แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จังหวัดบุรรี มั ย์  รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : "สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริต"
๑. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดบุรีรัมย์

- ฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วน (Community) และบูรณาการ
ภูมิภาค กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน ๒๑๐ คน

สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ดาเนินโครงการแล้วเมื่อวัน
อังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอัลวาเรซ อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
และเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วจานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
(คิดเป็น 100 %)

125,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายเกีย่ วกับวินัยข้าราชการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัด
บุรีรัมย์

- ฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน (Community) และบูรณาการ
ส่วนกลาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ราชการส่วนภูมิภาค อาเภอทุกอาเภอ หน่วยงาน
ส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่จงั หวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง รวมจานวน ๑๘๕ คน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

136,900 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

๓. โครงการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์
(Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ ถนน ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
จิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เกลาทางสังคมเพือ่ ต่อต้านการทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

15,000,000 สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

๔. โครงการชุมชนคุณธรรม "ตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง"

1. ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจกาหนด /หลักเกณฑ์/
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงกา
เป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต
2. รับสมัคร/คัดเลือกชุมชนต้นแบบตามวิถหี ลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอาเภอละ ๑ แห่ง
3. ชุมชนประชุมจัดประชาคมให้ได้มาซึ่งแผนงานเพือ่
ดาเนินการในชุมชน
4. คณะทางานพิจารณาแผนงานให้สอดคล้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์
๕. พิจารณาจัดสรรเงินตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะทางานให้กบั ชุมชน
๖. ชุมชนดาเนินการตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะทางาน
7. คณะทางานวางแผนลงพืน้ ที่เพือ่ ตรวจสอบและติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็นระยะ
๘. สรุปวิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละ
ชุมชนเพือ่ พิจารณากาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป

๕. โครงการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความ
สามัคคีของประชาชนเพือ่ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้แผนชีวติ
หมู่บา้ น "รักชาติ จงรักภักดี "

ส่งเสริมการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสร้างความสามัคคีให้กบั กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ผู้ช่วย
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
ผู้ใหญ่บา้ น ภายใต้แผนชีวติ หมู่บา้ น "รักชาติ จงรักภักดี " เพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ในพืน้ ที่ ๒๓ อาเภอ รวม ๒๐ รุ่น ๆละ ๑๐๐ คน รวม
กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ คน

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๔,๐๐๔,๒๐๐ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์

๓,๐๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ

๖. โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมย่อยที่ 1) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยตามแนว ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (3,174,000)
เป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต
กิจกรรมย่อยที่ 2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปกี ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (5,812,000)
กิจกรรมย่อยที่ 3) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะ เพือ่
ตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(4,917,000)
กิจกรรมย่อยที่ 4) ส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพการผลิตโค
เนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ (3,167,000)
กิจกรรมย่อยที่ 5) ส่งเสริมด้านการประมงตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (4,931,000)
กิจกรรมย่อยที่ 6) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านทฤษฎีใหม่
(3,649,000)
กิจกรรมย่อยที่ 7) การขยายผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ (1,200,000)

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

26,850,000 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด
บุรีรัมย์/ส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง

๗. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ

- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 10 ศูนย์ เพือ่ เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ เน้น เป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต
การปฏิบตั ิจริง สามารถนาไปขยายผลในพืน้ ที่อนื่ ได้
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกปฏิบตั จริง

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

1,875,000 กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

๘. โครงการสนับสนุนกีฬาชุมชน/เยาวชน

สนับสนุนกีฬาชุมชน/เยาวชน

ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพือ่ ต่อต้านการทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

5,000,000 อปท.

๙. โครงการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการ
พัฒนาศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุ

๑. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างคุณค่าของ
ผู้สูงอายุแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพือ่
รองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของจังหวัด
๒. การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
สาหรับผู้สูงอายุ

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

๓,๓๐๐,๐๐๐ สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
๑๐. โครงการฝึกอบรมทบทวนกองกาลังประจาถิน่ และ
กองกาลังประชาชน เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งการพิทักษ์
เมืองบุรีรัมย์ (เมืองแปะ) ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกองกาลัง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
ประจาถิน่ และสนธิกาลังจัดตั้งชุดปฏิบตั ิการพิเศษ
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
"พิทักตาบลสันติสุข " ในพืนที่ 23 อาเภอ รวม 4,800 คน เพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ดังนี้
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกองกาลัง
ประจาถิน่ ที่จดั ตั้งไว้แล้วในหมู่บา้ น จานวน 20 รุ่นๆ ละ
120 คน รวม 2,400 คน
2. สนธิกาลังจัดตั้งชุดปฏิบตั ิการพิเศษ "พิทักตาบลสันติ
สุข" จานวน 188 ตาบลๆ ละ 20 รุ่นๆ ละ 120 คน รวม
2,400 คน

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๖,๐๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

๑๑. โครงการชุมชนต่อต้านการทุจริตเพือ่ พัฒนาเป็นชุมชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ขา้ ราชการตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
ต้นแบบในการกากับดูแลตนเองที่ดีด้านธรรมาภิบาลและ
ชุดปฏิบตั ิการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของแต่ละสถานี
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบ
เพือ่ เป็นวิทยากร จานวน 34 สถานี สถานีละ 1 ชุดๆละ 5 เพือ่ ต่อต้านการทุจริต
นาย รวม 170 นาย ชุดวิทยากรที่ผ่านการอบรมของแต่
ละสถานี จานวน 34 สถานี เข้าหมู่บา้ น/ชุมชนเป้าหมาย
ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้ นสร้างเป็นชุมชน
ต้นแบบ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตาม
โครงการฯ อย่างน้อย 1 หมู่บา้ นต่อเดือน

๑,๐๒๐,๐๐๐ ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์

๑๒. โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้ นชุมชนเข้มแข็ง

๑,๗๐๐,๐๐๐ ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์

คณะกรรมการหมู่บา้ น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆในพืน้ ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่าง
เหมาะสม และคลอบคลุม พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังการก่อเหตุร้าย การก่ออาชญากรรมและภัยต่อความ
มั่นคงในหมู่บา้ นชุมชน

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

๑๓. โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังทาง ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
สังคมในมิติวฒ
ั นธรรม
ทางสังคมในมิติวฒ
ั นธรรม สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เกลาทางสังคมเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
หมู่บา้ นละ 1 คน และจัดทาฐานข้อมูลอาสาสมัครเฝ้าระวัง

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๕๐๐,๐๐๐ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด บ.ร.

๑๔. โครงการสร้างเครือข่ายข่าว เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 100%
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
เครือข่ายข่าวมีการรายงานข่าวสารเป็นประจาทุกเดือน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ เพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ปกติขนึ้ ประชาชนผู้มีจติ อาสาจาก 2,586 หมู่บา้ น/ชุมชน
189 ตาบล 23 อาเภอ ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดบุรีรัมย์
จานวน 2,586 คน

๕๐๐,๐๐๐ ที่ทาการปกครอง
จังหวัด บ.ร.

๑๕. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)ประเภท
ประจากอง ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๒๖๗ คน
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอละ ๑ คน จานวน ๒๓
อาเภอ รวม ๒๙๐ คน

๓๐๐,๐๐๐ ที่ทาการปกครอง
จังหวัด บ.ร.

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

๑๖. โครงการบูรณาการการจัดระเบียบสังคม

ดาเนินการออกตรวจดูแล คุ้มครอง ส่งเสริมป้องกันไม่ให้
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษาที่ประพฤติตัว
ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยตามที่กฎหมายกาหนดอย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง ควบคุมพืน้ ที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงด้วย
การจัดระเบียบ สังคมสถานบริการ สถานประกอบการ
สถานบันเทิง ร้านเกมส์ /อินเตอร์เน็ต และพืน้ ที่สาธารณะ
อย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง

๑๗. โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นาชุมชนชายแดน

ฝึกอบรมผู้นาชุมชนในระดับท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
เรื่องบุคคลท่าเบือ้ งต้น เพือ่ ให้มีระเบียบวินัยฝึกอาวุธศึกษา (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
(ปลซ.) เพือ่ พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถผู้นาในระดับ เพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ท้องถิน่ รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูน
สถาบัน

๑๘. โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่อาสาพัฒนาชุมชน
2. จัดทาแผนชีวติ หมู่บา้ น (แผนชุมชน) และบูรณาการ
แผนระดับตาบล
3. สนับสนุนกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน สร้างสัมมาชีพ
ชุมชน

๑๙. โครงการครอบครัวอบอุน่ ด้วยพระธรรม

จัดเข้าค่ายถือศีลปฏิบตั ิธรรมแก่เด็ก เยาวชน ข้าราชการ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป ในครอบครัวหมู่บา้ น
เกลาทางสังคมเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
รักษาศิล 5 จานวน ๒๓ ครั้งๆ ละ ๒๐๐ คน รวม 4,600
คน

รวม

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๑,๐๐๐,๐๐๐

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด บ.ร.

500,000 หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ 26

๓,๐๐๐,๐๐๐ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

๒,๓๑๘,๔๐๐ สนง.พระพุทธ ศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

76,129,500

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จังหวัดบุรีรัมย์  รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย"
๑. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการ - ฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร วางมาตรการเสริมในการ
ดาเนินโครงการเรียบร้อย
ทุจริตประพฤติมชิ อบกรมที่ดนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน สกัดกั้นการทุจริตเชิง
แล้ว และเบิกจ่าย
๒๕๖๕
ส่วนกลาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสังกัดสานักงาน นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล งบประมาณ แล้ว จานวน
ที่ดนิ จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
๒๔,๐๐๐ บาท
๔๕ คน

24,000 สานักงานที่ดนิ จังหวัด
บุรีรัมย์

๒. โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

- ฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร วางมาตรการเสริมในการ
ดาเนินโครงการเรียบร้อย
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน สกัดกั้นการทุจริตเชิง
แล้ว และเบิกจ่าย
ส่วนกลาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสังกัดสานักงาน นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล งบประมาณ แล้ว จานวน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
๕,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๒๕ คน

5,000 สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

๓. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

1. กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วางมาตรการเสริมในการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน
และวิชาชีพ สาหรับหมู่บา้ นรักษาศีล ๕
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
โครงการ
เป้าหมาย เด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนหมู่บา้ น นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
รักษาศิล 5 จานวน ๒๓ อาเภอๆละ ๑๕๐ คน รวม
๓,๔๕๐ คน
2. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-ธรรมธิดา และศิลปะแห่งชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
คุณธรรม/จริยธรรม
เป้าหมาย เด็ก /เยาวชนและประชาชนทั่วไป จานวน
๒,๐๐๐ คน

๔. โครงการดาเนินการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและ
การแก้ปญ
ั หาเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน

1. กิจกรรมติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็ก
ออกกลางคันรายบุคคลและสร้างเครือข่ายโรงเรียน/
อปท./ชุมชน ช่วยในการติดตามเด็ก
2. กิจกรรม แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดย
สารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของประชากรวัย
แรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี)

ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๔,๔๖๗,๙๐๐ สนง.พระพุทธ ศาสนา
จ.บร

๑๐,๘๘๐,๐๐๐ สพป.บร. เขต ๑-๔
สพม. เขต ๓๒/กศ
น.บร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์
ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

๕. โครงการเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ /การประชุม
เชิงปฏิบติการผู้บริหารการศึกษาและจัดทา MOU กับภาคี
เครือข่าย / การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้
ตน รู้งานและสานฝันสู่อาชีพ /การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น

1 เพิ่มมาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา วางมาตรการเสริมในการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน
เข้าร่วมดาเนินงานโรงเรียนคู่เครือข่าย
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
โครงการ
๑ รร. ๑ รพ./รพ.สต.
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้ทกุ ชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ มีแกนนาวัยรุ่น
รณรงค์ปอ้ งกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในสถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุข มีการดาเนินงานคลินกิ วัยรุ่นใน
รพ.สต. ทุกแห่ง ระบบส่งต่อทุก รพ/รพ.สต. ให้มคี ณ
ุ ภาพ
4. บังคับใช้กฎหมาย โดยสนับสนุนสื่อสารความเสี่ยง
รณรงค์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่อง พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๕,๐๐๐,๐๐๐ สพป.บร. เขต ๑-๔
สพม. เขต ๓๒

๑,๐๐๐,๐๐๐ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ

๗. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกาลังพลด้าน
อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 2 รุ่นๆ
การป้องกัน ปราบปราม และรักษาความปลอดภัย ละ 200 นาย และอบรมข้าราชการตารวจ จานวน 2
ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 300 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน 1
คืน/รุ่น
- ส่งเสริมคนในชุมชนเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยว

ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

2,720,000 ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์

๘. โครงการมหกรรมของดีอสี านใต้ เทิดไท้องค์
ราชันย์

1. คณะทางานคัดเลือกสินค้าทางวัฒนธรรม โดยแยก
ประเภทต่างๆ เช่น อาหาร ผ้า ภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปะการแสดง
2. จัดพื้นที่ให้กบั ผู้ประกอบการตามประเภท/ชนิด ของดี
บ้านจาก 23 อาเภอ และจังหวัดเขตอีสานใต้
3. จัดเวทีให้กบั ศิลปินพื้นบ้านของแต่ละอาเภอ
4. จัดให้มกี ารสาธิตทางวัฒนธรรม/ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
5. ติดตามผลการจัดงาน วิเคราะห์ สรุปผลการจัดงานเป็น
รูปเล่ม

ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

๙. โครงการธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี สู่วิถีการ
เรียนรู้

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่นและระดับชาติ

ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สพป.บร. เขต ๑-๔
สพม. เขต ๓๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ

๑๐. โครงการส่งเสริมการแก้ปญ
ั หาครัวเรือน
ยากจนตามหลัก ๙ ดี

1. ทีมปฏิบตั กิ ารตาบลวิเคราะห็ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย วางมาตรการเสริมในการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน
ที่มรี ายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
โครงการ
2. สนับสนุนวัสดุสงเสริมอาชีพทางเลือกแก่ครัวเรือน
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ยากจนที่เป็นเป้าหมาย
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

๑๑. โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องวินยั
ข้าราชการและการดาเนินการทางวินยั แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่หวั หน้าส่วนราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจานวน ๑๕๐
คน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก
สานักงาน ก.พ. หรือวิทยากรจากหน่วยงานส่วนกลาง

อยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

๗๕,๙๐๐ สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

๑๒. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบตั ิ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น
วางมาตรการเสริมในการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน
ให้กบั บุคลากรภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
โครงการ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จานวน ๓๐๐ คน โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท. หรือวิทยากรจากหน่วยงานส่วนกลาง

๑๓๔,๔๐๐ สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกหน่วยงาน

๕,๐๐๐,๐๐๐ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

๑๓. โครงการปลูกจิตสานึกและให้ความรู้เกี่ยวกับ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้กบั หัวหน้าส่วนราชการและ
วางมาตรการเสริมในการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัด จานวน ๒๐๐ คน โดย สกัดกั้นการทุจริตเชิง
โครงการ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสานักงาน ป.ป.ช. นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
สานักงาน ป.ป.ท. หรือวิทยากรจากหน่วยงานส่วนกลาง

รวม

งบประมาณ (บาท) หน่วยงานดาเนินการ
๙๕,๔๐๐ สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

๓๙,๔๐๒,๖๐๐

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จังหวัดบุรีรัมย์  รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก"
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรรี มั ย์

ดาเนินการ 6 กิจกรรมย่อย

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยุร่ ะหว่างดาเนิน
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
โครงการ

34,355,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 การปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
- การปรับปรุงห้องน้้า/ห้องสุขา อุทยานประวัติศาสตร์พนม การทุจริต
รุ้ง
- การปรับปรุงพืน้ ทีจ่ ้าหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

5,200,000 อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกถนนเซราะ
กราว : สร้างห้องน้้าสาธารณะในแหล่งท่องเทีย่ วตาม
มาตรฐาน

6,000,000 ส้านักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัด

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอ้านวยความ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สะดวกทางการท่องเทีย่ ว (ห้องสุขา) ณ หมูบ่ ้านท่องเทีย่ ว ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
บ้านสนวนนอก ต้าบลสนวน อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์ การทุจริต

1,200,000 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
มิง่ มงคลสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วตาม ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
รอยอารยธรรมขอม ประจ้าปี 2561
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

8,000,000 อ้าเภอประโคนชัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที่ 5 การปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว วน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุทยานภูเขาไฟกระโดง
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ววน
การทุจริต
อุทยานภูเขาไฟกระโดง (6,200,000 บาท)
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลาดจอดรถวน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง (3,100,000 บาท)
- ก่อสร้างห้องสุขาชาย - หญิง ณ วนอุทยานภูเขาไฟ
กระโดง (1,000,000 บาท)
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ณ วนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง (600,000 บาท)
-ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
(2,100,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงาน ณ ศูนย์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ศิลปาชีพ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต
๒. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรรี มั ย์ "บุรรี มั ย์เมืองปราสาทสองยุค" :
Destination of spirit sport speed and Happyness

มี 9 กิจกรรมย่อย

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
อยุร่ ะหว่างดาเนิน
ทุจริตและสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้ โครงการ
การทุจริต

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว
- การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัดบุรรี มั ย์
- การพัฒนาปรับปรุงและดูแลการให้บริการข้อมูล
Application : go2buriram

พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
พนมรุ้ง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

13,000,000 วนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง

955,000 มณฑลทหารบก
ที่ 26/อ้าเภอกระสัง
15,600,000 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรรี มั ย์/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2,000,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

700,000 อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดงานประเพณีขนึ้ เขาพนมรุ้ง

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

5,000,000 ทีท่ ้าการปกครองจังหวัด
บุรรี มั ย์

กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วปราสาทเมืองต่้า พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ตามรอยอารยธรรมขอม
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

900,000 อ้าเภอประโคนชัย

กิจกรรมย่อยที่ 5 การจัดกิจกรรมมหกรรมว่าวอิสาณ นอนดู พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ดาว ชมว่าวกลางคืน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

500,000 อ้าเภอห้วยราช

กิจกรรมย่อยที่ 6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ประเพณีไทย "มหกรรมสงกานต์มิดไนท์"

พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

1,500,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 7 การจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีเทิดไท้องค์ พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
คีตราชัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

1,000,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
มหัศจรรย์บุรรี มั ย์ (งานกาชาดและไหม)

พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

2,000,000 ส้านักงานจังหวัด
บุรรี มั ย์

กิจกรรมย่อยที่ 9 จัดแสดงแสง สี เสียง ต้านานรักภูเขาไฟ
กระโดง

พัฒนาระบบการท้างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต

2,000,000 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยุร่ ะหว่างดาเนิน
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
โครงการ

9,500,000 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รองรับเมืองกีฬา มี 5 กิจกรรมย่อย
มาตรฐานโลก

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดกิจกรรมจักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ ว พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Buriram Bike Fest)
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
การทุจริต

2,000,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีเซราะกราว
เชิงเกษตร

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรม บุรรี มั ย์ มาราธอน

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
การทุจริต

2,000,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดกิจกรรม Rally บุรรี มั ย์ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
การทุจริต

3,000,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมเมล็ดพันธุก์ ีฬา สู่ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
เมืองกีฬามาตรฐานโลก (พัฒนาบุคลากร,ส่งเสริมการพัฒนา งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
กีฬา.กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา)
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

2,500,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

จานวน 6 กิจกรรมย่อย

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยุร่ ะหว่างดาเนิน
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
โครงการ

7,106,000 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรรี มั ย์

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดท้าสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หมูบ่ ้านท่องเทีย่ วโดยชุมชนวิถีเซราะกราว

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

2,500,000 ส้านักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 2 ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมหมูบ่ ้านให้สอด
รับกับวิถีชีวติ
- ส่งเสริมการปลูกดอกอัญชันในหมูบ่ ้านท่องเทีย่ ว
(1,025,000 บ.)
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในหมูบ่ ้านท่องเทีย่ ว
(700,000 บ.)

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดปัญหา
การทุจริต

1,725,000 ศูรชนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร/
กษ.บร./สนง.สหกรณ์
จังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในหมูบ่ ้าน
ท่องเทีย่ ว

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

1,055,000 ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการเลี้ยงกุง้ ฝอยในหมูบ่ ้าน
ท่องเทีย่ ว

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

558,000 ส้านักงานประมงจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหม่อนไหมอินทรีย์
วิถีเซราะกราว
กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนามัคคุเทศก์หม่อนไหมเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว

๕. โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันการท่องเที่ยวในพื้นที่

รวม

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันการทุจริต

พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพัน พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
อยุร่ ะหว่างดาเนิน
การท่องเที่ยวในพื้นที่
สร้างสรรค์ของบุคลากรเพื่อป้องกันการ
โครงการ
ทุจริต

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

1,028,000 ศูนย์หม่อนไหมฯ

240,000 ศูนย์หม่อนไหมฯ

5,000,000 อปท.

71,561,000

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จังหวัดบุรีรัมย์  รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต"
158,400

๑. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานส่วนกลาง กลุม่ เปูาหมาย ได้แก่
บุคลากรสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง รวมจานวน ๑๓๔ คน

พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ ดาเนินโครงการเรียบร้อย
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน แล้ว และเบิกจ่าย
การทุจริต
งบประมาณ แล้ว จานวน
๑๕๘,๔๐๐ บาท

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

๒. โครงการบุรีรัมย์ปุายัง่ ยืน

1. ดาเนินการจัดหากล้าไม้ปลูกในพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ เพิม่
พืน้ ทีป่ ุาในจังหวัดบุรีรัมย์
2. ส่งเสริมการบารุงรักษาต้นไม้เพือ่ การสร้างพืน้ ทีป่ ุาใน
จังหวัดบุรีรัมย์

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

2,000,000 สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
และ สถานีเพาะชากล้า
ไม้ละหานทราย

๓. โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวให้จังหวัดบุรีรัมย์

1. ปลูกต้นไม้ฟนื้ ฟูระบบนิเวศในพืน้ ทีป่ ุาอนุรักษ์ให้ได้ 100 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ไร่
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
2. จัดทาฝายชัว่ คราวชะลอน้า ให้ได้ จานวน 40 ฝาย
ทุจริตในทุกภาคส่วน
3. ปลูกหญ้าแฝกให้ได้พนื้ ที่ 17 ไร่

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

2,000,000 สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
และเขตรักษาพันธุส์ ัตว์
ปุาดงใหญ่

๔. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อาเภอดาเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ ดาเนินโครงการเรียบร้อย
เสพติด TO BE NUMBER ONE
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน แล้ว และเบิกจ่าย
การทุจริต
งบประมาณ แล้ว จานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐ สนง.สาธารณสุข จังหวัด
บุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

๕. โครงการของกรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (CBDRM)

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

๖. โครงการส่งเสริมเพือ่ พัฒนาทักษะฝีมือและขีดสมรรถนะ
ของแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน
การทุจริต

๗. โครงการอบรมสถานประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับกฎหมายแรงงานด้านการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และ
แรงงานบังคับในสถานประกอบการ

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

๘. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันการถูกหลอกลวงของคน ๑. พัฒนทักษะด้านภาษาเกาหลีเพือ่ ปูองกันการถูกหลอกลวง เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ไปทางานในต่างประเทศ
ไปทางานต่างประเทศ จานวน 7 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
280 คน (รุ่นละ 10 วัน รวม 60 ชัวโมง/รุ่น)
ทุจริตในทุกภาคส่วน
2. สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพือ่
ปูองกันปัญหาการหลอกลวงคนงานไปทางานต่างประเทศ
จานวน 400 คน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

๙. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการใช้ ICT

การจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสาร
สนแทศ และด้านการใช้บริการต่างๆผ่านสือ่ ดิจิทัล

พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน
การทุจริต

๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมสาหรับแรงงานนอกระบบ (ม.๔๐)

กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายการ
ประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบและสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคม

พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

100,000 กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๕,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๐,๐๐๐ สนง.สวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานจังหวัด
บุรีรัมย์

๑,๕๐๐,๐๐๐ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดบุรีรัมย์

๑,๐๐๐,๐๐๐ สนง.สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

๓๐๐,๐๐๐ สนง.ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

๒,๐๐๐,๐๐๐ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์/
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกลุม่ อาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชน

ฝึกอาชีพและทักษะฝีมือให้กับประชาชนวัยแรงงาน กลุม่
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
อาชีพ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และผูว้ ่างงาน เพือ่ สร้างความรู้ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน
ความเข้าใจ ผ่านกลไกประชารัฐ และชุมชน เพือ่ สร้างอาชีพ การทุจริต
เสริม เพิม่ รายได้ ลดปัญหาการอพยพเคลือ่ นย้ายแรงงานไป
ทางานนอกพืน้ ที่

๑๒. โครงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเจ้าพนักงานท้องถิน่
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์

๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเจ้าพนักงานท้องถิน่
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

๑๔. โครงการปรับเปลีย่ นทัศนคติบุคลทีอ่ าจเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ

จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลด Demand พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
side และ Supply side ด้วยการเฝูาระวัง ๓ ป. (ปลูก
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนาไปสูก่ ารปูองกัน
จิตสานึก ปูองปราม ปราบปราม) เพือ่ สูเ่ มืองบุรีรัมย์สุขภาพดี การทุจริต
ลด ๓ ส. (ลด ละ เลิก สูบบุหรี่/สุรา/ยาเสพติด ตาม
แนวทางดังนี้
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งและปลูกจิตสานึกเยาวชนกลุม่
เสีย่ งในสถานศึกษาในพืน้ ทีอ่ าเภอ ๒๓ อาเภอ ๆ ละ ๑ รุ่น ๆ
ละ ๑๐๐ คน รวมกลุม่ เปูาหมาย ๒,๓๐๐ คน
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งและปลูกจิตสานึกเยาวชนกลุม่
เสีย่ งนอกสถานศึกษา จานวน ๗ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวม
700 คน
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและปราบปราม โดยกานัน/
ผูใ้ หญ่บ้าน ผูบ้ ริหาร อปท. ติดตามดูแลผูผ้ ่านการบาบัดฟืน้ ฟู
ในพืน้ ที่

๗,๒๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดาเนินการ

๑๕. โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และ
การเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบ

เสริมสร้างการปลูกจิตสานึกให้เยาวชนในอาเภอเปูาหมายที่
ยังคงปรากฏสถานการณ์การบุกรุกทาลายปุา และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทาหน้าที่ เป็นระบบ
ทายาทสืบทอดเจตนารมณ์การดูแลรักษาปุาไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จานวน ๘ รุ่นๆละ ๑๒๐ คน รวม
กลุม่ เปูาหมาย ๙๖๐ คน

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

๒,๔๐๐,๐๐๐

๑๖. โครงการของกรม สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของจังหวัด
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
บุรีรัมย์โดยดาเนินการดังนี้
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
กิจกรรมที่ 1เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป ทุจริตในทุกภาคส่วน
เกษตร ด้วยกระบวนการผลิตตามหลัก 3R
(งบ 2,000,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิง่ แวดล้อม (งบ 200,000 บาท)
กิจกรรมที่3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว (งบ 200,000 บาท)

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

2,000,000 สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมจั

๑๗. โครงการของกรมการปกครอง

ออกจังหวัดเคลือ่ นทีบ่ าบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้
ประชาชน

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

๕,๐๐๐,๐๐๐ กรมการปกครอง

รวม

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการ
ทุจริตและสร้างกลไกเพือ่ การปูองกันการ
ทุจริตในทุกภาคส่วน

33,258,400

กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

