ข้อมูลผลการบริหารงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดมุกดาหาร
(ข้อมูล ณ 19 ก.พ.61)
………………………………
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหารได้รบั การจัดสรรงบประมาณจังหวัด
จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท จาแนกเป็น
1.1 งบพัฒนาจังหวัด จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 197,606,600 บาท (95.64%) แยกเป็น
งบลงทุน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%)
งบดาเนินงาน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท (23.93%)
1.2 งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท (4.36%)
งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท (4.36%)
 แยกงบประมาณตามผลผลิต
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 164,995,100 บาท (79.86%)
2. การพัฒนาด้านสังคม จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 19,476,900 บาท (9.43%)
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 22,134,600 บาท (10.71%)
 ประเภทโครงการ ปี 2561 (งบลงทุน) งบประมาณ 148,158,600 บาท
1. พัฒนาถนน จานวน 7 แห่ง งบประมาณ 81,232,200 บาท
2. พัฒนาแหล่งนา จานวน 15 แห่ง งบประมาณ 35,193,900 บาท
3. โครงสร้างพืนฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จานวน 9 แห่ง งบประมาณ 16,263,900 บาท
4. โครงสร้างพืนฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 594,000 บาท
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า
มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 17.42 ล้านบาท ร้อยละ 8.43 ลาดับที่ 24 ของประเทศ จาแนกเป็น
- งบดาเนินงาน ก่อหนี 0.70 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.61
- งบลงทุน ก่อหนี 1.18 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.65
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-๒2.2 สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการดาเนินโครงการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ปรากฏว่า
2.2.1 การอนุมัติโครงการ/การโอนเปลี่ยนแปลง
- อนุมัติโครงการแล้ว จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 192.63 ล้านบาท (ร้อยละ 97.47)
- ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ 1 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 4.98 ล้านบาท (ร้อยละ 2.53)
*รายการขอโอนเปลี่ยนแปลง
- ขอโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 6 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 23.58 ล้านบาท (ร้อยละ 11.93)
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2.2.2 สถานภาพการดาเนินโครงการในภาพรวม
จัง หวัดมุ กดาหารอยู่ระหว่างดาเนินโครงการ/กิ จกรรม จานวน 18 โครงการ งบประมาณ
197.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณทังหมด ขณะนีอยู่ระหว่างดาเนินโครงการและจัดหา
ผู้รับจ้าง จาแนกเป็น
- งบดาเนินงาน 9 โครงการ งบประมาณ 49.45 ล้านบาท (ร้อยละ 25.03)
- งบลงทุน 9 โครงการ (36 กิจกรรม) งบประมาณ 148.16 ล้านบาท (ร้อยละ 74.97)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 104.21 ล้านบาท (ร้อยละ 70.34)
 ก่อหนีแล้ว 20 กิจกรรม งบประมาณ 43.95 ล้านบาท (ร้อยละ 29.66)
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2.2.3 ประมาณการผลการเบิกจ่าย (เฉพาะงบพัฒนาจังหวัด) 197.60 ล้านบาท
- สินไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จานวน 4.99 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทังหมด
- สินไตรมาสที่ 2 โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
จานวน 29.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทังหมด

-๓- สินไตรมาสที่ 3 โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
จานวน 130.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทังหมด
- สินไตรมาสที่ 4 โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 (สินไตรมาส 3) จะสามารถเบิก
จ่ายเงินได้ จานวน 197.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทังหมด
2.2.4 ปัญหาอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือดาเนินการ
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
(1) ห้วงระยะเวลาในการจัดทาแผนในแต่ละระดับที่ไม่ - ก.บ.ภ. ควรมีนโยบายให้ทุกกระทรวง/ส่วนราชการ
สอดคล้องกัน ตังแต่ระดับท้องถิ่น หมูบ่ ้าน ตาบล
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับระยะเวลาในการจัดทา
อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซาซ้อนของโครงการ แผนในแต่ละระดับ
ในแผนแต่ละระดับ
(๒) แผนงานโครงการมีการปรับลดงบประมาณ ทาให้ - สานักงบประมาณควรแจ้งรายการที่ปรับลด
ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ , เพิ่มบุคลากรด้านช่างโยธา/วิศวกร
ให้เหมาะสม ทาให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและ ให้กับส่วนราชการในพืนที่
งบประมาณมีระยะเวลานาน
(๓) พืนที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอ - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมอบอานาจให้
ความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรม หน่วยงานในพืนที่อนุมัติให้พืนที่ดาเนินโครงการได้
เจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ
(๔) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/
- ก.บ.ภ. ควรมอบอานาจให้ ก.บ.จ. มีอานาจพิจารณา
งบประมาณ จะต้องขอความเห็นชอบจาก กบจ. และ
การขอโอนเปลี่ยนแปลงได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขันตอนและระยะเวลาดาเนินการ
นาน ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ทาให้ไม่คล่องตัวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการที่มผี ลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัด
(๕) ส่วนราชการให้ความสาคัญในการบูรณาการ
- ส่วนราชการควรให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการในระดับพืนที่น้อย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และควรมีการเตรียมความพร้อมในการดาเนิน
โครงการฯ โดยให้สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดไว้
(๖) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ - ก.บ.ภ. ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้จังหวัด/กลุ่ม
และใช้เงินเหลือจ่ายมีระยะเวลานาน
จังหวัดสามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้ และควรพิจารณา
มอบอานาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณาได้
(๗) กระบวนการจัดซือจัดจ้างมีขันตอนมากและ
- ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซือจัดจ้างกับ
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชานาญเรือ่ งพัสดุ
เจ้าหน้าที่
(๘) มีการจัดซือจัดจ้างหลายครัง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมเสนอราคา

- ควรกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีไม่มีผรู้ ่วม
เสนอราคาหลายครัง
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