ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการทองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 อําเภอ 1. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
1 สงเสริมและสนับสนุนการ
1. สถานศึกษาในสังกัด อบ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. สถานศึกษาในจังหวัด
ตลอดจนใหการศึกษาอบรมดูงานให
ดําเนินงานตามโครงการ ดาน
จ.นม. และสังกัดสํานักงาน
นครราชสีมา มีวัสดุสื่อการเรียน
ทุ
น
การศึ
ก
ษาแก
น
ก
ั
เรี
ย
น
ครู
และ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
การสอนอยางเพียงพอและ
บุ
ค
ลากรทางการศึ
ก
ษา
เป
น
ต
น
สํ
า
หรั
บ
จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ตลอดจน สํานักงาน
ทันสมัยตลอดจน นักเรียน ครู
สถานศึ
ก
ษา
ในสั
ง
กั
ด
องค
ก
ารบริ
ห
ารส
ว
น
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี
การศึกษานอกระบบและ
และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
จังหวัดนครราชสีมา และในสังกัด
งามของทองถิ่นจังหวัด
ตามอัธยาศัย 2. สงเสริม
โอกาสเพิ่มพูนศักยภาพในการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
นครราชสีมา
และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
เรียนและการสอนเปนอยางดี
ตลอดจนการศึกษานอกระบบและตาม
จารีตประเพณี ภูมิปญญา
และเปดโอกาสใหนักเรียนที่
อัธยาศัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา 2.
เรียนดี แตขาดทุนทรัพยไดมี
สนับสนุนหรือรวมดําเนินการในการทํานุ ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี
โอกาสไดเรียนตอ 2. ศาสนา
บํารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ งามของทองถิ่น ที่ประชาชน
ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญา
ปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงาม ในทองถิ่นยอมรับวาเปนการ
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น เชน งานประเพณีสงกรานต สืบสานทางวัฒนธรรมทองถิ่น
งานฉลองทานทาวสุรนารี ตลอดจนงาน
ของทองถิ่น ยั่งยืนสืบทอดเปน
วัฒนธรรมประเพณีอื่นๆ ที่ประชาชนใน
เอกลักษณของจังหวัด
ทองถิ่นยอมรับวาเปนการสืบสานทาง
นครราชสีมาสืบไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่น

2 โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น

1.เพื่อบุคลากรมีความรูและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
2.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นมิใหสูญหาย
3.เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม

1.จัดอบรมสรางความรูและ
จิตสํานึก
2.จัดนิทรรศการตัวอยาง
ตนแบบการอนุรักษภูมิปญา
ทองถิ่น

543,000

560,000

586,000

1.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2.วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ไมสูญหาย

กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด
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งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 1.ผูเรียนไดเขาประกวดบรรยาย
3 โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง
1.เพื่อนอมนําหลักธรรมทาง
1.จัดประกวดแขงขัน
พุทธศาสนา
พระพุทธศาสนามาเผยแผ
บรรยายธรรม 2.เขารวม
ธรรมและธํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการธํารงไวซึ่ง กิจกรรมของวัด 3.พัฒนา
อันดีงาม 2.ครู นักเรียน ชุมชน
วัฒนธรรมอันดีงาม 3.เพื่อสืบสาน
ศักยภาพบุคลากรเครือขาย
ไดรวมสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
วัฒนธรรม 4.อบรมปฏิบัติ
และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
4.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง ธรรม 5.จัดกิจกรรมสงเสริม
บาน วัดและโรงเรียน 5.เพื่อนํา
พุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ
หลักธรรมมาประพฤติ ปฏิบัติ
4 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี

1.เพื่อระลึกถึงบุญคุณของทานทาวสุร จัดงานฉลองชัยชนะทาน
นารี 2.เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ทาวสุรนารี ระหวางวันที่
23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน
ดานตางๆของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม 4.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา
5.เพื่อบูรณาการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

5,000,000

5,000,000

5,000,000 วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

ไดรับการสืบสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด

กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด
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งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.
เพื
อ
่
สื
บ
สานวั
ฒ
นธรรมและประเพณี
613,500
689,000
746,000
1.จัดกิจกรรมสืบสาน
5 โครงการ สืบสานศิลป
1. นักเรียนและประชาชนเขา
ท
อ
งถิ
น
่
ที
ส
่
บ
ื
ทอดกั
น
มา
วั
ฒ
นธรรมประพเณี
ภู
ม
ป
ิ
ญ

ญา
พื้นบาน ประเพณี วัฒนธรรม
รวมกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
2. เพื่อเปนการปลูกฝงและปลูกจิตสํานึก ทองถิ่น
ภูมิปญญาของทองถิ่น
ทองถิ่น
ในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นให 2. จัดกิจกรรมเขาคาย ทัศน
2. โรงเรียน ชุมชน มี
เยาวชน และประชาชน
ศึกษาแหลงเรียนรูทาง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนและประชาชน วัฒนธรรม โบราณสถาน
3.นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3.จัดงานนิทรรศการ
4. เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
วัฒนธรรมของตนเอง และนําสู
4.จัดการประกวดแขงขัน
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน
ประชาคมอาเซี่ยนไดอยางมี
5. เพื่อความเปนเอกลักษณในการกาวเขาสู 6.จัดการแสดง
คุณภาพ
7.ประสานงานบูรณาการ
ประชาคมอาเซียน
4.มีเครือขายวัฒนธรรม
8.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด

เครือขายวัฒนธรรม

6 โครงการ บวร ประตูสูการ
เรียนรู

1. เพื่อสรางเครือขายการพัฒนา
การศึกษาอยางหลากหลาย
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบาน วัด โรงเรียน และ
โรงเรียนกับชุมชน

1.วิทยากรทองถิ่นและ ”ครู
ชาวบาน” มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน
2.จัดศูนยการเรียนรูชุมชน
3.เผยแพรขาวสารดาน
การศึกษา ดานความรูสู
ชุมชนสูชุมชน
4.จัดกิจกรรม บวร ปลอด
เหลา

750,000

800,000

900,000

1. ครู ผูปกครอง และ
นักเรียนมีความสัมพันธอันดี
2. ชุมชนรักและศรัทธาใน
โรงเรียน
3.มีคานิยมที่ดี รูจักโทษของการ
ดื่มเหลา และยาเสพติด

กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด
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งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
1,600,000
1,700,000 พระพุทธศาสนาไดรับการสืบ
1.จัดกิจกรรม และเขารวม
7 โครงการ สงเสริมวันสําคัญ
1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ
ประเพณีทองถิ่นที่สืบทอดกันมา
ทอดใหคงอยู
ทางศาสนา และวันสําคัญ
2. เพื่อเปนการปลูกฝงและปลูก
ตางๆ
จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
2.จัดและเขารวมกิจกรรมวัน
ประเพณีทองถิ่นใหเยาวชน และ
เฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาชน
3. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจัก 3.บูรณาการรวมกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 4.
เพื่อใหนักเรียนและประชาชนไดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน
5. เพื่อรักษาวัฒนธรรมของไทย
6.เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย
8 โครงการอุปสมบทและบวชชี
พราหมณเฉลิมพระเกียรติ

1.เพื่อสงเสริม และสนับสนุนเยาวชนให
ศึกษาพระธรรมวินัย และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 2.เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดี
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข

จัดงานอุปสมบทสามเณร
เพื่อใหเยาวชน ประชาชน
ศึกษาพระธรรมวินัย ไม
นอยกวา 1 ครั้ง

1,500,000

1.เยาวชน ประชาชนไดศึกษา
พระธรรมวินัยและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 2.สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด

กองการศึกษา
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งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา
2,000,000
2,000,000
2,000,000 1.มีการจัดประกวดเพื่อคัด
9 โครงการสืบสานพุทธศาสนา
1.เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทน 1.จัดกิจกรรมประกวด
ประกวดในระดับตางๆ
แขงขันสวดมนตทํานอง
นักเรียนเปนตัวแทนประกวดใน และโรงเรียนใน
สังกัด
2.เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา
สรภัญญะ
ระดับสูงขึ้นไป
3.เพื่อนําหลักธรรมมาเผยแผ
2.จัดกิจกรรมบรรยายธรรม
2.พุทธศาสนาไดรับการสืบสาน
4.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 3.จัดกิจกรรมเขาวัด
3.กลุมเปาหมายไดใชหลักธรรม
บาน วัด โรงเรียน
4.ฝกปฏิบัติธรรมประชาชน
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต
เพื่อฝกอบรมปฏิบัติธรรม
5.จัดกิจกรรมสงเสริมพุทธ
ศาสนาในสถานที่ตางๆ 6.
กิจกรรมบวชสามเณร สิจา
รินี 7.กิจกรรมบวชเฉลิม
พระเกียรติ
10 โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรมวันสําคัญ และ
ประเพณี

เมือง

1. เพื่อใหผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห
ไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่เคย
ปฏิบัติมาและไดรวมกิจกรรมกับสังคม
ภายนอก ประกอบพิธีทางศาสนา
ประเพณีนิยม ในวันสําคัญตาง ๆ 2.
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับความสุขใจ
ภาคภูมิใจที่มีสวนรวมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป
3. เพื่อใหผูสูงอายุภายในและภายนอกได
มีโอกาส พบปะพูดคุยเกิดความใกลชิด
คุนเคยกันมากขึ้น 4. เพื่อใหบุคคลทั่วไป
มีโอกาสแสดงความกตัญูมอบความรัก
ความเอื้ออาทรแกผูสูงอายุ

ผูสูงอายุภายในและภายนอก
สถานสงเคราะหไดมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญ
ดังนี้ 1. วันลอยกระทง 2.
วันขึ้นปใหม 3. วันผูสูงอายุ
แหงชาติ 4. ถวายเทียน
พรรษา 5.วันมาฆบูชา 6.วันวิ
สาขบูชา 7.วันอาสาฬหบูชา
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000 1. ผูสูงอายุมีความสุขสนุกสนาน

เพลิดเพลินเกิดมิตรภาพที่ดี
ระหวางกันสุขภาพจิตที่ดี มีโอกาส
ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความสนใจและเจาหนาที่ไดมีสวน
รวมทํากิจกรรมศีลธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี 2. ผูสูงอายุไดมีสวน
รวมกับสังคมภายนอก สังคมให
ความสําคัญและรวมรับผิดชอบ
เอื้อเฟอเกื้อกูลผูสูงอายุ 3.
ผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจที่ไดสืบ
สานวัฒนธรรมไทย

สถานสงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณวัด
มวงและสถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์
กลาง กอง
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

362

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการพัฒนาสุขภาวะทาง
เมือง 1.เพื่อใหผูรับบริการมีความสงบใน
จัดกิจกรรมสวดมนต ทํา
10,000
10,000
10,000 ผูรับบริการเขารวมกิจกรรม
วิญญาณรวมดวงใจผูสูงอายุใฝ
จิตใจ 2.เพื่อใหผูรับบริการไดรวม
สมาธิ ในวันอังคาร วันพุธ
โครงการตามวัน เวลาที่กําหนด
ธรรมะ
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดี และจัด
มีความสุขและจิตสดชื่น
กิจกรรมสนทนาธรรมมะ ใน
วันจันทร

สถานสงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณวัด
มวง กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,000,000

ประชาชนมีอาชีพรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

300,000

ประเพณี วัฒนธรรม และวัน
สําคัญไดรับการอนุรักษใหคงอยู
สืบไป

กองการศึกษา
สํานักปลัด

จัดงานอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ รวม ๕ ตําบล

1,000,000

ประชาชนเขาใจแนวคิดการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

จัดงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน รวม ๕ ตําบล

100,000

ประชาชนเขาใจแนวคิดการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

จัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป ไมนอยกวา 1 ครั้ง

125,000

งานประเพณีไดรับการอนุรักษ
และสืบทอดใหคงอยูตอไป

12 โครงการงานวันพริกและของ
ดีอําเภอขามสะแกแสง
13 โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒธรรมประจําอําเภอ
ขามสะแกแสง

ขาม
สะแกแสง
ขาม
สะแกแสง

เพื่อสงเสริมอาชีพและสรางรายได
ใหกับประชาชน
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และ
วันสําคัญตางๆ

จัดงานวันพริกและของดี
อําเภอขามสะแกแสง
จัดงานวันสงกรานต งาน
บวงสรวงทานทาวสุรนารี
และกิจกรรมอื่นๆ

14 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ รวม ๕ ตําบล

วังน้ําเขียว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรม
เนียมประเพณีวิถีชาวพุทธ

15 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน

วังน้ําเขียว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและชนบธรรม
เนียมประเพณีวิถีชาวพุทธ

16 โครงการจัดงานประเพณีลอย บานเหลื่อม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงาน
กระทงประจําป อําเภอบาน
ประเพณีระดับอําเภอ
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

363

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการจัดงานวันพอ 5
บานเหลื่อม เพื่อจัดงานแสดงความจงรักภักดีตอ จัดงานวันพอ 5 ธันวา
175,000
ประชาชนไดรวมความ
ธันวามหาราช อ.บานเหลื่อม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาราช อําเภอบานเหลื่อม
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ
จ.นครราชสีมา
พระเจาอยูหัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด /
กองการศึกษา

18 โครงการจัดงานบวงสรวงยาโม บานเหลื่อม เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณ จัดงานบวงสรวงยาโม
ประจําป อ.บานเหลื่อม จ.
งามความดีที่มีตอชาวจังหวัด
ประจําป จํานวน 1 ครั้ง
นครราชสีมา
นครราชสีมาและประเทศชาติ

60,000

ประชาชนไดรวมแสดงความ
เคารพและระลึกถึงคุณงาม
ความดีที่มีตอชาวจังหวัด
นครราชสีมาและประเทศชาติ

สํานักปลัด /
กองการศึกษา

19 โครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนพรรษา อ.บานเหลื่อม
จ.นครราชสีมา

จัดงานแหเทียนพรรษา
ประจําอําเภอบานเลื่อม

70,000

งานประเพณี วัฒนธรรมไดรับ
การอนุรักษและสืบทอดใหคงอยู
ตอไป

สํานักปลัด /
กองการศึกษา

จัดงานวันแม 12 สิงหา
มหาราชินี อําเภอบานเหลื่อม

70,000

ประชาชนไดรวมแสดงความ
จงรักภักดีตอสมเด็จพระราชินี

สํานักปลัด /
กองการศึกษา

บานเหลื่อม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงาน
ประเพณี วัฒนธรรมระดับอําเภอ

20 โครงการจัดงานวันแม 12
บานเหลื่อม เพื่อจัดงานแสดงความจงรักภักดีตอ
สิงหามหาราชินี อ.บานเหลื่อม
พระบาทสมเด็จพระนางเจา
จ.นครราชสีมา
พระบรมราชินีนาถ
รวมงบประมาณ

65,216,500

61,059,000

61,342,000

รวมโครงการ

20

10

10
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายได
จากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
3,000,000
3,000,000
3,000,000 1. นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยว สํานักปลัด
1 โครงการสงเสริม
1. สงเสริม สนับสนุน การจัด
ทองเที่ยว อนุรักษศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานการทองเที่ยวและ
สนับสนุนกิจกรรมและการ
จังหวัดนครราชสีมามากขึ้น และ
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม บริการตางๆ 2. บูรณาการการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา เปนที่
2. สนับสนุนกิจกรรมดานการ
บริหาร การพัฒนาการทองเที่ยว
รูจักอยางแพรหลาย และสรางสิ่ง
ทองเที่ยวและบริการตางๆ ในทุก
และบริการตางๆ 3. อนุรักษและ
อํานวยความสะดวกใหกับ
ภาคสวน 3. พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ฟนฟูแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยว 2. ประชาชน
และที่พักใหไดมาตรฐาน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บุคคล นักธุรกิจ มีรายไดเพิ่มขึ้น
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
และสงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวม
4. ฟนฟู อนุรักษและพัฒนาแหลง สิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
4. สงเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่
ของจังหวัดดีขึ้น 3. ลดความ
ทองเที่ยวและบริการตางๆ 5.
เสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและ
บริการตางๆ 5. พัฒนาสิ่งอํานวย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
นักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเฉพาะ
ความสะดวกแกทองเที่ยว คน
สิ่งแวดลอม และฟนฟูใหกลับสู
พิการและผูสูงอายุ เปนตน
สภาพเดิม และแหลงทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนา

2 จัดทําคูมือแนะนําการ
ทองเที่ยว จังหวัดครราชสีมา

เพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยวของ จ.นครราชสีมา

จัดทําคูมือแนะนําแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมประเพณีของจ.
นครราชสีมา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

200,000

200,000

200,000 นักทองเที่ยวไดรับขอมูลรูจัก

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรม
ประเพณีของ จ.นครราชสีมา
มากยิ่งขี้น

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายได
จากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. จังหวัดนครราชสีมามีสถานที่ สํานักปลัด
3 สงเสริมและสนับสนุนการ 32 อําเภอ 1. สงเสริมสนับสนุนหรือรวม
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ดําเนินการในการปรับปรุง
ดําเนินงานตามโครงการ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในเขต
ทองเที่ยวมากมายและอยูใน
บํ
า
รุ
ง
รั
ก
ษา
สถานที
ท
่
อ

งเที
ย
่
วต
า
งๆ
ใน
ดานการทองเที่ยวภายใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 2.
สภาพที่พรอมจะตอนรับ
เขตพื
น
้
ที
จ
่
ง
ั
หวั
ด
นครราชสี
ม
า
เช
น
จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบ
นักทองเที่ยวทั่วประเทศและได
ปราสาทหินพิมาย วังน้ําเขียว ซุม
ทางดานการทองเที่ยวในจังหวัด
รับคําชื่นชมจากนักทองเที่ยว 2.
ประตูเมืองประทาย เปนตน 2.
นครราชสีมา 3. สนับสนุนองคกร
บุคลากรทางดานการทองเที่ยวมี
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
เอกชนที่ไดรับจัดตั้งขึ้นตาม
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 3. องคกร
ทางดานการทองเที่ยวในจังหวัด
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงคในการ
เอกชนไดรับจัดตั้งขึ้นตาม
นครราชสีมา ใหมีศักยภาพของ
กฎหมายนั้นมีสวนในการ
ผูประกอบการทางดานการทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
ในจังหวัดนครราชสีมา ใหมีศักยภาพ นครราชสีมา 4. ดําเนินการ
นครราชสีมาเปนอยางดี 4.
มากยิ่งขึ้น เชน การฝกอบรม ศึกษาดู ซอมแซมปรับปรุงเสนทางตางๆ สู
เสนทางตางๆ สูสถานที่ทองเที่ยว
งาน เกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนตน สถานที่ทองเที่ยว
3. สนับสนุนองคกรเอกชนที่ได
สะดวกปลอดภัย 5. ประชาชนใน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมี
ทองถิ่นมีรายไดเสริมเพิ่มเติมมาก
วัตถุประสงคในการพัฒนาการ
ยิ่งขึ้น
ทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 4.
ดําเนินการซอมแซมปรับปรุง
เสนทางตางๆ สูสถานที่ทองเที่ยว
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เชน สถานที่ทองเที่ยว

4 กอสรางซุมประตูสูวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ําเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและสงเสริม กอสรางซุมประตู ตามแบบที่
การทองเที่ยวระดับอําเภอให
อบจ.กําหนด
ประชาชนในเขตจังหวัดและ
นักทองเที่ยว

3,000,000

มีซุมประตูและภูมิทัศนที่สวยงาม
เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว

กองชาง/
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายได
จากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดงานเบญจมาศ วังน้ําเขียว เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานวันเบญจมาศบานในมาน
2,000,000
อําเภอวังน้ําเขียวเปนที่รูจักของ
บานในมานหมอก
ทองเที่ยวของอําเภอวังน้ําเขียว
หมอกอําเภอวังน้ําเขียว
นักทองเที่ยวและมีนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
รวมงบประมาณ

58,200,000

53,200,000

53,200,000

รวมโครงการ

5

3

3

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคา
และขยายตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรม
รร.ในสังกัด เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความรู ฝกอบรมใหความรูดานการทองเที่ยว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.นักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา
มัคคุเทศกนอย
อบจ.นม ดานการทองเที่ยวและมีความ
การใชภาษาตางประเทศ การ
มีความรูและสามารถเปนมัคคุเทศก
58 แหง สํานึกรักบานเกิด
ใหบริการนักทองเที่ยว
นอย 2.นักเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา มีการเตรียมความพรอม
ในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
2 โครงการสงเสริมการขาย
ในประเทศและ
ตางประเทศ(Road Show)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยระบบสารสนเทศ
เพื่อการทองเที่ยวระดับ
อําเภอ

เพื่อนําเสนอสินคาทางการ
ทองเที่ยว อาทิ แหลงทองเที่ยว
งานเทศกาลที่สําคัญ ประเพณีที่
นาสนใจ แกนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่อยูในทุกภาครวมถึง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ออกบูธประชาสัมพันธและสงเสริม
การขายสินคาทางการทองเที่ยวของ
จ.นครราชสีมารวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

500,000

วังน้ําเขียว ๑.เพื่อเปนศูนยขอมูลทองเที่ยวที่
ทันสมัย ๒.เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของศูนยขอมูลของ
อบจ. ปรับสภาพพื้นที่สิ่งแวดลอม
เขากับบานสวยเมืองสุข

๑.จัดตั้งศูนยสารสนเทศระดับอําเภอ
๒.กอสรางรั้ว ยาว ๔๓๓ ม.
ประตูขนาดสูง ๒ ม. ยาว ๘ ม.
ศูนยประสานงาน อบจ.นม. อ.วังน้ํา
เขียว

2,000,000

500,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

500,000 นักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ รูจักและใหความสนใจที่
จะเดินทางมาทองเที่ยว จ.
นครราชสีมามากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

๑.มีศูนยสารสนเทศระดับตําบลไว
บริการนักทองเที่ยวและผูสัญจรไปมา
๒.เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของ
ทางราชการ

กองทรัพย

รวมงบประมาณ

3,500,000

1,500,000

1,500,000

รวมโครงการ

3

2

2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 ถึง ๒๕๕8)
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา/
50,000,000
50,000,000
50,000,000 1.ประชาชนในจังหวัด
1 สงเสริมและสนับสนุน 32 อําเภอ 1. สนับสนุนหรือรวมดําเนินการจัด กอสรางปรับปรุง ซอมแซม
กองทรัพยฯ/
ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่สําหรับ สนามกีฬา ลานกีฬา
การดําเนินงานตาม
นครราชสีมา มีสถานที่พักผอน
กองชาง/สํานัก
ตลอดจน สถานที่พักผอน
การกีฬาทุกประเภท เชน สนาม
โครงการในดานการจัด
หยอนใจและสถานที่เพื่อการกีฬา
ปลัด
หยอนใจ สวนสาธารณะ
ฟุตบอล,สนามตะกรอ ลานกีฬา
ใหมีและบํารุงสถานที่
อยางเพียงพอ 2. สถานที่เพื่อ
สถานที่ประชุมอบรมสําหรับ
เปนตน 2. สนับสนุนหรือรวม
สําหรับการกีฬา
การกีฬา และสถานที่พักผอน
ดําเนินการ จัดใหมีและบํารุงรักษา ราษฎรในจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่พักผอนหยอนใจ
หยอนใจ ไดรับการพัฒนา
สถานที่พักผอนหยอนใจ และ
สวนสาธารณะ
ปรับปรุงใหดีขึ้น 3. ประชาชน
สวนสาธารณะตลอดจนสถานที่
ตลอดจนสถานที่
ในทองถิ่นมีหองประชุมและอบรม
ประชุมอบรมสําหรับราษฎร เชน
ประชุมอบรมสําหรับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ
หองประชุมประจําอําเภอ หอง
ราษฎร
อยางเพียงพอ
ประชุมสาธารณะสุขอําเภอ เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา/
50,000,000
50,000,000
50,000,000 เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
จัดใหมีการแขงขันกีฬาใน
2 สงเสริมสนับสนุนหรือ 32 อําเภอ 1. สนับสนุนหนวยงานอื่นหรือ
สํานักปลัด
องคกร ชมรม สมาคมฯ ที่ไดจัดตั้ง ทุกประเภทสําหรับ เยาวชน
รวมกับหนวยงานอื่น
ในจังหวัดนครราชสีมาไดมีโอกาส
นักเรียน นักศึกษา ใน
ตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานตาม
แสดงความสามารถในการกีฬา
ในการสงเสริมและพัฒนาดานการ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสงเสริมการ
สามารถเปนตัวแทน ของจังหวัด
กีฬาในจังหวัดนครราชสีมา 2.
กีฬา จังหวัดนครราชสีมา
ไปแขงขันในระดับประเทศ และ
สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน
นานาชาติได
และจัดการแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานถึงระดับ
จังหวัด เพื่อใหเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา
รวมถึงการสรางความเปนเลิศ
ทางดานกีฬา สูกีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา
1,190,000
1,330,000
1,516,000 1.นักกีฬาที่เขารวมแขงขันไดรับ
กิจกรรมแขงขันกีฬา
3 แขงขันกีฬานักเรียน
1.จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
และโรงเรี
ยนใน
นักเรียนระดับจังหวัด 1
จังหวัดนครราชสีมา
ระดับจังหวัด
ความรู ทักษะและประสบการณ
สังกัด
ครั้ง/ป
2.แขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
เพิ่มขึ้น 2.นักเรียนมีสุขภาพ
โรงเรียนอบจ.
รางกายที่แข็งแรง
3.นักเรียนไดรับการสงเสริม
ศักยภาพดานกีฬาอยางเต็ม
ศักยภาพ
4 โครงการพัฒนากีฬา

1.เพื่อใหนักกีฬาไดแสดง
ความสามารถและพัฒนาทักษะการ
เลนกีฬา
2.เพื่อสงเสริมความสามารถดานกีฬา
3.เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน หางไกลยาเสพติด
4.เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน
5.เพื่อปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬา รู
แพ รูชนะรูอภัย
6.เพื่อคัดเลือตัวแทนนักกีฬาเขารวม
แขงขัน
7.เพื่อปรับปรุงซอมแซม กอสราง โรง
เยิมเนเซียม สนามกีฬา ลานกีฬา และ
อื่นๆ

1.จัดการแขงขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน
2. จัดการแขงขันกีฬา กรีฑา
ระหวางชุมชน และหนวยงาน
อื่นๆ
3.จัดหาวัสดุ อุปกรณกีฬาให
เพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน
4.บูรณาการแขงขันกีฬา
รวมกับหนวยงานอื่นๆ 5.
ปรับปรุง ซอมแซม กอสราง
โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา
ลานกีฬาใหไดมาตรฐานและ
ทันสมัย

30,000,000

30,000,000

30,000,000

1.นักเรียนไดรับการสงเสริม
ความสามารถดานกีฬา รักการ
ออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
หางไกลยาเสพติด และรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
2.ผูเรียนเกิดทักษะทางดานกีฬา
3.ผูเรียนไดรับการสงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษ
4.โรงเรียนมีอุปกรณกีฬา
เพียงพอตอการพัฒนาทักษะดาน
กีฬา 5. มีสถานที่เลนกีฬาที่ได
มาตรฐาน

กองการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา
1,648,500
1,719,500
1,811,400 1.นักเรียนไดเขารวมแขงขันกีฬา
เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
5 โครงการแขงขันกีฬา
และโรงเรี
ยนใน
นักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 2.
สอน และความเปนเลิศทางดาน อปท.ระดับกลุมโรงเรียน 1
กรีฑานักเรียน สังกัด
สังกัด
นักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานกีฬา
กีฬา กรีฑา
ครั้ง/ป
องคการบริหารสวน
มากขึ้น 3.นักเรียนเกิดความสามัคคี
จังหวัดนครราชสีมา
รูแพ รูชนะ รูอภัย

6 โครงการกีฬาและ
นันทนาการผูสูงอายุ

7 โครงการแขงขันกีฬา
ยุวชน/เยาวชน อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา
8 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่น
9 โครงการสงเสริมกีฬา
ชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

32 อําเภอ 1.เพื่อสนับสนุนการจัดการกีฬาและ
นันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 2.เพื่อ
สงเสริมใหผูสูงอายุในจังหวัดไดออก
กําลังกายและพบปะสังสรรค
แลกเปลี่ยนเรียนรู

บัวลาย

จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ
จํานวน 1 ครั้ง

2,000,000

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชน
ออกกําลังกายและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

จัดการแขงขันกีฬาอําเภอ
บัวลาย จํานวน 1 ครั้ง

250,000

วังน้ําเขียว เพื่อสงเสริมใหเยาวชนหันมาเลน
กีฬาหางไกลยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาประจํา
อําเภอไมนอยกวา 1 ครั้ง

2,000,000

จัดการแขงขันกีฬาอําเภอ
เมืองไมนอยกวา 1 ครั้ง

100,000

เมือง

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนออกกําลัง
กายใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2,000,000

250,000

2,000,000 ผูสูงอายุไดออกกําลังกายได
พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน
250,000 เยาวชนหันมาสนใจการออกกําลัง
กาย และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

137,188,500

135,299,500

135,577,400

9

7

7

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

สํานักปลัด กอง
การศึกษา

เยาวชนหันมาเลนกีฬาและมี
ความสามัคคีกันมากขึ้นและ
หางไกลจากยาเสพติด

สํานักปลัด

เยาวชนหันมาออกกําลังกายและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

สํานักปลัด
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