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บทที ่4 
ทศิทางการพฒันาองค์การบริหารจังหวดันครราชสีมา 

ในทศวรรษหน้า (2556-2565) 
 
 ทิศทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในทศวรรษหน้า (2556-2565) 
ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตตามประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม ประกอบดว้ย การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ ดา้นการเกษตร ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการคมนาคมขนส่ง การผงัเมือง การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการเมือง ดา้นการจดัการภาค
ราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  

4.1  วสัิยทัศน์ 

จงัหวดันครราชสีมาจะเป็นจงัหวดัท่ีมีสังคมเป็นสุขและเป็นธรรมภายในทศวรรษ 2556-2565 

4.2 พนัธกจิ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาจะร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภาคราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนทอ้งถ่ิน ในการขบัเคล่ือนให้จงัหวดันครราชสีมา
เป็นจงัหวดัท่ีมีสังคมเป็นสุขและเป็นธรรม คนมีคุณภาพและคุณธรรม มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัทั้งใน
ระดบัครอบครัวและชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คงทางอาหาร อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี
ดี มีความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมนอ้ยลง ประชาชนมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม และมีอ านาจ
ในการบริหารจดัการบา้นเมืองมากข้ึน 

4.3 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านเศรษฐกจิ  

4.3.1 จุดมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจ : เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาเศรษฐกิจ มีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมุ่ง ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
มีการกระจายรายได้และลดความเหล่ือมล ้ าดา้นเศรษฐกิจ พฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีสนบัสนุนและสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและยกระดบัคุณภาพการท่องเท่ียว ตลอดจนสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัผลิตภณัฑไ์หมและหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ อีกทั้ง
สนบัสนุนระบบสหกรณ์ให้เขม้แข็ง รวมถึงระบบสวสัดิการชุมชน และกระตุน้สนบัสนุนให้ภาคธุรกิจ
เกิดความรับผดิชอบต่อสังคม 
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4.3.2 แนวทางพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
1) สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตลอดจนกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนโดยการจดัตั้งกองทุนให้กูย้ืมโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่ากวา่ธนาคาร สนบัสนุนให้เกิด
เครือข่ายผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม วสิาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การแลกเปล่ียนวตัถุดิบและผลผลิต รวมถึงการสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายตามการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการ
เพื่อบริการให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มข้ึน (Cluster) ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด 

2) สนบัสนุนให้มีการวิจยัเพื่อพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งของจงัหวดั
นครราชสีมา เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการไหม กลุ่มผูป้ระกอบการขา้ว กลุ่มผูป้ระกอบการมนัส าปะหลงั และ
กลุ่มผูป้ระกอบการอ้อย เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ผูบ้ริโภค 

3) สนับสนุนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑภ์ายในจงัหวดั และใหก้ระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4) สนบัสนุนใหเ้กิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เมืองสร้างสรรค ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
5) พฒันาให้เกิดตลาดกลางสินคา้ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของ

จงัหวดัในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีอยูใ่นอ าเภอต่าง ๆ นอกจากอ าเภอเมืองนครราชสีมาท่ีเป็นศูนยก์ลางอยูแ่ลว้ 
เช่น อ าเภอปากช่อง อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอโชคชยั อ าเภอเสิงสางและอ าเภอวงัน ้าเขียวเป็นตน้ 

6) สนบัสนุนการเตรียมความพร้อมให้กบัผลผลิตของจงัหวดัในการเขา้สู่ความเป็นหน่ึง
เดียวของตลาดอาเซียน ท่ีแมสิ้นคา้หลายรายการภาษีจะเป็นศูนยแ์ต่ก็ยงัมีก าแพงดา้นมาตรฐานและความ
ปลอดภัยรวมถึงตัวบ่งช้ีเ ร่ืองถ่ินก าเนิดของสินค้า ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาควรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐานสินคา้ท่ีจะน ามาวางตลาดใน
จงัหวดัท่ีควรมีมาตรฐานความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคดว้ย 

7) ควรสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายความเช่ือมโยงดา้นการขนส่ง โลจิสติกส์ จากฟาร์มสู่
เครือข่ายระดบัภาคและภูมิภาค 

4.4 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านการศึกษา 

4.4.1 จุดมุ่งหมายด้านการศึกษา : ทอ้งถ่ินมีบทบาทมากข้ึนในการจดัการศึกษาในทุกระดบั 
รวมถึงบทบาทในการสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา
ถึงเชิงตะกอน มีการปฏิรูปกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างคนดี คนมีคุณธรรม คนเก่งท่ีเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ิน การศึกษาให้คนรักและภาคภูมิใจในถ่ินเกิด ระบบการศึกษาท่ีมีความเท่า
เทียมท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นฐานะหรือพื้นท่ีใด ทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งการพฒันามาตรฐานการศึกษาทั้งการพฒันาคุณภาพครู พฒันาส่ือเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
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และพฒันาทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวจงัหวดันครราชสีมาในการเป็นสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

4.4.2 แนวทางพฒันาด้านการศึกษา 
1) การส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัอายุระหว่าง 0 - 5 ปี เพื่อเป็นรากฐานการ

พฒันาท่ีมัน่คงให้เด็กไทยในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ี

อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก. การพฒันาศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานระดบัพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. การพัฒนาการเรียนรู้ของครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลานของพ่อแม่
ผูป้กครองยคุใหม่ โดยเฉพาะการดูแลในช่วง 0 - 2 ปี 

ค. การพฒันาการเรียนรู้ของพอ่แม่และครอบครัวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนัน่คือ
กลุ่มพอ่แม่ผูป้กครองท่ีเป็นแรงงานในเมืองท่ีมีเวลาใหลู้กค่อนขา้งนอ้ย 

2) การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กดอ้ย
โอกาสนอกระบบการศึกษา และเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมให้เด็กทุก
คนในการเรียน การมีงานท า และการมีชีวิตท่ีมัน่คง การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทั้งคุณภาพและการ
ตอบสนองความเป็นจริงในทอ้งถ่ิน การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคลอ้งกบัการเขา้ร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การจดัการโรงเรียนขนาดเล็กใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาโรงเรียนขนาด
กลางและใหญ่รวมทั้งโรงเรียนในพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลเต็มรูปเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ การพฒันาใหค้รูสามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ การจดัตั้ง
กองทุนเพื่อผลิตและพฒันาส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวยั การพฒันาการศึกษาและระบบ
ดูแลส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โดยมีกลุ่มผูอ้ยู่นอกวยัเรียนหรือกลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกรและ
ลูกหลาน กลุ่มเด็กแรงงานต่างดา้ว กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กกลุ่มเส่ียง
ต่อการลม้เหลวทางการเรียน)  การส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาสให้สามารถเรียนฟรี และการปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบทางการเงินการคลงั และภาวะรับผิดทางการบริหารการศึกษาของนกัการเมือง ผูบ้ริหาร และ
ขา้ราชการ 

3) การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยการปรับปรุงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการมีงานท าทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัอาเซียน การส่งเสริมการอาชีวศึกษาท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและอาเซียน การจดัการอุดมศึกษาท่ีหลากหลาย
รูปแบบให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและอาเซียน และการพฒันาบทบาทของวิทยาลัย
ชุมชนให้สอดคล้องกับวฒันธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
เกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื 
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4) การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกเพื่อให้เด็ก ประชาชนและชุมชนมีทางเลือกท่ี
หลากหลายในการเรียนรู้ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการในชีวิตและศกัยภาพในการพฒันาตนได้
อยา่งแทจ้ริง โดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีครอบคลุมในเร่ืองท่ีส าคญั เช่นการผลกัดนัให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งส่งเสริมการศึกษาทางเลือก การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ การสนบัสนุนการ
พฒันาส่ือและคลงัความรู้ทอ้งถ่ิน การส่งเสริมงานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบท่ีเหมาะสมของการศึกษาทางเลือก
เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้สาธารณะเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางเลือก
อยา่งกวา้งขวาง 

5) การส่งเสริมภาคชุมชนทอ้งถ่ินให้เป็นกลไกท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งข้ึนในในการปฏิรูป
การศึกษา การแกไ้ขกฎหมายเพื่อเพิ่มอ านาจใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน การแกไ้ขกฎหมายเพื่อเพิ่มอ านาจให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา การส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 
การส่งเสริมภาคเอกชนในการจดัการศึกษา การปรับปรุงมาตรการการคลงัทางการศึกษา การจดัการ
งบประมาณและทรัพยากร เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมทางการศึกษา และการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรและทุนวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ตลอดจนทรัพยากรของทอ้งถ่ินในการเขา้มาร่วมจดัการศึกษา 
 
4.5 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : การสาธารณสุข 

4.5.1 จุดมุ่งหมายด้านการสาธารณสุข : ประชาชนชาวจงัหวดันครราชสีมามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขภาพสังคมท่ีดี มีอายุยืนยาว สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดภัย อาหาร
ปลอดภยั พึ่งตนเองไดใ้นดา้นสุขภาพอนามยั มีสวนสาธารณะท่ีเป็นปอดของเมืองมากข้ึน การบริการ
ทางดา้นสาธารณสุขและการแพทยมี์ความทนัสมยัและกระจายไปอยา่งทัว่ถึงประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เขา้ถึงได ้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตระหนกัและสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาสุขภาพของ
ประชาชน มีการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกท่ีหลากหลาย 

 

4.5.2 แนวทางพฒันาด้านการสาธารณสุข 
1) ส่งเสริมมาตรฐานและการเขา้ถึงระบบบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพ 
2) สนบัสนุนการป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ทอ้งถ่ิน 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้ งกาย ใจ และสุขภาพสังคม มี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
4) สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะดา้นสุขภาพ 
5) ใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาโรงพยาบาลระดบัอ าเภอให้มีขีดความสามารถเทียบเท่า

ระดบัจงัหวดัโดยการสนบัสนุนเทคโนโลยดีา้นการรักษาพยาบาลและความเช่ียวชาญของบุคลากร 
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6) จดัใหมี้โรงพยาบาลศูนยท่ี์มีขีดความสามารถเทียบเท่าการแพทยช์ั้นสูง ในเขตอ าเภอ
ท่ีมีประชากรหนาแน่น 

7) ยกระดบัขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)ให้สามารถ
จดับริการการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมถึงขีดความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

8) องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาควรจดังบประมาณสมทบเพื่อสนบัสนุน
กองทุนสุขภาพต าบลใหม้ากข้ึนเป็น 100 บาทต่อหวัประชากร 

4.6 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

4.6.1 จุดมุ่งหมายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต : คุณภาพชีวิตของประชากรของจงัหวดั
นครราชสีมาได้รับการพฒันาให้ดีข้ึนโดย ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากมลพิษ อากาศดี อาหาร
ปลอดภยัน ้าสะอาด มีสวนป่าในเมือง ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ในชุมชนดี มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

 

4.6.2 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนในการจดัหางบประมาณในการสร้าง

สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานท่ีออกก าลงักาย และแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีส่วนในการส่งเสริม
สุขภาพในทุกชุมชน 

2) จดัใหมี้ตลาดนดัสีเขียวในทุกสัปดาห์ในระดบัต าบลหรือเทศบาล 
3) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินจดัตั้ งกลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มผูสู้งอายุ ตลอดจนจัด

งบประมาณสนบัสนุนกลุ่มต่าง ๆ ใหท้  ากิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัสมาชิกในกลุ่มและ
สมาชิกในชุมชน 

4) จัดให้มีการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารในตลาดทุก
สัปดาห์ 

5) รณรงคใ์หเ้กษตรกรท าการเกษตรปลอดภยั  
6) จดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวและในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.7 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4.7.1 จุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ให้เพื่อนบา้น ชุมชนและหมู่บา้นมี
ระบบการช่วยเหลือดูแลกนัและกนัเป็นหูเป็นตาแทนกนั มีการเฝ้าระวงั มีความร่วมมือระหว่างต ารวจ
และประชาชนมากข้ึน มีการพฒันาต ารวจบ้านมากข้ึน สนับสนุนให้มีอาสาสมคัรด้านรักษาความ
ปลอดภยัและการจราจรให้มากข้ึน มีกระบวนการเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ส่งเสริม
กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรมท่ีทุกคนเข้าถึงเท่าเทียม มีการจดัตั้ งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนจนและผูด้อ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียม 
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4.7.2 แนวทางพฒันาด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
1) สนับสนุนให้เกิดโครงการเพื่อนบา้นช่วยดูแล ให้มีการฝึกอบรมอาสาสมคัรด้าน

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
2) สนบัสนุนโครงการพื้นท่ีปลอดภยัโดยทอ้งถ่ินให้งบประมาณในการติดตั้งกลอ้งเฝ้า

ระวงั (CCTV) และใหมี้การตรวจตราและเพิ่มแสงสวา่งในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่ออาชญากรรมสูง 
3) ทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณในการเพิ่มจ านวนและคุณภาพต ารวจบา้นให้มีในทุก

ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนไดดู้แลและช่วยเหลือดา้นความปลอดภยัของชุมชนดว้ยตนเอง 
4) ทอ้งถ่ินให้การสนับสนุนการพฒันาอาสาสมคัรจราจรให้มากข้ึน รวมถึงการเพิ่ม

สัญญาณจราจรและก าหนดใหมี้พื้นท่ีจ  ากดัความเร็วของรถในพื้นท่ีท่ีเป็นเขตชุมชนและสถานท่ีราชการ 
5) ทอ้งถ่ินจดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการยติุธรรมชุมชน 
6) ทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนจนและผูด้อ้ยโอกาสเพื่อ

การประกนัตวัผูต้อ้งหาและการต่อสู้คดี 
7) ท้องถ่ินจดังบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกัน การปราบปราม การ

เยยีวยารักษาและการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

4.8 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านศาสนา 

4.8.1 จุดมุ่งหมายด้านศาสนา : ให้ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตวิญญาณของประชาชน สถาบนัทาง
ศาสนาสามารถประยุกต์ค  าสอนของศาสดาให้สอดคลอ้งกบับริบททางเศรษฐกิจและสังคม วดั โบสถ ์
มสัยิดเป็นศูนยก์ลางการสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม มีศีลธรรมและจริยธรรม พระสงฆ์เป็นผูมี้บทบาทใน
การพฒันาสังคมมากข้ึน เยาวชนเขา้วดัมากข้ึน มีความร่วมมือระหวา่งบา้น วดั โรงเรียนท่ีแน่นแฟ้นข้ึน 

 

4.8.2 แนวทางพฒันาด้านศาสนา 
1) ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง บา้น วดั โรงเรียน สนบัสนุนบทบาท

ของพระสงฆแ์ละสถาบนัศาสนาในการเป็นท่ีพึ่งทางจิตวญิญาณของประชาชน 
2) ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมให้คนทุกกลุ่มทุกระดบัตั้งแต่เด็กจนถึง

ผูใ้หญ่ 
3) สนบัสนุนบทบาทของวดัใหเ้ป็นศูนยข์องการท ากิจกรรมของชุมชนและเป็นศูนยก์ลาง

ของการพฒันา 
4) สร้างและขยายตวัแบบท่ีดีใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) สนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาตนจากภายใน การพฒันาจิตใจ การปฏิบติัธรรมให้แพร่

ขยายไปทุกกลุ่ม ทุกชุมชนทอ้งถ่ิน 
6) สนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีต่อกันระหว่างคนต่างศาสนา ต่าง

วฒันธรรม เคารพคนอ่ืนท่ีมีความเช่ือแตกต่างจากตน 
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4.9 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านวฒันธรรม 

4.9.1 จุดมุ่งหมายด้านวัฒนธรรม : จงัหวดันครราชสีมาเป็นศูนยก์ลางทางด้านวฒันธรรม 
ประเพณีของโลก ของประเทศ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
หลกัธรรมค าสอนทางดา้นศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม อยา่งจริงจงั มีการ
ท านุบ ารุงศาสนสถานอยา่งต่อเน่ือง มีการจดักระบวนการสร้างจิตส านึก ยกยอ่งคนดีให้เป็นแบบอยา่งใน
สังคม และปรับตวัใหเ้ขากบัวฒันธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนได ้

 

4.9.2 แนวทางพฒันาด้านวฒันธรรม 
1) การปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้กบักลุ่มคนทุกกลุ่ม 

โดยมีพระสงฆ ์ครูบาอาจารย ์ส่ือมวลชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยให้มีวิชาการเป็นพลเมืองท่ีดีบรรจุอยู่ใน
หลกัสูตรของสถานศึกษา มีอบรมเชิงการปฏิบติัการทางดา้นวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง มีการควบคุมส่ือ
อยา่งจริงจงั  

2) การสร้างตวัอย่าง แบบอย่างท่ีดีในสังคม ให้รางวลัส าหรับผูท่ี้ประพฤติดี ท าดี สร้าง
เครือข่ายตน้แบบความดีใหค้รอบคลุมคนทุกกลุ่ม  

3) ส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามในทอ้งถ่ิน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาให้เขา้กบัยุค
สมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งกลมกลืน  

4.10 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านสังคม : ด้านกฬีาและนันทนาการ 

4.10.1 จุดมุ่งหมายด้านกีฬาและนันทนาการ : เป็นศูนยก์ลางแห่งเมืองกีฬา มีนกักีฬาเป็นสินคา้
ส่งออกของประเทศเป็นเมืองแห่งนกักีฬามืออาชีพ ท่ีมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้จกัอภยั การรู้รัก
สามคัคีโดยการใชกี้ฬาเป็นส่ือกลาง ประชาชนในพื้นท่ีเล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองของกีฬา การออกก าลงั
กาย มีการส่งเสริมสนบัสนุนทางดา้นการกีฬาและนนัทนาการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานศึกษา
จะตอ้งมีส่วนส าคญัในการสร้างนักกีฬาท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านกีฬาออก
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือต่อการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาและนนัทนาการของคนในพื้นท่ี 

 

4.10.2 แนวทางพฒันาด้านกฬีาและนันทนาการ 
1) มีโรงเรียนกีฬาอยา่งนอ้ยหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนในเร่ืองของ

กีฬาและนนัทนาการ โดยมี จงัหวดั ภาครัฐ และภาคเอกชน ครอบครัว และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนส าคญัใน
การพฒันา 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้สถานท่ีออกก าลงักาย สนามกีฬา ในทุกๆหมู่บา้น  
3) มีศูนยว์ิทยาศาสตร์ประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ ให้บริการขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองของกีฬา

และนนัทนาการ  
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4) ภาคราชการส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ ในเร่ืองของกีฬาอยา่งจริงจงั โดย
การก าหนดนโยบาย การจดัท าแผนงาน จดัท าเป็นยุทธศาสตร์จงัหวดั ในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์การรณรงค์ ให้ความรู้ ความเขา้ใจโดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนัก 
เล็งเห็นประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

4.11 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านเกษตรกรรม 

4.11.1 จุดมุ่งหมายด้านเกษตรกรรม : จงัหวดันครราชสีมาบรรลุสู่การเป็นเมืองเกษตรกรรม
ย ัง่ยืน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุม้กนั มุ่งมัน่พฒันาดา้นการเกษตรแบบบูรณาการด้วยการ
ประสานเครือข่ายภาคีความร่วมมือ การใชแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ลดตน้ทุนการผลิต (ลด
ปุ๋ยเคมี ลดสารเคมีก าจดัศตัรูพืช) และ เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพการผลิตและเพิ่มก าไร 

 

4.11.2 แนวทางพฒันาด้านเกษตรกรรม  
1) ขบัเคล่ือนกลไกภาคีการพฒันาระดบัจงัหวดัเช่ือมโยงกบัภาคีปฏิรูปในทุก ๆ ระดบั 
2) บูรณาการความร่วมมือองคก์รภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน องคก์รเกษตรกร 

สถาบนัการศึกษาในระดบัจงัหวดัอย่างจริงจงั ต่อเน่ือง ย ัง่ยืน ดว้ยการมีระบบหนุนเสริมทั้งกฎหมาย 
งบประมาณและการจูงใจ ท่ีมีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินและองคก์รเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือน 

3) ใช้ศักยภาพทั้ งทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการปฏิรูป
เกษตรกรรม เพื่อความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้

4) น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และขบัเคล่ือนในทุกภาคส่วนทุกระดบั
ของสังคม เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) แสวงหาความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาเชิงพื้นท่ี 

4.12 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านอุตสาหกรรม  

4.12.1 จุดมุ่งหมายด้านอุตสาหกรรม : เป็นเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีทนัสมยัและ
เขม้แขง็ เนน้อุตสาหกรรมดา้นอาหารและพลังงานทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมดา้นอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการดึงดูดผูบ้ริโภค มีการ
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบการขนส่ง ระบบการจดัการน ้ า ระบบพลงังาน ระบบการบ าบดั
ของเสีย การพฒันาคุณภาพของวตัถุดิบ การพฒันาคุณภาพแรงงานและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกนั มี
ความเป็นธรรมเร่ืองค่าจา้งแรงงานและระบบสวสัดิการของพนกังาน มีสหภาพแรงงานท่ีเขม้แขง็ 
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4.12.2 แนวทางพฒันาด้านอุตสาหกรรม 
1) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เขา้สู่สมดุลและย ัง่ยืน ประกอบด้วย (1) การ

บริหารเศรษฐกิจแบบมีส่วนรวม (2) การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของจงัหวดั
นครราชสีมา (3) การพฒันาความเขม้แขง็ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

2) การสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดีในทุกภาคส่วนของสังคม เน่ืองจากสังคมโคราช
ไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของภูมิภาค และเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมี
การขยายตวัอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะทางดา้นภาคการเกษตร
ของจงัหวดันครราชสีมายงัเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา  

3) การพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์ ว ัฒนธรรม และการเ รียนรู้ เ น่ืองจาก
องคป์ระกอบของงผูผ้ลิตในจงัหวดันครราชสีมาเปล่ียนไป แนวทางน้ีจะท าใหมี้การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการขยายกิจการของภาคธุรกิจเอกชน การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาก าลังแรงงานท่ีมี
สมรรถนะและความสามารถในการท างาน รวมทั้งท าให้มีความสามารถในการวิจยัของสถาบนัวิชาการ
ต่าง ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา อนัเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และเป็นโอกาสในการ
พฒันาทกัษะของแรงงานในอนาคต 

4) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการสร้างระบบเศรษฐกิจจากฐานความรู้ โดยองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยหรือสนบัสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
และนกัลงทุน โดยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงในห่วงโซ่การผลิต และห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึง
จะท าใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขนักบันานาชาติได ้ 

5) การพฒันาระบบโลจิสติกส์ จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใกลศู้นยก์ลางของ
ประเทศและท่าเรือแหลมฉบงั ดงันั้นการยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นเร่ืองส าคญั ดงันั้นการพฒันา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพดี และคุม้ทุน มี
ประสิทธิภาพในการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

6) การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มความสามารถของ
แรงงาน ความรู้ ความสามารถการท างาน การลดการเอาเปรียบแรงงาน เกษตรกร ผลกัดนัให้โคราชเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลก และปรับผงัเมืองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ ์

7)  การพฒันาสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา ส่งเสริมการท่องเท่ียว
โคราช และพฒันาภาพลักษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา หรือสร้างตราสินค้า (แบรนด์) ของจงัหวดั
นครราชสีมา  

4.13 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านพาณชิยกรรม 

4.13.1 จุดมุ่งหมาย ด้านพาณิชยกรรม : สร้างสินคา้และบริการทอ้งถ่ินให้เป็นตราสินคา้ ท่ี
น่าเช่ือถือจากภายนอก นครราชสีมาเป็นศูนยก์ระจายสินคา้จากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศสู่ภาคอีสานและ
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ภูมิภาคอินโดจีน สร้างเครือข่ายระหว่างผู ้ผลิตกับผูบ้ริโภค เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยวิถีชีวิตและ
วฒันธรรม มีความร่วมมือระหว่างผูผ้ลิต ผูบ้ริการ สถาบนัการศึกษาและส่วนราชการรวมถึงทอ้งถ่ินใน
การพฒันาดา้นการพาณิชยกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ใชม้าตรการทางภาษีเพื่อช่วยผูค้า้
ปลีกทอ้งถ่ินและมีการก าหนดเขต (zoning) ส าหรับร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างใหม่  

 

4.13.2 แนวทางพฒันาด้านพาณชิยกรรม 
1) สนบัสนุนใหมี้การจดัสร้างคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ของจงัหวดั 
2) สนบัสนุนงบประมาณดา้นการวิจยัและการฝึกอบรบให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเพื่อให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ท่ีมีโอกาสท่ีจะเป็นตราสินคา้ 
(Brand) ของจงัหวดัได ้

3) ทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันาเครือข่ายระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคให้
เกิดการเรียนรู้และการพฒันาซ่ึงกนัและกนั 

4) สนับสนุนให้ เ กิดเครือข่ายภาคีการพัฒนาด้านพาณิชยกรรมท่ีประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา แหล่งทุนกูย้ืม นกัการตลาดและชุมชน
ทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนัพฒันาดา้นพาณิชยกรรมของทอ้งถ่ินและจงัหวดั 

5) ออกขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ินในด้านการเก็บภาษีสินคา้จากถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ผลิตใน
จงัหวดัและเข้ามาแข่งขนักับสินค้าท่ีผลิตในจังหวดัให้สูงข้ึน รวมถึงการออกข้อบญัญัติการจดัเขต
(Zoning) ของหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

6) ส่งเสริมการพฒันาสินคา้ด้านการบริการ และพฒันาประชากรของจงัหวดัให้เป็น
นกัการตลาดและผูบ้ริการท่ีดี 

4.14 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน : ด้านคมนาคมขนส่ง  

4.14.1 จุดมุ่งหมายด้านคมนาคมขนส่ง : มีระบบการขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
ในการใหบ้ริการ มีความสะดวกปลอดภยัสูง มีความสะอาดเป็นระเบียบ มีระบบการจดัการการจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นเมืองตน้แบบของสุขภาวะ และระบบขนส่งมวลชน และเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือม
โครงข่ายของการคมนาคมขนส่งในระดบัภาค ประเทศ และภูมิภาค  

 

4.14.2 แนวทางพฒันาด้านคมนาคมขนส่ง 
1) ออกแบบและสร้างถนนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่มีการซ่อมแซมต่อเน่ืองทุกปี 

ตามระยะเวลาก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกัเช่น ถนนส าหรับขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตร ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า ถนนสู่แหล่งท่องเท่ียวและสู่ชุมชนท่ีพกัอาศยั เป็นตน้  

2) ตอ้งออกแบบและสร้างถนนวงแหวนรอบใน รอบนอก เขตเมืองเพื่อสนบัสนุนระบบ
การจราจรและการขนส่งท่ีคล่องตวั มีประสิทธิภาพ  
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3) ตอ้งออกแบบและสร้างโครงข่ายถนนเช่ือมระหว่างจงัหวดั และระหว่างอ าเภอเพื่อ
สนบัสนุนระบบการจราจร การขนส่งท่ีคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ  

4) ตอ้งออกแบบและสร้างโครงข่ายการคมนาคม จุดพกัสินคา้บริการและการขนส่ง เพื่อ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเช่ือมต่อการคา้กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

5) ตอ้งพฒันาระบบขนส่งสาธารณะไดแ้ก่ รถไฟ ให้เขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ และคลงัสินคา้
เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งเพื่อเช่ือมกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4.15 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน : ด้านผงัเมือง 

4.15.1 จุดมุ่งหมายด้านผังเมือง : จงัหวดั ส่วนราชการในจงัหวดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ
ก าหนดเขตผงัเมืองรวม ผงัเมืองย่อยท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน บงัคบัใช้
มาตรการควบคุมทางด้านกฎหมายท่ีชัดเจน และปฏิบติัได้จริง มีการขยายเขตเมืองในการจดัตั้งศูนย์
ราชการใหม่ท่ีเหมาะสมไม่มีผลกระทบทางดา้นท่ีอยูอ่าศยัและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเดิม 

 

4.15.2 แนวทางพฒันาด้านผงัเมือง 
1) จัดท าออกแบบผงัเมืองและโยธาธิการหลัก และย่อย โดยจะต้องให้ความรู้กับ

ประชาชนเร่ืองการจดัท าผงัเมือง การขยายเขตผงัเมืองโดยมีการจดัท าประชาคมอย่างเป็นกระบวนการ 
เป็นระบบ ใหข้อ้มูลท่ีครบถว้น อยา่งต่อเน่ือง  

2) มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็น เป็นประโยชน์ ถูกตอ้ง ครบถว้น  
3) มีองคก์รทางดา้นการผงัเมืองท่ีเป็นอิสระ เพื่อท างานเก่ียวกบัเร่ืองผงัเมืองโดยเฉพาะ  
4) ปฏิรูประบบการวางแผน การออกแบบ การก าหนดโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเร่ือง

ผงัเมืองใหมี้ความสมดุลกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  
5) ปฏิรูประบบการบริหารจดัการแบบบูรณาการร่วมกนัทุกระดบั โดยให้ภาคีหน่วยงาน

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน สภาองคก์รชุมชน ประชาชน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม  

4.16 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน : ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.16.1 จุดมุ่งหมายด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : มีการบูรณาการในดา้นการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระหวา่งหน่วยงาน รวมทั้งใหป้ระชาชน องคก์รทางสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันา ท่ีไม่กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการบริการ  

 

4.16.2 แนวทางพฒันาด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1) ตอ้งออกแบบและสร้างคลงัสินคา้ โรงพกัสินคา้ โกดงัเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 

โกดงัเก็บรักษาวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้ ในท่ีท่ีปลอดภยัสะดวกต่อการขนส่ง อยูใ่กลแ้หล่งผลิตเพื่อรองรับ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเช่ือมต่อการคา้กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
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2) ตอ้งออกแบบและสร้างระบบชลประทานท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เขา้ถึงพื้นท่ี
เกษตรกรรมทั้งหมด ไดแ้ก่ การขุดลอก คู คลอง แม่น ้ า สาธารณะประโยชน์ทั้งหมด การขุดสระ แกม้ลิง 
บ่อน ้า ทุกแห่งท่ีเกษตรกรเสนอความตอ้งการ และด าเนินการกบัพื้นท่ีบุกรุก รุกล ้ากีดขวางทางน ้ าทุกแห่ง 
อยา่งจริงจงัและรวดเร็ว เพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.17.1 จุดมุ่งหมายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : ให้มีการฟ้ืนฟูด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน ออก
ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินให้ประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื มีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืช สัตวท่ี์เป็นของชุมชนทอ้งถ่ินโดยคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
มีการใชแ้ละการจดัการดิน น ้ า ป่าอยา่งย ัง่ยืน มีการจดัการขยะและมลภาวะท่ีถูกวิธี ส่งเสริมสิทธิชุมชน
ทอ้งถ่ินในการจดัการและการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

4.17.2 แนวทางพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1) ทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรในการเสริมบทบาทใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีความ

เขม้แขง็ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2) ส่งเสริมสิทธิชุมชนและระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั

ในทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆใหส้อดคลอ้งกบัระบบนิเวศวฒันธรรมและเป็นระบบท่ีมีความเท่าเทียม เป็น
ธรรม เพื่อต่อรอง ถ่วงดุลกบัระบบกรรมสิทธ์ิทรัพยากรของรัฐ และกรรมสิทธ์ิปัจเจกของทุน 

3) ทอ้งถ่ินควรสนับสนุนและให้ความส าคญักบัสิทธิการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพื่อการยงัชีพอยา่งมัน่คงและมีศกัด์ิศรี ซ่ึงถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีสุด 

4) ควรยึดหลักการสิทธิชุมชนจัดการทรัพยากรทางตรงเหนือกว่าสิทธิการเข้าถึง
ทรัพยากรทางออ้มของฝ่ายอ่ืน ๆ 

5) ควรต้องมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล อ านาจของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ระหว่างรัฐส่วนกลาง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสังคม องคก์รชุมชนและปัจเจกชน ให้เป็นไปในลกัษณะสนบัสนุน
และถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั 

(6)  สนับสนุนให้องค์กรชุมชน องค์กรทางสังคม วางระบบ กติกา แผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัระบบนิเวศและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

7) ส่งเสริมให้มีระบบการจดัการทรัพยากรร่วมของภาคีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร
นั้น ๆ ในระดบัต่าง ๆ เช่นระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัลุ่มน ้ าย่อย ระดบัจงัหวดั และระดบัลุ่มน ้ า
ใหญ่ 

8) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนตอ้งค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรในแต่ละ
พื้นท่ี วา่ปริมาณตน้ทุนทรัพยากรมีเท่าใด ใชเ้ท่าใดท่ีจะไม่กระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศนั้น ๆ 
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4.18 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านการเมือง 

4.18.1 จุดมุ่งหมายด้านการเมือง : เพื่อให้มีกระบวนการปฏิรูปการจดัการอ านาจ การกระจาย
อ านาจและการแบ่งอ านาจท่ีเร่ิมต้นจากฐานรากโดยแนวคิดลดอ านาจรัฐ ทั้งรัฐส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยเพิ่มอ านาจประชาชนโดยเฉพาะในระดบัฐานรากตั้งแต่ในระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอและ
จงัหวดั สร้างและสนับสนุนให้การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนให้เกิดความเป็น
พลเมืองในทุกระดบั ประชาชนมีส านึกความเป็นพลเมืองสูง มีส่วนร่วมในการก าหนดและเสนอนโยบาย
สาธารณะ เขา้ร่วมในกระบวนการบริหารจดัการตนเองในระดบัทอ้งถ่ิน ติดตามตรวจสอบการบริหาร
จดัการและการใช้งบประมาณของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และโครงการของรัฐทุกโครงการ มีการสนบัสนุน
กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงโดยไม่ตอ้งผ่านตวัแทน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัมีการ
บริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล ปราศจากการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การเลือกตั้งทุกระดบัไม่มีการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียง สถาบนัการศึกษาและสถาบนัทางสังคมทุกสถาบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกฝังระบบ
คุณธรรมและระบบการเมืองท่ีดีท่ีสะอาดและเห็นประโยชน์ของสาธารณะส าคญักวา่ประโยชน์ของคน
ส่วนนอ้ย 

 

4.18.2 แนวทางพฒันาด้านการเมือง 
1) ควรมีกลไกหลกัในการบริหารจดัการตนเองของทอ้งถ่ิน 2 กลไก คือ กลไกแรกเป็น

การบริหารจดัการตนเองของชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน ด้วยรูปแบบประชาสังคมซ่ึงมีอยู่มาแต่
ดั้งเดิมและมีความหลากหลาย กลไกท่ีสองคือองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนอ านาจ
หนา้ท่ีจากรัฐบาลกลางเช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2) องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรรับรองและสนับสนุนบทบาทของชุมชนและภาค
ประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการและการจดับริการต่าง ๆ ภายในทอ้งถ่ิน 

3) ในการตดัสินใจท่ีมีผลส าคญัต่อการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนควรผ่านกระบวนการใช้อ านาจการตดัสินใจโดยตรงของประชาชน อนัเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรง เช่นการลงประชามติหรือการลงลายมือช่ือเพื่อยบัย ั้งการตดัสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างความสัมพนัธ์
แบบใหม่กบัชุมชนผ่านคณะกรรมการประชาสังคมซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนจากองค์กรชุมชน องค์กร
อาชีพ องคก์รศาสนาหรือองคก์รประชาสังคมอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดการปรึกษาหารือและการต่อรองร่วมกนั 

4) องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรเนน้บทบาทในการจดัการทรัพยากรและกลไกท่ีจ าเป็น
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมใน 4 มิติ ใหส้มดุลกนัคือ 

ก. มิติการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของคนใน
ทอ้งถ่ิน การจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติ การจดัหาท่ีดินท ากิน ท่ีอยูอ่าศยั การรับรองและขยายบทบาท
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และสิทธิของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ป่าชุมชน พื้นท่ีชุ่มน ้ า การจดัการ
สวนหรือพื้นท่ีสาธารณะในเขตเมือง เป็นตน้  

ข. มิติการจดัการเศรษฐกิจ ตอ้งสนบัสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน สร้าง
ความเขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนในทอ้งถ่ิน ดา้นการเกษตร คุม้ครองและพฒันาฝีมือแรงงาน คุม้ครอง
พฒันาระบบสวสัดิการชุมชน การสนบัสนุนตลาดและการแลกเปล่ียนในทอ้งถ่ิน ป้องกนัการผกูขาดและ
การคา้ท่ีไม่เป็นธรรม สนบัสนุนใหมี้การระดมทุนและจดัตั้งกองทุน ๆ ในทอ้งถ่ินและชุมชน 

ค. มิติการจดัการสังคม ควรร่วมกบัชุมชนและภาคประชาสังคมในการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน ร่วมจดัการศึกษา สร้าง
เสริมสุขภาพ คุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผูด้อ้ยสิทธิและ
โอกาส 

ง. มิติการจัดการด้านการเมืองควรร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคมในการ
ตดัสินใจ วางแผนพฒันา การแกไ้ขปัญหาและขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ดูแลเร่ืองการเจรจาและการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทต่าง ๆ 

5) ทอ้งถ่ินควรเรียกร้องการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้มากข้ึนโดยเฉพาะอ านาจใน
การจดัเก็บภาษีและหารายได ้อ านาจในการจดัระบบการคลงัของตนเอง เช่น การลงทุน การกูย้ืม การร่วม
ทุนและการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของทอ้งถ่ินและความเขม้แข็งของชุมชน การคดัเลือก
บุคลากรและระบบแรงจูงใจท่ีเอ้ืออ านวยให้บุคลากรท่ีมีความสามารถไดเ้ขา้มาร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

6) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัควรท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานและสร้างระบบความสัมพนัธ์
ของเทศบาลกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลภายในจงัหวดัรวมถึงการประสานนโยบายกบัรัฐบาล การหนุน
การปฏิบติังานการพฒันาของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ในจงัหวดั ช่วยสนบัสนุน
การพฒันาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั รวมถึงการให้บริการท่ีมีความซับซ้อน
หรือท่ีมีการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การตดัถนนระหวา่งอ าเภอ จงัหวดั เป็นตน้ 

7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเอ้ืออ านวยและสนบัสนุนให้ชุมชนและประชาชนเขา้
มามีบทบาทโดยตรงในการบริหารจดัการตนเองใหม้ากท่ีสุด และหลีกเล่ียงการ “รับเหมาท าแทน” ชุมชน
และประชาชนโดยเฉพาะในภารกิจท่ีชุมชนหรือองคก์รมีกลไกด าเนินการอยูแ่ลว้ 

8) ควรยอมรับบทบาทการจดัการของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การให้บริการสาธารณะ การวางแผนการพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งยอมรับในความจ าเพาะและความแตกต่างหลากหลายทางระบบนิเวศวฒันธรรมของ
แต่ละชุมชนและกลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินดว้ย 
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9) ควรเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจดแจง้จดัตั้งสภาองคก์รชุมชน หรือองคก์รประชา
สังคมให้สามารถมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินได้
สะดวกข้ึน สามารถไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนและใชสิ้ทธิในดา้นต่าง ๆในระบบบริหารราชการ 

10) ควรสนบัสนุนให้องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมเป็นหน่วยให้บริการท่ีสามารถ
บริหารจดัการตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ละไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณโดยตรงจากทอ้งถ่ิน
และรัฐบาล ให้มีการถ่ายโอนงบประมาณลงไปสู่ประชาชนในลกัษณะของการให้งบประมาณตามตวั
ผูใ้ช ้ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนเป็นผูมี้อ  านาจโดยตรงในการตดัสินใจใช้งบประมาณหรือเลือกผูใ้ห้บริการ
ดว้ยตนเอง 

11) ควรมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนโดยตอ้งมี
การใช้ประชาธิปไตยทางตรงควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตวัแทน โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีมี
ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตและทิศทางการพฒันาของท้องถ่ิน ดังนั้นในแต่ละท้องถ่ินควรมีการตั้ง 
“คณะกรรมการประชาสังคม” เป็นกลไกเช่ือมโยงประชาชนและชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน โดยคณะกรรมการประชาสังคมจะมีกรรมการ 2 ลกัษณะคือ 
คณะกรรมการประจ าท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งแน่นอนไม่เกินหน่ึงในสาม โดยคดัเลือกจากผูแ้ทน
องค์กรชุมชน องค์กรอาชีพ ศาสนาและผูแ้ทนองค์กรประชาสังคมอ่ืน ๆ  และกรรมการเฉพาะกิจท่ี
หมุนเวยีนเขา้มาท าหนา้ท่ีในภารกิจแต่ละดา้น โดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงเขา้มามี
ส่วนร่วมดว้ย 

คณะกรรมการประชาสังคมจะท าหนา้ท่ีในการถ่วงดุลการตดัสินใจขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งในระดบัจงัหวดัและต ่ากวา่ โดยมีอ านาจในการแสวงหาขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความเห็นและแนว
ทางเลือกต่าง ๆ ในการตดัสินใจจากชุมชน ประชาชน หรือจากผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

การตัดสินใจท่ีส าคัญของท้องถ่ินทั้ งในแง่การลงทุน ในแง่ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
สภาพแวดล้อม วฒันธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การวางผงัเมืองและเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน หรือการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ตอ้งผา่นการหารือหรือการให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการประชาสังคม ซ่ึงคณะกรรมการฯ
จะตอ้งจดัหรือเอ้ือใหมี้กระบวนการรับฟังความเห็น ปรึกษาหารือ และแสวงหาขอ้เทจ็จริงร่วมกนั 

อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการประชาสังคมมิไดมี้อ านาจโดยตรงในการยบัย ั้งการตดัสินใจ หรือ
การถอดถอนผูบ้ริหารและสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง แต่คณะกรรมการประชาสังคมจะตอ้งมีกลไก
ท่ีสามารถน าการตดัสินใจนั้นคืนใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูต้ดัสินใจโดยตรง ผา่นการลงประชามติ
หรือการลงลายมือช่ือรับรอง ประชาชนสามารถใชป้ระชาธิปไตยทางตรงยบัย ั้งการตดัสินใจขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงใช้อ านาจผ่านระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทนได้ รวมถึงสามารถถอดถอน
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดโ้ดยผา่นกลไกประชาธิปไตยทางตรง 
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4.19 จุดมุ่งหมายและแนวทางพฒันาด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  

4.19.1 จุดมุ่งหมายด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น : ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ทอ้งถ่ินมีการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และด าเนินการ
บริหารจดัการทอ้งถ่ินโดยคนในทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง อยากเห็น
ราชการส่วนทอ้งถ่ินวางแผนการกระจายอ านาจใน 10 ปีขา้งหนา้ และมีงบประมาณในการพฒันา การ
บริหารจดัการงบประมาณท่ีใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการงบประมาณ  

 

4.19.2 แนวทางพฒันาด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
1)  จงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการปกครองเป็นของตนเอง เป็นเขต หรือมณฑล ท่ีมี

แผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง เน้นความสมดุลของแผนพฒันาทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และดา้นอ่ืนๆ ท่ีมาจากเสียงของประชาชนเป็นหลกั มีอ านาจในการบริหารจดัการเป็นของตนเอง  โดยท่ี
ประชาชนมีอ านาจในการตรวจสอบผูบ้ริหารโดยตรง มีสภาประชาชนท่ีมาจากกลุ่มคนหลากหลายสาขา
อาชีพ  

2)  มีคณะท างานยกร่างระดับจงัหวดัจากหลากหลายสาขาเช่น เกษตรกร นักวิชาการ 
เครือข่ายประชาสังคม นกัธุรกิจ  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตวัแทนนกัการเมืองรวมทั้งผูด้อ้ยโอกาส และมีเวที
เสนอนโยบายระดบัจงัหวดั อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 

3)  ให้สถาบนัการศึกษาทุกระดบัในจงัหวดั จดัท าหลกัสูตรและปลูกฝังการเมือง การ
พฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจดัการและพฒันา  


