4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปิญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแกไข
4.1 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการส่งเสรีมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 339,506,500 บาท มีผลการดำเนินงานแยก ดังนี้

ผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

1.

การพัฒ นาด้า นอุต สาหกรรม
การค้า การลงทุน

โครงการส่ง เสริม การค้า ขายแดนและการลงทุน
กิจ กรรมส่ง เสริม เชื่อ มโยงข้า วประชารัฐ บุร ีร ัม ย์
ส่ส ากล

2. การพ ัฒ น าด้า น การท ่อ งเท ี่ย วและ
บริก าร

โครงการเสริม สร้า งศัก ยภาพ ศูน ย์ก ลางการ ผลการดำเนิน งาน จากสถิต ิท ี่ผ ่า นมา ปี 2561 มี
ท่อ งเที่ย วอารยธรรมขอมและกีฬ ามาตรฐานโลก นัก ท่อ งเที่ย ว จำนวน 2,014,791 คน (ซาวไทย
1,944,150 และชาวต่า งชาติ 70,641 คน) เพิ่ม ขึ้น
1.1 กิจ กรรมพัฒ นาศัก ยภาพแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
ร้อ ยละ 23.81 เมื่อ เทีย บกับ ป ี 2 5 60 (1,627,328
จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
คน) และ ม ีร ายได้จ ากการท่อ งเที่ย ว ในปี 2561
1.2 กิจ กรรมพัฒ นาเส้น ทางและสิ่ง อำนวยความ
จำบวบ 4,246.95 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 61.11
สะดวกเพื่อ การท่อ งเที่ย ว
เมื่อ เทีย บกับ ปี 2560 (2,636.07 ล้า นบาท) ชื่งมี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ สำหรับ นัก ท่อ งเที่ย วในปี
1.3 กิจ กรรมส่ง เสริม การตลาดและ
2562 คาดว่า จะมีน ัก ท่อ งเที่ย วเพิ่ม ขึ้น มากกว่า ปี
ประชาสัม พัน ธ์ก ารท่อ งเที่ย วจัง หวัด บุร ีร ัม ย์
2561 ซึ่ง เป็น ผลมาจากการจัด กิจ กรรมส่ง เสรีม การ
บุร ีร ัม ย์เ มือ งปราสาทสองยุค
ท่อ งเที่ย ว เซ่น กิจ กรรมบุร ีร ัม ย์ม าราธอนเพื่อ
1.4 ส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วเซิง กีฬ า รองรับ เมือ ง
ส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วเซิง กีฬ า งานประเพณีข ึ้น เขา
กีฬ ามาตรฐานโลก
1.

ผลการดำเนิน งาน ดำเนิน การจำนวน 2 ครั้ง
ม ีม ูล ค่า การจำหน่า ยและเจรจาทางธุร กิจ รวม
55,715,000 บาท

ปีญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
■ ปัญ หา/อุป สรรค
- แนวทางแกไข
- ปัญ หา/อุป สรรค
- แนวทางแกไข

ผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม
1.5 สร้า งและเผยแพร่ภ าพลัก ษณ์เมือ งบุร ีร ัม ย์
(Buriram B lue City) เมือ งแห่ง การเทิด ทูน
สโเาบัน พระมหากษัต ริย ์

ผลการดำเนินงาน

พนมรุ้ง การแข่ง ฟุต บอล การแข่ง รถ ที่ส นาม
“C hang In tern atio n al C ircuit” ซึ่ง จัด ให้ม ีก าร
แข่ง ขัน รถยนต์ท างเรีย บ S u p er G t 200 และ
1.6 กิจ กรรมอาหารปลอดภัย รองรับ การท่อ งเที่ย ว S u p er Gt 500 เป็น ประจำทุก เดือ น ประกอบกับ
ในปี 2562 ประเทศไทยได้เป็น เจ้า ภาพในการ
จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
จัด การแข่ง ขัน รถจัก รยานยนต์ท างเรีย บชิง แชมป๋โ ลก
1.7 กิจ กรรม M oto GP กับ การท่อ งเที่ย ววิถ ีอ ีส าน
2019 หรือ โมโต จีพ ี สนามที่ 15 รายการ พีท ิท ิ
2. โครงการพ ัฒ น าสิน ค้า /บริก ารด้า น การ
ไทยแลนล์ กรัง ต์ป รีช ์ (PTT T h ailan d G rand Prix
ท่อ งเที่ย วกิจ กรรมส่ง เสริม และพัฒ นายกระดับ
) ปีท ี่ 2 กำหนดจัด ระหว่า งวัน ที่ 4-6 ตุล าคม 2562
ผลิต ภัณ ฑ ์ช ุม ชน (O TO P/SM E)
ซึ่งใช้ส นาม C hang In te rn a tio n a l Circuit เป็น
สนามแข่ง
2.1 กิจ กรรมยกระดับ ผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชนและ
ท้อ งถิ่น สู่อ ุต สาหกรรมเชิง สร้า งสรรค์
3. การพ ัฒ น าด้า น การเกษ ตร

1. โครงการ ส่ง เสริม การผลิต การแปรรูป
การตลาด สิน ค้า เกษตรปลอดภัย
1.1 กิจ กรรมพัฒ นาแหล่ง นํ้า เพื่อ การเกษตรและ
นํ้า เพื่อ อุป โภค บริโภค
1.2 กิจ กรรมเพิ่ม ดัก ยภาพด้า นการคมนาคม
ขนส่ง เพื่อ ชนถ่า ยสิน ค้า ด้า นการเกษตรและ
อุต สาหกรรม
1.3 กิจ กรรม ส่ง เสริม การผลิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพีย ง

ป้ญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
- ปิญ หา/อุป สรรค
- แนวทางแกไข

ผลการดำเน ิน งาน พัฒ นาแหล่ง นํ้า ต่า งๆ เพื่อ ให้
- บืญ หา/อุป สรรค
สามารถเก็บ กัก นํ้า ไว้ใ ช้ใ นการเกษตรได้ จำนวน 13
แห่ง สามารถเพิ่ม พื้น ที่ร ับ นํ้า ไดืไ ม่น ้อ ยกว่า 981,710 - แนวทางแก้ไ ข
ลูก บาศก์เ มตร พื้น ที่ก ารเกษตรไค้ร ับ ประโยชน์
1,100 ไร่ ส่ง เสริม การผลิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพีย ง(เข่น ดำเนิน โครงการตามแนวพระราชดำริ
ส่ง เสริม ด้า นการประมงตามวิถ ีเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ส่ง เสริม การเลี้ย งสัต ว์ป ีก หลัง บ้า น เพิ่ม ดัก ยภาพการ
เลี้ย งกระบือ ส่ง เสริม การเลี้ย งโคเนื้อ คุณ ภาพดี
ส่ง เสริม การเลี้ย งสัต ว์เศรษฐกิจ แกะเนื้อ การแปร
รูป ผลิต ภัณ ฑ์จ าก แพะ-แกะ ส่ง เสริม และพัฒ นา
เกษตรกรเลี้ย งโคเนื้อ สู่ม าตรฐาน GFM และส่ง เสริม
การผลิต ผัก อิน ทรีย ์) และพัฒ นาเส้น ทางคมนาคม
เพื่อ ขนถ่า ยสิน ค้า ด้า นการเกษตร จำนวน 4 สายทาง

ผ ล ผ ล ิต

โ ค ร ง ก าร /ก ิจ ก ร ร ม

ผ ล ก า ร ด ำ เน ิน ง า น

ป ึญ ห า /อ ุป ส ร ร ค /แ น ว ท า ง แ ก ้ไ ข

เพื่อ ขนถ่า ยสิน ค้า ด้า นการเกษตร จำนวน 4 สายทาง
รวมระยะทาง 6.30 กิโลเมตร
4. การพ ัฒ นาด้า นสัง คม

1. โครงการ ส่ง เสริม การสร้า งความเข้ม แข็ง
และความอบอุ่น ให้แ ก่ค รอบครัว ตามธรรมนูญ
หมู่บ ้า นสัน ติส ุข ๙ ดี
1.1 กิจ กรรมสร้า งเสริม พัฒ นาสัก ยภาพชุม ซบ
ต้น แบบ
1.2 กิจ กรรมส่ง เสริม การสร้า งความสัม พัน ธ์ท ี่ด ี
ในครอบครัว และเสริม สร้า งคุณ ค่า ของผู้ส ูง อายุ

ผลการดำเน ิน งาบ สมาชิก ในครอบครัว ทกซ่ว งวัย
ตระหนัก ในบทบาทหน้า ที่ข องตนเองและมีค วาม
รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว และชุม ชน สมาชิก ใน
ครอบครัว มีก ารนำหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมา
ใช้ใ นการดำเนิน ชีว ิต ส่ง ผลให้ห นี้ส ิน ครัว เรือ นลดลง
และมีก ารปลูก ผิง ต้า นคุณ ธรรม จริย ธรรม เพื่อ สร้า ง
ภูม ิค ุม กัน ทางสัง คมโดยใช้ม ิต ิศ าสนา ดิล ปะและ
วัฒ นธรรม

- ป้ญ หา/อุป สรรค
-

- แนวทางแก้ไ ข

1.3 กิจ กรรมค่า ยปฏิบ ัต ิธ รรมเสริม สร้า งและ
พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต
5. การพ ัฒ น าด้า น การบ ริห ารจัด การ
ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง แวดล้อ ม

1. โครงการ บริห ารจัด การขยะอย่า งเป็น ระบบ
- กิจ กรรมส่ง เสริม การมีส ่ว นร่ว มในการจัด การ
ขยะนูล ฝอยชุม ชนเพื่อ เป็น พื้น ที่ต ้น แบบ
2. โครงการ ปรับ ปรุง /พ ัฒ นา และบริห าร
จัด การน ํ้า อย่า งเป็น ระบบ
- กิจ กรรมปรับ ปรุง พื่น ฟูแ ละนูร ณะแหล่ง บํ้า เดิม
เพื่อ ป้อ งกัน ภัย แล้ง และแก้ป ้ญ หาอุท กภัย

ผลการดำเน ิน งาน ดำเนิน การส่ง เสริม การมีส ่ว น
- ปีญ หา/อุป สรรค
ร่ว มในการจัด การขยะนูล ฝอยชุม ชนเพื่อ เป็น พื้น ที่
ต้น แบบ ดำเนิน การทุก ชุม ชนในพื้น ที่จ ัง หวัด บุร ีร ัม ย์ - แนวทางแก้ไ ข
- ปรับ ปรุง ฟ้น ฟูแ ละนูร ณะแหล่ง นํ้า เดิม เพื่อ
ป้อ งกัน ภัย แล้ง และแก้ป ้ญ หาอุท กภัย จำนวน 2 แห่ง

ผลผลิต
6. การพ ัฒ น าด้า น การรัก ษ าความ
มั่น คงและความสงบ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ พัฒ นาเมือ งบุร ีร ัม ย์ไ ห้เ ป็น เมือ ง
แห่ง ความสัน ติส ุข

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเน ิน งาน รณรงค์ป ้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติด ในเด็ก และเยาวซน เสริม สร้า งความ
ปลอดภัย ในซีว ัต และทรัพ ย์ส ิน เกิด ความสามัค คี
1.1 กิจ กรรมลูก หลานบุร ีร ัม ย์ท ำดีม ีค ุณ ธรรม
ปรองดองในชุม ซนตลอดจนเพื่อ สร้า งความสัม พัน ธ์
ห่า งไกลปัญ หาสัง คมและภัย ยาเสพติด
อัน ดีก ับ ประเทศเพื่อ นบ้า น
1.2 กิจ กรรมการรณรงค์ป ้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
- มีก ารดำเนิน การปัอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติด T o Be N u m b er o n e ปี 2562
ยาเสพติด ด้ว ยโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.3 กิจ กรรมการปรับ เปลี่ย นทัศ นคติบ ุค คลที่อ าจ อย่า งต่อ เนื่อ ง
เข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด ตามแนวทางประซารัฐ - สร้า งการรับ รู้ด ้า นกฎหมาย การบัง คับ คดี และ
กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งใหกับ ประซาซน เพื่อ ป้อ งกัน
1.4 กิจ กรรมการส่ง เสริม บทบาทการมีส ่ว นร่ว ม
การถูก หลอกและเอาเปลืย บจากนายทุน
การติด ตามดูแ ลช่ว ยเหลือ ผู้ผ ่า นการบำบัด พื้น ฟู
เพื่อ สร้า งคนดีข องสัง คม ตามแนวทางประซารัฐ
1.5 กิจ กรรมการเซื่อ มความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่า ง
ประเทศเพื่อ นบ้า น
1.6 กิจ กรรมการส่ง เสริม ให้เกิด ความสมานฉัน ท์
และความสามัค คีข องประซาซน เพื่อ เทิด ทูน และ
พิท ัก ษ์ร ัก ษาไว้ซ ึ่ง สถาบัน ซาติ ศาสนา และ
พระมหากษัต ริย ์ ภายใต้แ ผนซีว ิต หมู่บ ้า น รัก ชาติ
จงรัก ภัก ดี
1.7 กิจ กรรมการสร้า งเสริม ภูม ิค ุ้ม กัน ทางสัง คม
(สร้า งคนดี สัง คมดี) โดยใข้ม ิต ิต ้า นศาสนา คีล ปะ
วัฒ นธรรม
1.8 กิจ กรรมสร้า งการรัน รู้ด ้า นกฎหมาย ด้า นการ
บัง คับ คดีแ ละกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งให้ก ับ ประขาซน
ในพื้น ที่จ ัง หวัด บุร ีร ัม ย์

ปีญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
- ปัญ หา/อุป สรรค
- แนวทางแก้ไ ข

