%
1. งบดาเนินงาน 58.67 ล้านบาท ก่อหนี้ 3.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 50.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86.51
2. งบลงทุน 171.42 ล้านบาท ก่อหนี้ 36.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 131.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.51

-2ประเด็น

ผลการดาเนินงาน
 สรุปข้อมูลการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/ปล่อยตก
- กันเงินกรณีไม่มหี นี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 5.51 ล้านบาท (2.39%)
- กันเงินกรณีมหี นี้ผกู พัน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 39.68 ล้านบาท (17.25%)
- ปล่อยตก จานวน 20 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 3.56 ล้านบาท (1.55%)
(เอกสารแนบ)
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เอกสารสารองเงิน
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 5.51 ล้านบาท (ร้อยละ 2.39) ได้แก่
1. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านบุ่ง ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 3.09 ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร จานวน 0.05 ล้านบาท
(สนง.สหกรณ์จังหวัด)
3. โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
จานวน 2.37 ล้านบาท (สนง.ทสจ.มห.)
กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 39.68 ล้านบาท (ร้อยละ 17.25)
1. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสงเปือย - บ้านโคกหินตั้ง ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 5.90 ล้านบาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ดอนกลาง) ตาบลหนองเอี่ยน
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 0.48 ล้านบาท (อาเภอคาชะอี)
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร
งบประมาณ 3.55 ล้านบาท (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้า
โขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายใน แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา
จานวน 22.63 ล้านบาท (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อจัดหาน้าสะอาดให้ชุมชน จานวน 2.86 ล้านบาท
(สนง.ปภ.มห.)
6. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านบุง่ ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 0.86 ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)
7. โครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในเรือนจา จานวน 2.07 ล้านบาท (เรือนจาจังหวัด)
8. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จงั หวัดมุกดาหาร จานวน 0.33 ล้านบาท (สนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด)
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 0.96 ล้านบาท
(สานักงานจังหวัด)

