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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติร าชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 244,707,900 บาท แยกเป็น งบพัฒนา
จังหวัด จานวน 21 โครงการ งบประมาณ 235,707,900 บาท และงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท ดังนี้
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แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่
7,000,000 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร
โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า บ้านหนองผือ
6,900,000 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร
โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสานแว๊
30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.4013 แยก ทล.2277 - บ้านนาจาน
19,297,800 แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ครบวงจร (ข้าว ยางพารา
14,000,000 สนง.กส.มห
มันสาปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ สัตว์น้า)
และที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร
4,000,000 สนง.กส.มห.
โครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศู์นย์การเรียนรู้
10,000,000 เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ตามแนวพระราชดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในเรือนจา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
700,000 สนง.เกษตรจังหวัด
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา : ส่งเสริมและฝึกอาชีพยุวเกษตรกรใน
มุกดาหาร
โรงเรียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ประตูกำรค้ำเชือ่ มโยงอำเซียนสู่สำกล
โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
6,620,000 1. สนง.พาณิชย์ จ.มห.
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)
2. สนง.อก. จ.มห.
3. สนง.พช.มห.
โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ้านห้วยกอก อ.ดอนตาล
36,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
จ.มุกดาหาร
มุกดาหาร
โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.212-บ้านนาตะแบง
7,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และ
33,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
วิถีชีวิตลุ่มน้าโขง สู่ความยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเทีย่ วแก่งกะเบาให้มีความสวยงาม
ยิ่งขึ้น งบประมาณ 33,000,000 บาท
กิจกรรม 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถาฝ่
้ ามือแดงอุทยาน
6,000,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งชาติภูผาเทิบ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้าพระ - ถ้าลอด
8,000,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเทีย่ วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ
1,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจรกิจกรรม พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
จ.มหสนง.พัฒนาชุมชน
พอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
จ.มห.
โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ
2,000,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการบริการ
จังหวัดมุกดาหาร
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ลำดับ
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แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โครงการจัดทาแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2,500,000 สนง.ทสจ.มห.
ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ ้นทาง
875,000 สนง.ทสจ.มห.
โครงการเพาะกล้าไม้พะยูงเป็นกล้าไม้ใหญ่สนับสนุนชุมชน
3,000,000 สนง.ทสจ.มห.
โครงการเพาะกล้าผักหวานสนับสนุนชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ
3,979,100 สนง.ทสจ.มห.
โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
25,974,000 สนง.ทสจ.มห.
โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืนตามแนว
5,362,000 สนง.ทสจ.มห.
พระราชดาริ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000 สนจ.มห.

รวมทั้งสิ้น

244,707,900

 รำยกำร พ.ร.บ.โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดำหำร
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 14,614,500 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
สู่ความยืนยืน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 8,535,700 บาท ดังนี้
- กิ จ กรรม พั ฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวเส้นทางศึก ษาธรรมชาติถ้าฝ่ามื อแดง อุท ยานแห่ง ชาติภูผาเทิ บ
งบประมาณ 535,700 บาท
- กิ จ กรรม พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู ถ้ าพระ - ถ้ าลอด อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ าเทิ บ งบประมาณ
8,000,000 บาท
2. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ 148,800 บาท
- กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบผสมผสาน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
3. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.212-บ้านนาตะแบง งบประมาณ 5,930,000 บาท
- กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร
 คงเหลืองบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 230,093,400 บำท
 ผลกำรเบิกจ่ำย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560) งบประมาณ 230.09 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ก่อหนี้ 40.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 181.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.06
(ลาดับที่ 44 ของประเทศ) แยกเป็นเบิกจ่าย
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
 สรุปข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี
- กันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 5.51 ล้ำนบำท (2.39%)
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เอกสารสารองเงิน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 5.51 ล้านบาท (ร้อยละ 2.39) ได้แก่
1. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านบุ่ง ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุ กดาหาร
จานวน 3.09 ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร จานวน 0.05 ล้านบาท (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
3. โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
จานวน 2.37 ล้านบาท (สนง.ทสจ.มห.)
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- กันเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 39.68 ล้ำนบำท (17.25%)
กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 39.68 ล้านบาท (ร้อยละ 17.25)
1. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสงเปือย - บ้านโคกหินตั้ง ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร งบประมาณ 5.90 ล้านบาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ดอนกลาง) ตาบลหนองเอี่ยน
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 0.48 ล้านบาท (อาเภอคาชะอี)
3. โครงการสนับ สนุนอุ ป กรณ์ก ารตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร งบประมาณ 3.55 ล้านบาท
(สนง.สหกรณ์จังหวัด)
4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จานวน 22.63 ล้านบาท (สนง.โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อจัดหาน้าสะอาดให้ชุมชน จานวน 2.86 ล้านบาท (สนง.ปภ.มห.)
6. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านบุ่ง ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 0.86 ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)
7. โครงการพั ฒ นาด้า นเกษตรกรรมเพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มในการจัด ตั้ ง ศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ ตามแนว
พระราชดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในเรือนจา จานวน 2.07 ล้านบาท (เรือนจาจังหวัด)
8. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุก ดาหาร จ านวน 0.33 ล้านบาท (สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด)
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 0.96 ล้านบาท (สานักงานจังหวัด)
 ปัญหำ/อุปสรรค
1) บางโครงการมีการปรับลดงบประมาณทาให้ต้องมีการประมาณการราคากลางและปรับแก้รูปแบบ
รายการใหม่ทาให้การดาเนินงานโครงการมีความล่าช้า
2) งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนมีระยะเวลาดาเนินงานโครงการค่อนข้างนาน
จะต้องมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญา
3) ส่วนราชการ/หน่วยดาเนินโครงการยังไม่ให้ความสาคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนแผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร
4) ส่วนราชการ/หน่วยดาเนินโครงการขาดการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานโครงการหลังจากได้รับ
อนุมัติโครงการทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
 แนวทำงแก้ไข
จากการประมวลปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างตามโครงการ บุคลากรบางหน่วยงานมีการโยกย้าย หรือขาดแคลนบุคลากร ทาให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย
ไม่ต่อเนื่อง จึงทาให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยจังหวัดได้ดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1) จังหวัดได้จัดอบรมให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจในกระบวนการดาเนินโครงการและการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
2) แต่งตั้งคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และจัดประชุมติดตาม เร่งรัดการ
ดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เป็นประจาทุกเดือน

~5~
 สรุปผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำจังหวัดมุกดำหำร
จากผลดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดมุกดาหาร
ที่ผ่านมา ทาให้จังหวัดมุกดาหารสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้
1. ด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,900,000 บาท
2. ด้านการพัฒนาฟื้ นฟูแหล่ง ต้นน้าเพื่อป้องกั นอุท กภัยและภัยแล้ง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ
25,974,000 บาท
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร การค้าการลงทุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 139,797,800 บาท
4. ด้านส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคเกษตร จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 30,7000,000 บาท
5. ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,620,000 บาท
6. ด้ านการบริ ห ารจัด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ
15,716,100 บาท
7. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 9,000,000 บาท
ซึ่งจากการดาเนินงานโครงการที่ผา่ นมาข้างต้น สามารถบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร
ด้านการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน และสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มของจังหวัดมุก ดาหารได้ในระดับหนึ่ง ได้แก่ เรื่องการแก้ ไขปัญ หาแหล่งน้า
สาธารณะที่ตื้นเขิน การจัดหาน้าในพื้นที่เพื่อใช้ในอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ การแก้ไข
ปัญหาผลผลิตภาคการเกษตร การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ให้ครบวงจร สามารถลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร สามารถนาความรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนและในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดมุกดาหารให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารยังขาดระบบโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่ง ยัง ไม่ เ พี ยงพอต่อ ความต้อ งการเส้นทางการจราจรบางแห่ง มี ส ภาพชารุดทรุดโทรม ไม่ ได้ม าตรฐาน
ขาดระบบขนส่งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวใน
อนาคต ขาดระบบการบริห ารจัดการน้าอย่างมี คุณภาพ ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อ มที่ ดี รวมทั้ งยัง ขาดแคลนแรงงานฝีมื อและผลิตภาพแรงงานยัง ต่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร
ประกอบกับจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งยังมีปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การลักลอบกระทาผิดกฎหมาย
การลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนี ภาษี แรงงานต่างด้าว เป็นต้น จึงเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
**************************************************************

