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บทที่ 4
ทิศทางการพัฒนาองค์ การบริหารจังหวัดนครราชสี มา
ในทศวรรษหน้ า (2556-2565)
ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาในทศวรรษหน้า (2556-2565)
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตตามประเด็นด้านเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม ประกอบด้วย การศึกษา การสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิ ชยกรรม
ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ยการคมนาคมขนส่ ง การผัง เมื อ ง การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณู ปการ ด้านการจัด การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ด้านการเมื อง ด้านการจัดการภาค
ราชการทั้งส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
4.1 วิสัยทัศน์
จังหวัดนครราชสี มาจะเป็ นจังหวัดที่มีสังคมเป็ นสุ ขและเป็ นธรรมภายในทศวรรษ 2556-2565
4.2 พันธกิจ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาจะร่ วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคราชการส่ วนภูมิภาคและ
ส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุ มชนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้จงั หวัดนครราชสี มา
เป็ นจังหวัดที่มีสังคมเป็ นสุ ขและเป็ นธรรม คนมี คุณภาพและคุ ณธรรม มีสัมพันธภาพที่ ดีต่อกันทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมัน่ คงทางอาหาร อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่
ดี มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยลง ประชาชนมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่ วม และมีอานาจ
ในการบริ หารจัดการบ้านเมืองมากขึ้น
4.3 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
4.3.1 จุ ด มุ่ งหมายด้ า นเศรษฐกิจ : เน้นคนเป็ นศู นย์ก ลางของการพัฒนาเศรษฐกิ จ มี ก าร
ประยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพัฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานความรู ้ ความคิ ด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่ง ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริ มการแข่งขันที่เป็ นธรรม
มีการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิ จ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและยกระดับคุ ณภาพการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั ผลิตภัณฑ์ไหมและหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณ ฑ์รวมทั้งวิสาหกิ จชุ มชนต่าง ๆ อีกทั้ง
สนับสนุ นระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง รวมถึงระบบสวัสดิ การชุมชน และกระตุน้ สนับสนุนให้ ภาคธุ รกิ จ
เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.3.2 แนวทางพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
1) สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนกลุ่ม
วิสาหกิจชุ มชนโดยการจัดตั้งกองทุนให้กยู้ ืมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่าธนาคาร สนับสนุ นให้เกิ ด
เครื อข่ายผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุ มชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและผลผลิต รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายตามการรวมกลุ่มผูป้ ระกอบการ
เพื่อบริ การให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Cluster) ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิ จ
ชุมชนทั้งในด้านการผลิตและการตลาด
2) สนับสนุนให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ที่เป็ นจุดแข็งของจังหวัด
นครราชสี มา เช่น กลุ่มผูป้ ระกอบการไหม กลุ่มผูป้ ระกอบการข้าว กลุ่มผูป้ ระกอบการมันสาปะหลัง และ
กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการอ้อย เพื่ อพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของตลาดและ
ผูบ้ ริ โภค
3) สนับ สนุ น ให้ มี ก ารใช้วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ
ผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัด และให้กระบวนการผลิต การแปรรู ปเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4) สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
5) พัฒนาให้เกิ ดตลาดกลางสิ นค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพที่อยูใ่ นอาเภอต่าง ๆ นอกจากอาเภอเมืองนครราชสี มาที่เป็ นศูนย์กลางอยูแ่ ล้ว
เช่น อาเภอปากช่อง อาเภอบัวใหญ่ อาเภอโชคชัย อาเภอเสิ งสางและอาเภอวังน้ าเขียวเป็ นต้น
6) สนับสนุ นการเตรี ย มความพร้อมให้กบั ผลผลิตของจังหวัดในการเข้าสู่ ความเป็ นหนึ่ ง
เดียวของตลาดอาเซี ยน ที่แม้สินค้าหลายรายการภาษีจะเป็ นศูนย์แต่ก็ยงั มีกาแพงด้านมาตรฐานและความ
ปลอดภัย รวมถึ ง ตัว บ่ ง ชี้ เรื่ องถิ่ น ก าเนิ ด ของสิ น ค้า ในขณะเดี ย วกัน องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มาควรร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานสิ นค้าที่ จะนามาวางตลาดใน
จังหวัดที่ควรมีมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภคด้วย
7) ควรสนับสนุ นให้เกิ ดเครื อข่ายความเชื่ อมโยงด้านการขนส่ ง โลจิสติกส์ จากฟาร์ มสู่
เครื อข่ายระดับภาคและภูมิภาค
4.4 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านการศึกษา
4.4.1 จุ ดมุ่ งหมายด้ านการศึ กษา : ท้องถิ่ นมี บทบาทมากขึ้ นในการจัดการศึกษาในทุกระดับ
รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ต้ งั แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา
ถึงเชิ งตะกอน มีการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งสร้ างคนดี คนมี คุณธรรม คนเก่งที่ เป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่ น การศึ กษาให้คนรั กและภาคภูมิใจในถิ่ นเกิ ด ระบบการศึกษาที่ มีความเท่า
เทียมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะหรื อพื้นที่ใด ท้องถิ่นสนับสนุ นให้เกิดสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งการพัฒนาคุ ณภาพครู พัฒนาสื่ อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
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และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ชาวจังหวัดนครราชสี มาในการเป็ นสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
4.4.2 แนวทางพัฒนาด้ านการศึกษา
1) การส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 0 - 5 ปี เพื่อเป็ นรากฐานการ
พัฒนาที่มนั่ คงให้เด็กไทยในด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมที่
อย่างน้อยต้องครอบคลุมสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ก. การพัฒ นาศู น ย์เ ด็ ก เล็ ก และสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย
ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ข. การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ข องครอบครั ว ในการเลี้ ยงดู บุ ต รหลานของพ่ อ แม่
ผูป้ กครองยุคใหม่ โดยเฉพาะการดูแลในช่วง 0 - 2 ปี
ค. การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของพ่อแม่และครอบครัวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะนัน่ คือ
กลุ่มพ่อแม่ผปู ้ กครองที่เป็ นแรงงานในเมืองที่มีเวลาให้ลูกค่อนข้างน้อย
2) การส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กด้อย
โอกาสนอกระบบการศึกษา และเด็กกลุ่มเสี่ ยงในระบบการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้เด็กทุก
คนในการเรี ยน การมีงานทา และการมีชีวิตที่มนั่ คง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีท้ งั คุณภาพและการ
ตอบสนองความเป็ นจริ งในท้องถิ่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเข้าร่ วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน การจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาโรงเรี ยนขนาด
กลางและใหญ่ รวมทั้ง โรงเรี ย นในพื้ นที่ เฉพาะที่ มี ค วามพร้ อมให้เป็ นโรงเรี ย นนิ ติบุ ค คลเต็ม รู ป เพื่ อ
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาให้ครู สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อผลิตและพัฒนาสื่ อเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของคนทุกช่วงวัย การพัฒนาการศึกษาและระบบ
ดู แลส าหรั บกลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ (โดยมี ก ลุ่ ม ผูอ้ ยู่นอกวัย เรี ยนหรื อกลุ่ มแรงงาน กลุ่ มเกษตรกรและ
ลูกหลาน กลุ่มเด็กแรงงานต่างด้าว กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ ยง
ต่อการล้มเหลวทางการเรี ยน) การส่ งเสริ มผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถเรี ยนฟรี และการปรับปรุ งระบบการ
ตรวจสอบทางการเงินการคลัง และภาวะรับผิดทางการบริ หารการศึกษาของนักการเมือง ผูบ้ ริ หาร และ
ข้าราชการ
3) การส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยการปรับปรุ งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มการมีงานทาทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับอาเซี ยน การส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาที่มีรูปแบบ
หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและอาเซี ยน การจัดการอุดมศึกษาที่หลากหลาย
รู ปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่ นและอาเซี ยน และการพัฒนาบทบาทของวิทยาลัย
ชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกับ วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาของท้อ งถิ่ น หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และหลัก
เกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืน
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4) การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางเลื อ กเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ประชาชนและชุ ม ชนมี ท างเลื อ กที่
หลากหลายในการเรี ยนรู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการในชี วิตและศักยภาพในการพัฒนาตนได้
อย่างแท้จริ ง โดยมีมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมที่ครอบคลุมในเรื่ องที่สาคัญ เช่นการผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่ งเสริ มการศึกษาทางเลือก การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ การสนับสนุ นการ
พัฒนาสื่ อและคลังความรู ้ทอ้ งถิ่น การส่ งเสริ มงานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบที่เหมาะสมของการศึกษาทางเลือก
เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ การเปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ สาธารณะเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทางเลื อก
อย่างกว้างขวาง
5) การส่ งเสริ มภาคชุ มชนท้องถิ่ นให้เป็ นกลไกที่มีบทบาทสาคัญยิ่งขึ้นในในการปฏิ รูป
การศึกษา การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอานาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอานาจให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา การส่ งเสริ มภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่ น
การส่ งเสริ มภาคเอกชนในการจัดการศึ กษา การปรับปรุ งมาตรการการคลังทางการศึกษา การจัดการ
งบประมาณและทรั พ ยากร เพื่ อความเท่ าเที ย มและเป็ นธรรมทางการศึ ก ษา และการส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรและทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนทรัพยากรของท้องถิ่นในการเข้ามาร่ วมจัดการศึกษา
4.5 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : การสาธารณสุ ข
4.5.1 จุดมุ่งหมายด้ านการสาธารณสุ ข : ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสี มามีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพสั ง คมที่ ดี มี อายุยื น ยาว สภาพแวดล้อ มน่ า อยู่ ปลอดภัย อาหาร
ปลอดภัย พึ่งตนเองได้ในด้านสุ ขภาพอนามัย มีสวนสาธารณะที่ เป็ นปอดของเมืองมากขึ้น การบริ การ
ทางด้านสาธารณสุ ขและการแพทย์มีความทันสมัยและกระจายไปอย่างทัว่ ถึงประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึ งได้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ความตระหนักและสนับสนุ นกิ จกรรมการพัฒนาสุ ขภาพของ
ประชาชน มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย
4.5.2 แนวทางพัฒนาด้ านการสาธารณสุ ข
1) ส่ งเสริ มมาตรฐานและการเข้าถึงระบบบริ การทางสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ
2) สนับสนุนการป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในชุมชน ท้องถิ่น
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรู ้ จ ัก ดู แ ลสุ ข ภาพตัว เอง ทั้ง กาย ใจ และสุ ข ภาพสั ง คม มี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
4) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นานโยบาย
สาธารณะด้านสุ ขภาพ
5) ให้การสนับสนุ นการพัฒนาโรงพยาบาลระดับอาเภอให้มีขีดความสามารถเทียบเท่า
ระดับจังหวัดโดยการสนับสนุนเทคโนโลยีดา้ นการรักษาพยาบาลและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
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6) จัดให้มีโรงพยาบาลศูนย์ที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าการแพทย์ช้ นั สู ง ในเขตอาเภอ
ที่มีประชากรหนาแน่น
7) ยกระดับขีดความสามารถโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.)ให้สามารถ
จัดบริ การการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงขีดความสามารถในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
8) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาควรจัดงบประมาณสมทบเพื่อสนับสนุ น
กองทุนสุ ขภาพตาบลให้มากขึ้นเป็ น 100 บาทต่อหัวประชากร
4.6 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
4.6.1 จุ ด มุ่ งหมายด้ านการส่ งเสริ ม คุ ณภาพชี วิต : คุ ณภาพชี วิตของประชากรของจังหวัด
นครราชสี มาได้รับ การพัฒนาให้ดีข้ ึ นโดย ให้มี สภาพแวดล้อมที่ ดี ปราศจากมลพิษ อากาศดี อาหาร
ปลอดภัยน้ าสะอาด มีสวนป่ าในเมือง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในชุมชนดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4.6.2 แนวทางการพัฒนาด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้การสนับสนุ นในการจัดหางบประมาณในการสร้าง
สวนสาธารณะ สนามกี ฬา สถานที่ ออกกาลังกาย และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ มีส่วนในการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในทุกชุมชน
2) จัดให้มีตลาดนัดสี เขียวในทุกสัปดาห์ในระดับตาบลหรื อเทศบาล
3) สนับ สนุ นให้ ชุ ม ชนท้องถิ่ นจัดตั้ง กลุ่ ม ออกก าลัง กาย กลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุ ตลอดจนจัด
งบประมาณสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ให้ทากิจกรรมในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั สมาชิกในกลุ่มและ
สมาชิกในชุมชน
4) จัด ให้มี ก ารตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย ของอาหารในตลาดทุ ก
สัปดาห์
5) รณรงค์ให้เกษตรกรทาการเกษตรปลอดภัย
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในครอบครัวและในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
4.7 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4.7.1 จุดมุ่งหมายด้ านความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน : ให้เพื่อนบ้าน ชุ มชนและหมู่บา้ นมี
ระบบการช่ วยเหลื อดูแลกันและกันเป็ นหู เป็ นตาแทนกัน มีการเฝ้ าระวัง มีความร่ วมมือระหว่างตารวจ
และประชาชนมากขึ้ น มี ก ารพัฒนาต ารวจบ้า นมากขึ้ น สนับ สนุ นให้มี อ าสาสมัค รด้า นรั ก ษาความ
ปลอดภัยและการจราจรให้มากขึ้น มี กระบวนการเฝ้ าระวังปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ส่ งเสริ ม
กระบวนการยุ ติธ รรมชุ ม ชน กระบวนการยุติธ รรมที่ ทุ ก คนเข้า ถึ ง เท่ า เที ย ม มี ก ารจัด ตั้ง กองทุ นเพื่ อ
ช่วยเหลือคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
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4.7.2 แนวทางพัฒนาด้ านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1) สนับสนุ นให้เกิ ดโครงการเพื่อนบ้านช่ วยดู แล ให้มีการฝึ กอบรมอาสาสมัครด้าน
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2) สนับสนุ นโครงการพื้นที่ปลอดภัยโดยท้องถิ่นให้งบประมาณในการติดตั้งกล้องเฝ้ า
ระวัง (CCTV) และให้มีการตรวจตราและเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงต่ออาชญากรรมสู ง
3) ท้องถิ่ นจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มจานวนและคุ ณภาพตารวจบ้านให้มีในทุ ก
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชุมชนด้วยตนเอง
4) ท้องถิ่ นให้การสนับสนุ นการพัฒนาอาสาสมัครจราจรให้มากขึ้ น รวมถึ งการเพิ่ ม
สัญญาณจราจรและกาหนดให้มีพ้นื ที่จากัดความเร็ วของรถในพื้นที่ที่เป็ นเขตชุมชนและสถานที่ราชการ
5) ท้องถิ่นจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มกระบวนการยุติธรรมชุมชน
6) ท้องถิ่ นสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่ วยเหลื อคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาสเพื่อ
การประกันตัวผูต้ อ้ งหาและการต่อสู ้คดี
7) ท้องถิ่ นจัดงบประมาณเพื่ อสนับ สนุ นนโยบายการป้ องกัน การปราบปราม การ
เยียวยารักษาและการฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด
4.8 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านศาสนา
4.8.1 จุดมุ่งหมายด้ านศาสนา : ให้ศาสนาเป็ นที่พ่ ึงทางจิตวิญญาณของประชาชน สถาบันทาง
ศาสนาสามารถประยุกต์คาสอนของศาสดาให้สอดคล้องกับบริ บททางเศรษฐกิ จและสังคม วัด โบสถ์
มัสยิดเป็ นศูนย์กลางการสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม มีศีลธรรมและจริ ยธรรม พระสงฆ์เป็ นผูม้ ีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมมากขึ้น เยาวชนเข้าวัดมากขึ้น มีความร่ วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนที่แน่นแฟ้ นขึ้น
4.8.2 แนวทางพัฒนาด้ านศาสนา
1) ส่ งเสริ มกิ จกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน สนับสนุนบทบาท
ของพระสงฆ์และสถาบันศาสนาในการเป็ นที่พ่ ึงทางจิตวิญญาณของประชาชน
2) ปลูกฝังจิตสานึ กการเป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรมให้คนทุกกลุ่มทุกระดับตั้งแต่เด็กจนถึ ง
ผูใ้ หญ่
3) สนับสนุนบทบาทของวัดให้เป็ นศูนย์ของการทากิจกรรมของชุมชนและเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา
4) สร้างและขยายตัวแบบที่ดีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
5) สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตนจากภายใน การพัฒนาจิตใจ การปฏิบตั ิธรรมให้แพร่
ขยายไปทุกกลุ่ม ทุกชุมชนท้องถิ่น
6) สนับ สนุ นกิ จกรรมที่ ก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจอันดี ต่อกันระหว่า งคนต่ า งศาสนา ต่ า ง
วัฒนธรรม เคารพคนอื่นที่มีความเชื่อแตกต่างจากตน
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4.9 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านวัฒนธรรม
4.9.1 จุ ดมุ่ งหมายด้ านวัฒนธรรม : จังหวัดนครราชสี มาเป็ นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ข องโลก ของประเทศ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประชาชนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
หลักธรรมคาสอนทางด้านศาสนาเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อย่างจริ งจัง มีการ
ทานุบารุ งศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการสร้างจิตสานึ ก ยกย่องคนดีให้เป็ นแบบอย่างใน
สังคม และปรับตัวให้เขากับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้
4.9.2 แนวทางพัฒนาด้ านวัฒนธรรม
1) การปลุ กจิตสานึ กการเป็ นพลเมื องที่ ดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบั กลุ่ มคนทุกกลุ่ ม
โดยมีพระสงฆ์ ครู บาอาจารย์ สื่ อมวลชนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง โดยให้มีวิชาการเป็ นพลเมืองที่ดีบรรจุอยู่ใน
หลักสู ตรของสถานศึกษา มีอบรมเชิ งการปฏิ บตั ิการทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง มีการควบคุ มสื่ อ
อย่างจริ งจัง
2) การสร้ างตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีในสังคม ให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่ประพฤติดี ทาดี สร้ าง
เครื อข่ายต้นแบบความดีให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
3) ส่ งเสริ มวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามในท้องถิ่น อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาให้เข้ากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกลมกลืน
4.10 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านสั งคม : ด้ านกีฬาและนันทนาการ
4.10.1 จุดมุ่งหมายด้ านกีฬาและนันทนาการ : เป็ นศูนย์กลางแห่ งเมืองกีฬา มีนกั กีฬาเป็ นสิ นค้า
ส่ งออกของประเทศเป็ นเมืองแห่ งนักกีฬามืออาชี พ ที่มีน้ าใจเป็ นนักกี ฬา รู ้ แพ้ รู ้ ชนะ รู ้ จกั อภัย การรู ้ รัก
สามัคคีโดยการใช้กีฬาเป็ นสื่ อกลาง ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องของกีฬา การออกกาลัง
กาย มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นทางด้านการกี ฬาและนันทนาการจากทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะสถานศึกษา
จะต้องมี ส่วนส าคัญในการสร้ างนักกี ฬาที่ เป็ นนัก กี ฬ าอาชี พ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องทางด้านกี ฬ าออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการของคนในพื้นที่
4.10.2 แนวทางพัฒนาด้ านกีฬาและนันทนาการ
1) มีโรงเรี ยนกีฬาอย่างน้อยหนึ่ งอาเภอหนึ่ งโรงเรี ยน เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นในเรื่ องของ
กีฬาและนันทนาการ โดยมี จังหวัด ภาครัฐ และภาคเอกชน ครอบครัว และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องมีส่วนสาคัญใน
การพัฒนา
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬา ในทุกๆหมู่บา้ น
3) มีศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจาอาเภอทุ กอาเภอ ให้บริ การข้อมูล ความรู ้ ในเรื่ องของกี ฬา
และนันทนาการ

173

4) ภาคราชการส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านงบประมาณ ในเรื่ องของกีฬาอย่างจริ งจัง โดย
การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนงาน จัดทาเป็ นยุทธศาสตร์ จงั หวัด ในด้านการกี ฬาและนันทนาการ
รวมทั้ง การประชาสัม พันธ์ การรณรงค์ ให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจโดยให้ประชาชนในพื้ นที่ ได้ตระหนัก
เล็งเห็นประโยชน์ของการออกกาลังกาย
4.11 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านเกษตรกรรม
4.11.1 จุ ดมุ่ งหมายด้ านเกษตรกรรม : จังหวัดนครราชสี มาบรรลุ สู่การเป็ นเมืองเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน การเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ ดี มีภูมิคุม้ กัน มุ่งมัน่ พัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการด้วยการ
ประสานเครื อข่ายภาคีความร่ วมมือ การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ลดต้นทุนการผลิต (ลด
ปุ๋ ยเคมี ลดสารเคมีกาจัดศัตรู พืช) และ เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพการผลิตและเพิ่มกาไร
4.11.2 แนวทางพัฒนาด้ านเกษตรกรรม
1) ขับเคลื่อนกลไกภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับภาคีปฏิรูปในทุก ๆ ระดับ
2) บูรณาการความร่ วมมือองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเกษตรกร
สถาบันการศึ กษาในระดับจังหวัดอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน ด้วยการมี ระบบหนุ นเสริ มทั้งกฎหมาย
งบประมาณและการจูงใจ ที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
3) ใช้ ศ ัก ยภาพทั้ง ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทางเศรษฐกิ จ เป็ นปั จ จัย หลัก ในการปฏิ รู ป
เกษตรกรรม เพื่อความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4) น้อมนาปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้และขับเคลื่ อนในทุกภาคส่ วนทุ กระดับ
ของสังคม เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) แสวงหาความรู ้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยัง่ ยืนด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ และ
พัฒนาเชิงพื้นที่
4.12 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม
4.12.1 จุดมุ่งหมายด้ านอุตสาหกรรม : เป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทนั สมัยและ
เข้มแข็ง เน้นอุตสาหกรรมด้านอาหารและพลังงานทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
อุตสาหกรรมสะอาดเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การดึงดูดผูบ้ ริ โภค มีการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบการขนส่ ง ระบบการจัดการน้ า ระบบพลังงาน ระบบการบาบัด
ของเสี ย การพัฒนาคุ ณภาพของวัตถุดิบ การพัฒนาคุ ณภาพแรงงานและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน มี
ความเป็ นธรรมเรื่ องค่าจ้างแรงงานและระบบสวัสดิการของพนักงาน มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง
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4.12.2 แนวทางพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม
1) การปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จให้เข้าสู่ สมดุ ลและยัง่ ยืน ประกอบด้วย (1) การ
บริ หารเศรษฐกิจแบบมีส่วนรวม (2) การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
นครราชสี มา (3) การพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) การสร้างระบบการบริ หารจัดการที่ดีในทุกภาคส่ วนของสังคม เนื่ องจากสังคมโคราช
ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของภูมิภาค และเศรษฐกิจของประเทศ ที่มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่อการส่ งออก โดยเฉพาะทางด้านภาคการเกษตร
ของจังหวัดนครราชสี มายังเป็ นส่ วนสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มา
3) การพัฒ นานวัต กรรม การสร้ า งสรรค์ วัฒ นธรรม และการเรี ยนรู้ เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบของงผูผ้ ลิตในจังหวัดนครราชสี มาเปลี่ยนไป แนวทางนี้จะทาให้มีการพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ต่ อ การขยายกิ จ การของภาคธุ ร กิ จ เอกชน การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพัฒนาก าลัง แรงงานที่ มี
สมรรถนะและความสามารถในการทางาน รวมทั้งทาให้มีความสามารถในการวิจยั ของสถาบันวิชาการ
ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสี มา อันเป็ นปั จจัยสาคัญของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาทักษะของแรงงานในอนาคต
4) การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและการสร้ างระบบเศรษฐกิ จจากฐานความรู ้ โดยองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยหรื อสนับสนุ นภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม
และนักลงทุน โดยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสู งในห่วงโซ่การผลิต และห่วงโซ่ อุปทาน ซึ่ ง
จะทาให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดที่ อยู่ใกล้ศูนย์กลางของ
ประเทศและท่าเรื อแหลมฉบัง ดังนั้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ดังนั้นการพัฒนา
ระบบโครงสร้ างพื้นฐานจะต้องอยู่ภายใต้กรอบว่าด้วยโครงสร้ างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และคุ ม้ ทุ น มี
ประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
6) การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มความสามารถของ
แรงงาน ความรู้ ความสามารถการทางาน การลดการเอาเปรี ยบแรงงาน เกษตรกร ผลักดันให้โคราชเป็ น
แหล่งผลิตอาหารของโลก และปรับผังเมืองให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
7) การพัฒนาสิ นค้า ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของจังหวัดนครราชสี มา ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว
โคราช และพัฒนาภาพลัก ษณ์ ข องจัง หวัด นครราชสี มา หรื อ สร้ างตราสิ นค้า (แบรนด์) ของจังหวัด
นครราชสี มา
4.13 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านพาณิชยกรรม
4.13.1 จุ ดมุ่ งหมาย ด้ านพาณิช ยกรรม : สร้ า งสิ นค้าและบริ การท้องถิ่ นให้เป็ นตราสิ นค้า ที่
น่าเชื่ อถือจากภายนอก นครราชสี มาเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าจากภาคอื่น ๆ ของประเทศสู่ ภาคอีสานและ
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ภู มิ ภ าคอิ น โดจี น สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่า งผู ้ผ ลิ ต กับ ผูบ้ ริ โ ภค เพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้า ด้ว ยวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรม มีความร่ วมมือระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ การ สถาบันการศึกษาและส่ วนราชการรวมถึงท้องถิ่นใน
การพัฒนาด้านการพาณิ ชยกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อช่ วยผูค้ า้
ปลีกท้องถิ่นและมีการกาหนดเขต (zoning) สาหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จะสร้างใหม่
4.13.2 แนวทางพัฒนาด้ านพาณิชยกรรม
1) สนับสนุนให้มีการจัดสร้างคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าของจังหวัด
2) สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั และการฝึ กอบรบให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อให้มีการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าที่มีโอกาสที่จะเป็ นตราสิ นค้า
(Brand) ของจังหวัดได้
3) ท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคให้
เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาซึ่ งกันและกัน
4) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด เครื อข่ า ยภาคี ก ารพัฒ นาด้ า นพาณิ ชยกรรมที่ ป ระกอบด้ ว ย
ผูป้ ระกอบการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น สถาบันการศึกษา แหล่งทุนกูย้ ืม นักการตลาดและชุ มชน
ท้องถิ่นเพื่อร่ วมกันพัฒนาด้านพาณิ ชยกรรมของท้องถิ่นและจังหวัด
5) ออกข้อบัญญัติข องท้องถิ่ นในด้านการเก็บภาษี สินค้าจากถิ่ นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ได้ผลิ ตใน
จัง หวัด และเข้า มาแข่ ง ขัน กับ สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ตในจัง หวัดให้สู ง ขึ้ น รวมถึ ง การออกข้อบัญญัติก ารจัดเขต
(Zoning) ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
6) ส่ ง เสริ มการพัฒนาสิ นค้า ด้า นการบริ การ และพัฒนาประชากรของจัง หวัดให้เป็ น
นักการตลาดและผูบ้ ริ การที่ดี
4.14 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน : ด้ านคมนาคมขนส่ ง
4.14.1 จุดมุ่งหมายด้ านคมนาคมขนส่ ง : มีระบบการขนส่ งมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรฐาน
ในการให้บริ การ มีความสะดวกปลอดภัยสู ง มีความสะอาดเป็ นระเบียบ มีระบบการจัดการการจราจรที่มี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นเมืองต้นแบบของสุ ขภาวะ และระบบขนส่ งมวลชน และเป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อม
โครงข่ายของการคมนาคมขนส่ งในระดับภาค ประเทศ และภูมิภาค
4.14.2 แนวทางพัฒนาด้ านคมนาคมขนส่ ง
1) ออกแบบและสร้างถนนที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีการซ่ อมแซมต่อเนื่ องทุกปี
ตามระยะเวลากาหนด โดยคานึ งถึ งประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักเช่ น ถนนสาหรับขนส่ งผลิ ตผลทางการ
เกษตร ตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า ถนนสู่ แหล่งท่องเที่ยวและสู่ ชุมชนที่พกั อาศัย เป็ นต้น
2) ต้องออกแบบและสร้างถนนวงแหวนรอบใน รอบนอก เขตเมืองเพื่อสนับสนุนระบบ
การจราจรและการขนส่ งที่คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ
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3) ต้องออกแบบและสร้ างโครงข่ายถนนเชื่ อมระหว่างจังหวัด และระหว่างอาเภอเพื่อ
สนับสนุนระบบการจราจร การขนส่ งที่คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ต้องออกแบบและสร้างโครงข่ายการคมนาคม จุดพักสิ นค้าบริ การและการขนส่ ง เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเชื่อมต่อการค้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
5) ต้องพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะได้แก่ รถไฟ ให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ และคลังสิ นค้า
เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ งเพื่อเชื่อมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
4.15 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน : ด้ านผังเมือง
4.15.1 จุ ดมุ่งหมายด้ านผังเมือง : จังหวัด ส่ วนราชการในจังหวัด หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง มีการ
กาหนดเขตผัง เมื องรวม ผัง เมื องย่อยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ก ารบูรณาการระหว่า งหน่ วยงาน บังคับใช้
มาตรการควบคุ ม ทางด้านกฎหมายที่ ชัดเจน และปฏิ บตั ิ ได้จริ ง มี การขยายเขตเมื องในการจัดตั้งศูนย์
ราชการใหม่ที่เหมาะสมไม่มีผลกระทบทางด้านที่อยูอ่ าศัยและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเดิม
4.15.2 แนวทางพัฒนาด้ านผังเมือง
1) จัด ท าออกแบบผัง เมื อ งและโยธาธิ ก ารหลัก และย่ อ ย โดยจะต้อ งให้ ค วามรู ้ ก ับ
ประชาชนเรื่ องการจัดทาผังเมือง การขยายเขตผังเมืองโดยมีการจัดทาประชาคมอย่างเป็ นกระบวนการ
เป็ นระบบ ให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน อย่างต่อเนื่อง
2) มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่จาเป็ น เป็ นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน
3) มีองค์กรทางด้านการผังเมืองที่เป็ นอิสระ เพื่อทางานเกี่ยวกับเรื่ องผังเมืองโดยเฉพาะ
4) ปฏิรูประบบการวางแผน การออกแบบ การกาหนดโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่ อง
ผังเมืองให้มีความสมดุลกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
5) ปฏิรูประบบการบริ หารจัดการแบบบูรณาการร่ วมกันทุกระดับ โดยให้ภาคีหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สภาองค์กรชุมชน ประชาชน และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม
4.16 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน : ด้ านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.16.1 จุดมุ่งหมายด้ านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : มีการบูรณาการในด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งให้ประชาชน องค์กรทางสังคมเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา ที่ไม่กระทบต่อวิถีการดาเนิ นชี วิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีระบบ
สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิ ทธิภาพในการบริ การ
4.16.2 แนวทางพัฒนาด้ านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) ต้องออกแบบและสร้างคลังสิ นค้า โรงพักสิ นค้า โกดังเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
โกดังเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้า ในที่ที่ปลอดภัยสะดวกต่อการขนส่ ง อยูใ่ กล้แหล่งผลิตเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อการค้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
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2) ต้องออกแบบและสร้ างระบบชลประทานที่มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ เข้าถึ งพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด ได้แก่ การขุดลอก คู คลอง แม่น้ า สาธารณะประโยชน์ท้ งั หมด การขุดสระ แก้มลิง
บ่อน้ า ทุกแห่งที่เกษตรกรเสนอความต้องการ และดาเนินการกับพื้นที่บุกรุ ก รุ กล้ ากีดขวางทางน้ าทุกแห่ ง
อย่างจริ งจังและรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขปั ญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.17 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
4.17.1 จุ ดมุ่งหมายด้ านการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม : ให้มีการฟื้ นฟูด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในจังหวัดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุ มชนท้องถิ่น ออก
ระเบี ยบ กฎหมาย ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นให้ประชาชนและชุ มชนท้องถิ่ นมีอานาจในการจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืช สัตว์ที่เป็ นของชุ มชนท้องถิ่นโดยคนในชุ มชนท้องถิ่น
มีการใช้และการจัดการดิน น้ า ป่ าอย่างยัง่ ยืน มีการจัดการขยะและมลภาวะที่ถูกวิธี ส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.17.2 แนวทางพัฒนาด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) ท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการเสริ มบทบาทให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2) ส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
ในท้องถิ่นในรู ปแบบต่าง ๆให้สอดคล้องกับระบบนิ เวศวัฒนธรรมและเป็ นระบบที่มีความเท่าเทียม เป็ น
ธรรม เพื่อต่อรอง ถ่วงดุลกับระบบกรรมสิ ทธิ์ ทรัพยากรของรัฐ และกรรมสิ ทธิ์ ปัจเจกของทุน
3) ท้องถิ่ นควรสนับ สนุ นและให้ความสาคัญกับ สิ ทธิ ก ารเข้าถึ ง และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพื่อการยังชีพอย่างมัน่ คงและมีศกั ดิ์ศรี ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สุด
4) ควรยึ ด หลัก การสิ ท ธิ ชุ ม ชนจัด การทรั พ ยากรทางตรงเหนื อ กว่ า สิ ท ธิ ก ารเข้า ถึ ง
ทรัพยากรทางอ้อมของฝ่ ายอื่น ๆ
5) ควรต้องมี ก ารตรวจสอบ ถ่ วงดุ ล อานาจของภาคี ฝ่ ายต่า ง ๆ ระหว่างรั ฐส่ วนกลาง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาสังคม องค์กรชุ มชนและปั จเจกชน ให้เป็ นไปในลักษณะสนับสนุน
และถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน
(6) สนับ สนุ น ให้ อ งค์ก รชุ ม ชน องค์ก รทางสั ง คม วางระบบ กติ ก า แผนการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น
7) ส่ งเสริ มให้มีระบบการจัดการทรัพยากรร่ วมของภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
นั้น ๆ ในระดับต่าง ๆ เช่ นระดับชุ มชน ระดับท้องถิ่ น ระดับลุ่ มน้ าย่อย ระดับจังหวัด และระดับลุ่มน้ า
ใหญ่
8) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยงั่ ยืนต้องคานึ งถึ งขีดจากัดของทรั พยากรในแต่ละ
พื้นที่ ว่าปริ มาณต้นทุนทรัพยากรมีเท่าใด ใช้เท่าใดที่จะไม่กระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศนั้น ๆ
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4.18 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านการเมือง
4.18.1 จุดมุ่งหมายด้ านการเมือง : เพื่อให้มีกระบวนการปฏิรูปการจัดการอานาจ การกระจาย
อานาจและการแบ่ ง อานาจที่ เริ่ ม ต้นจากฐานรากโดยแนวคิ ดลดอานาจรั ฐ ทั้ง รั ฐส่ วนกลางและส่ วน
ท้องถิ่น โดยเพิ่มอานาจประชาชนโดยเฉพาะในระดับฐานรากตั้งแต่ในระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอและ
จัง หวัด สร้ า งและสนับสนุ นให้ก ารเมื องภาคประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับ สนุ นให้เกิ ดความเป็ น
พลเมืองในทุกระดับ ประชาชนมีสานึกความเป็ นพลเมืองสู ง มีส่วนร่ วมในการกาหนดและเสนอนโยบาย
สาธารณะ เข้าร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการตนเองในระดับท้องถิ่ น ติดตามตรวจสอบการบริ หาร
จัดการและการใช้งบประมาณของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น และโครงการของรัฐทุกโครงการ มีการสนับสนุ น
กระบวนการประชาธิ ปไตยทางตรงโดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทน องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นทุกระดับมีการ
บริ หารจัดการอย่างมี ธรรมาภิบาล ปราศจากการฉ้อราษฎร์ บงั หลวง การเลื อกตั้งทุ กระดับไม่มีการซื้ อ
สิ ทธิ์ ขายเสี ยง สถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่ วมในการปลูกฝั งระบบ
คุณธรรมและระบบการเมืองที่ดีที่สะอาดและเห็นประโยชน์ของสาธารณะสาคัญกว่าประโยชน์ของคน
ส่ วนน้อย
4.18.2 แนวทางพัฒนาด้ านการเมือง
1) ควรมีกลไกหลักในการบริ หารจัดการตนเองของท้องถิ่น 2 กลไก คือ กลไกแรกเป็ น
การบริ หารจัดการตนเองของชุ มชนและประชาชนในท้องถิ่ น ด้วยรู ปแบบประชาสังคมซึ่ งมี อยู่มาแต่
ดั้งเดิมและมีความหลากหลาย กลไกที่สองคือองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งได้รับการถ่ายโอนอานาจ
หน้าที่จากรัฐบาลกลางเช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2) องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นควรรั บรองและสนับ สนุ นบทบาทของชุ มชนและภาค
ประชาสังคมในการมีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการและการจัดบริ การต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น
3) ในการตัดสิ นใจที่มีผลสาคัญต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่ น และต่อคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนควรผ่านกระบวนการใช้อานาจการตัดสิ นใจโดยตรงของประชาชน อันเป็ นกระบวนการ
ประชาธิ ปไตยทางตรง เช่ นการลงประชามติ หรื อการลงลายมื อชื่ อเพื่อยับยั้งการตัดสิ นใจขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสร้างความสัมพันธ์
แบบใหม่กบั ชุ มชนผ่านคณะกรรมการประชาสังคมซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนจากองค์กรชุ มชน องค์กร
อาชีพ องค์กรศาสนาหรื อองค์กรประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการปรึ กษาหารื อและการต่อรองร่ วมกัน
4) องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่นควรเน้นบทบาทในการจัดการทรัพยากรและกลไกที่จาเป็ น
ในการสร้างความเป็ นธรรมในสังคมใน 4 มิติ ให้สมดุลกันคือ
ก. มิ ติก ารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมเพื่ อประโยชน์ ข องคนใน
ท้องถิ่ น การจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การจัดหาที่ดินทากิน ที่อยูอ่ าศัย การรับรองและขยายบทบาท
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และสิ ทธิ ของชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ป่ าชุ มชน พื้นที่ชุ่มน้ า การจัดการ
สวนหรื อพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง เป็ นต้น
ข. มิติการจัดการเศรษฐกิ จ ต้องสนับสนุ นการประกอบอาชี พของประชาชน สร้ าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จชุ มชนในท้องถิ่น ด้านการเกษตร คุม้ ครองและพัฒนาฝี มือแรงงาน คุม้ ครอง
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน การสนับสนุนตลาดและการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ป้ องกันการผูกขาดและ
การค้าที่ไม่เป็ นธรรม สนับสนุนให้มีการระดมทุนและจัดตั้งกองทุน ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
ค. มิติการจัดการสังคม ควรร่ วมกับชุ มชนและภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูวฒั นธรรม ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของชุ มชนและประชาชนในท้องถิ่น ร่ วมจัดการศึกษา สร้าง
เสริ มสุ ขภาพ คุม้ ครองชี วิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนโดยเฉพาะผูด้ อ้ ยสิ ทธิ และ
โอกาส
ง. มิ ติ ก ารจัด การด้า นการเมื อ งควรร่ ว มกับ ชุ ม ชนและภาคประชาสั ง คมในการ
ตัดสิ นใจ วางแผนพัฒนา การแก้ไขปั ญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ดูแลเรื่ องการเจรจาและการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทต่าง ๆ
5) ท้องถิ่นควรเรี ยกร้องการกระจายอานาจจากส่ วนกลางให้มากขึ้นโดยเฉพาะอานาจใน
การจัดเก็บภาษีและหารายได้ อานาจในการจัดระบบการคลังของตนเอง เช่น การลงทุน การกูย้ ืม การร่ วม
ทุนและการจัดตั้งกองทุ นเพื่อสนับสนุ นภารกิ จของท้องถิ่ นและความเข้มแข็งของชุ มชน การคัดเลื อก
บุคลากรและระบบแรงจูงใจที่เอื้ออานวยให้บุคลากรที่มีความสามารถได้เข้ามาร่ วมกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
6) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดควรทาหน้าที่เชื่ อมประสานและสร้างระบบความสัมพันธ์
ของเทศบาลกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลภายในจังหวัดรวมถึงการประสานนโยบายกับรัฐบาล การหนุ น
การปฏิ บตั ิงานการพัฒนาของเทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบลต่าง ๆ ในจังหวัด ช่ วยสนับสนุ น
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัด รวมถึ งการให้บริ การที่มีความซับซ้อน
หรื อที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การตัดถนนระหว่างอาเภอ จังหวัด เป็ นต้น
7) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรเอื้ออานวยและสนับสนุ นให้ชุมชนและประชาชนเข้า
มามีบทบาทโดยตรงในการบริ หารจัดการตนเองให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการ “รับเหมาทาแทน” ชุมชน
และประชาชนโดยเฉพาะในภารกิจที่ชุมชนหรื อองค์กรมีกลไกดาเนินการอยูแ่ ล้ว
8) ควรยอมรั บ บทบาทการจัด การของชุ มชนในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การ
อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้บริ การสาธารณะ การวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจะต้องยอมรับในความจาเพาะและความแตกต่างหลากหลายทางระบบนิ เวศวัฒนธรรมของ
แต่ละชุมชนและกลุ่มชาติพนั ธุ์ในท้องถิ่นด้วย
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9) ควรเอื้ออานวยความสะดวกในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน หรื อองค์กรประชา
สังคมให้สามารถมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล เพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการท้องถิ่นได้
สะดวกขึ้น สามารถได้รับงบประมาณสนับสนุนและใช้สิทธิ ในด้านต่าง ๆในระบบบริ หารราชการ
10) ควรสนับสนุ นให้องค์กรชุ มชน ภาคประชาสังคมเป็ นหน่ วยให้บริ การที่ สามารถ
บริ หารจัดการตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ ได้และได้รับการสนับสนุ นด้านงบประมาณโดยตรงจากท้องถิ่ น
และรัฐบาล ให้มีการถ่ายโอนงบประมาณลงไปสู่ ประชาชนในลักษณะของการให้งบประมาณตามตัว
ผูใ้ ช้ ซึ่ งจะช่วยให้ประชาชนเป็ นผูม้ ีอานาจโดยตรงในการตัดสิ นใจใช้งบประมาณหรื อเลือกผูใ้ ห้บริ การ
ด้วยตนเอง
11) ควรมีการถ่วงดุ ลอานาจระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและชุ มชนโดยต้องมี
การใช้ป ระชาธิ ป ไตยทางตรงควบคู่ ไ ปกับ ประชาธิ ป ไตยแบบตัว แทน โดยเฉพาะการตัดสิ นใจที่ มี
ความส าคัญต่ อคุ ณภาพชี วิตและทิ ศ ทางการพัฒนาของท้องถิ่ น ดัง นั้นในแต่ ล ะท้องถิ่ นควรมี ก ารตั้ง
“คณะกรรมการประชาสังคม” เป็ นกลไกเชื่ อมโยงประชาชนและชุ มชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจและการบริ หารจัดการท้องถิ่ น โดยคณะกรรมการประชาสังคมจะมีกรรมการ 2 ลักษณะคือ
คณะกรรมการประจาที่ มีวาระการดารงตาแหน่ งแน่ นอนไม่เกิ นหนึ่ ง ในสาม โดยคัดเลื อกจากผูแ้ ทน
องค์ก รชุ มชน องค์ก รอาชี พ ศาสนาและผูแ้ ทนองค์ก รประชาสัง คมอื่ น ๆ และกรรมการเฉพาะกิ จที่
หมุนเวียนเข้ามาทาหน้าที่ในภารกิจแต่ละด้าน โดยมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามี
ส่ วนร่ วมด้วย
คณะกรรมการประชาสังคมจะทาหน้าที่ในการถ่วงดุลการตัดสิ นใจขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและต่ากว่า โดยมีอานาจในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความเห็นและแนว
ทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสิ นใจจากชุมชน ประชาชน หรื อจากผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
การตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ ของท้อ งถิ่ น ทั้ง ในแง่ ก ารลงทุ น ในแง่ ผ ลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในชุ มชน การวางผังเมื องและเขตการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน หรื อการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ อาจกระทบต่อสิ ท ธิ และเสรี ภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่น ต้องผ่านการหารื อหรื อการให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการประชาสังคม ซึ่ งคณะกรรมการฯ
จะต้องจัดหรื อเอื้อให้มีกระบวนการรับฟังความเห็น ปรึ กษาหารื อ และแสวงหาข้อเท็จจริ งร่ วมกัน
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการประชาสังคมมิได้มีอานาจโดยตรงในการยับยั้งการตัดสิ นใจ หรื อ
การถอดถอนผูบ้ ริ หารและสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง แต่คณะกรรมการประชาสังคมจะต้องมีกลไก
ที่สามารถนาการตัดสิ นใจนั้นคืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็ นผูต้ ดั สิ นใจโดยตรง ผ่านการลงประชามติ
หรื อการลงลายมือชื่ อรับรอง ประชาชนสามารถใช้ประชาธิ ปไตยทางตรงยับยั้งการตัดสิ นใจขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งใช้อานาจผ่านระบบประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนได้ รวมถึ งสามารถถอดถอน
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้โดยผ่านกลไกประชาธิ ปไตยทางตรง
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4.19 จุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและท้ องถิ่น
4.19.1 จุดมุ่งหมายด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและท้ องถิ่น : ราชการส่ วนท้องถิ่ น
ท้องถิ่ นมี ก ารทางานอย่างมี ระเบี ยบแบบแผน มี ธรรมาภิ บาล โปร่ งใส่ ตรวจสอบได้ และดาเนิ นการ
บริ หารจัดการท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง อยากเห็น
ราชการส่ วนท้องถิ่ นวางแผนการกระจายอานาจใน 10 ปี ข้างหน้า และมีงบประมาณในการพัฒนา การ
บริ หารจัดการงบประมาณที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการงบประมาณ
4.19.2 แนวทางพัฒนาด้ านการจัดการภาคราชการส่ วนภูมิภาคและท้ องถิ่น
1) จังหวัดนครราชสี มามีรูปแบบการปกครองเป็ นของตนเอง เป็ นเขต หรื อมณฑล ที่มี
แผนพัฒนาท้องถิ่ นเป็ นของตนเอง เน้นความสมดุ ลของแผนพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และด้านอื่นๆ ที่มาจากเสี ยงของประชาชนเป็ นหลัก มีอานาจในการบริ หารจัดการเป็ นของตนเอง โดยที่
ประชาชนมีอานาจในการตรวจสอบผูบ้ ริ หารโดยตรง มีสภาประชาชนที่มาจากกลุ่มคนหลากหลายสาขา
อาชีพ
2) มี ค ณะท างานยกร่ างระดับ จัง หวัดจากหลากหลายสาขาเช่ น เกษตรกร นักวิช าการ
เครื อข่ายประชาสังคม นักธุ รกิ จ กลุ่มอาชี พต่าง ๆ ตัวแทนนักการเมืองรวมทั้งผูด้ อ้ ยโอกาส และมีเวที
เสนอนโยบายระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
3) ให้สถาบันการศึก ษาทุก ระดับในจังหวัด จัดทาหลักสู ตรและปลูก ฝั งการเมือง การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารจัดการและพัฒนา

