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บทที ่5 
ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

 
5.1 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น) 

ขอ้เสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ินของ จงัหวดันครราชสีมาท่ีมาจากการรวบรวมของคณะท างานโครงการ มีดงัน้ี  

5.1.1 การปฏิรูปจงัหวดันครราชสีมา จะเป็นจริงไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคี
ท่ีมาจากหลากหลายภาคส่วนทั้งจากรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียในทุกประเด็น รวมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้ง
ประสานความร่วมมือกบัภาคพลเมืองในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั ตลอดจนจะตอ้งมีงบประมาณในการสนบัสนุน
อยา่งต่อเน่ือง  

5.1.2 จงัหวดัจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์การท างานอยา่งต่อเน่ือง และใชช่้องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เพื่อใหป้ระชาชนในจงัหวดันครราชสีมาเห็นความส าคญัของการท างานเป็นเครือข่าย และเขา้
มามีส่วนร่วมในการท างานพฒันาจงัหวดัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

5.1.3 ควรมีการจดักิจกรรมเสวนาอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อให้มีการติดตามการท างานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้ภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนแนวทางการพฒันาร่วมกนัและท า
ใหก้ารพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัและไม่เกิดความซ ้ าซอ้นของภารกิจ 

5.1.4 การท างานพฒันาจงัหวดัอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมจากการท างานโครงการพฒันาขนาดใหญ่ 
โดยอาจจะเร่ิมจากโครงการขนาดเล็กท่ีมีความร่วมมือจากภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหมี้การลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั เพื่อเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนและสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่ง
เป็นจริง 

5.1.5 ให้มีการเช่ือมโยงการท างานระหวา่งตวัแทนรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ทั้งในการประสานงาน เช่ือมโยงขอ้มูล การจดัเวทีระดมความเห็น และให้มีการ
ติดตามสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  

5.1.6 ควรมีการท างานเชิงวฒันธรรมเพื่อเยยีวยาทางสังคมร่วมกนัของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเนน้กระบวนการสร้างส านึกหรือสร้างจิตอาสาในการแกไ้ขปัญหาในทุกระดบั และ
เนน้การท างานท่ีเขา้ใจอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน ประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีกระบวนการท างาน
ท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงั 

5.1.7 การท างานเพื่อพฒันาจังหวดันครราชสีมาต้องมีการเช่ือมความ เป็นเครือข่ายของรัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และองค์กร หน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ของการเปิดตวัของประเทศในประชาคมอาเซียน ดงันั้นจะตอ้งมีการพฒันาความรู้และสร้าง
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ความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี และจงัหวดัจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วดว้ย  

5.1.8 ทุกหน่วยของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ทุกองคก์รจะตอ้งมีเวทีร่วมกนั 
เพื่อให้มีการบูรณาการแผนการท างาน และผลกัดนัแผนไปสู่การปฏิบติั โดยเช่ือมกบัองคก์รเครือข่ายใน
ระดบัพื้นท่ี ตั้งแต่หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และเครือข่ายระดบัประเทศดว้ย  

5.1.9 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
โดย 

1) จดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ิน ใหมี้ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีชดัเจน 

2) ออกแบบระบบบริหารราชการส าหรับพื้นท่ีเฉพาะ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละพื้นท่ี ทั้งปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คง 

3) เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี ในการบริหารงาน
เป็นเครือข่าย และท างานแบบบูรณาการ โดยสนับสนุนให้ทอ้งถ่ินทุกแห่งมีแผนและงบประมาณ เพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินและจงัหวดัเป็นการเฉพาะ และอยา่งเพียงพอเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

5.1.10 ส่งเสริม ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการของราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ โดยประสานแนวทางการพฒันาระบบ
ราชการให้มีเอกภาพและอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายและแบบแผนเดียวกนัรวมทั้งบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานกลางและทอ้งถ่ินเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ตามท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 

5.1.11 เสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินมีความต่ืนตวั 
ตอบสนอง และไวต่อการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจดัการท่ียืดหยุ่น คล่องตวั สามารถปรับตวั และมี
ความคิดริเร่ิม ทนัต่อสถานการณ์และความทา้ทายต่าง ๆ ได ้โดย 

1) มุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ให้กบัรัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดย
ปรับแต่งองคาพยพในดา้นต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี บุคลากร วฒันธรรม และ
ค่านิยม ใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งและเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

2) ส่งเสริมใหรั้ฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินมีการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 

3)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เขา้มาใช้ในการบริการ
สาธารณะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดตน้ทุนการใหบ้ริการและรองรับความตอ้งการของประชาชนตาม
แนวทางในการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Local Government) 
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4) ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ให้เหมาะสม
สอดรับกบัพนัธกิจ และลกัษณะของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถวดัผลไดท้ั้งใน
ระดบัองคก์รและระดบับุคคล 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชน รัฐวสิาหกจิ 

5.2.1 ภาคีความร่วมมือกบัภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นการด าเนินงานท่ีผสานความสามารถ
และทรัพยากรของทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้ประสบ
ความส าเร็จ ภาครัฐจะเป็นผูส้ร้างกรอบการท างาน และก าหนดระเบียบท่ีเป็นธรรม จูงใจ เพื่อให้เอกชนได้
น าเอาทรัพยากร และความสามารถมาท างานให้กบัรัฐ โดยท่ีภาครัฐยงัคงเป็นผูถื้อกรรมมาสิทธ์ิในการ
ครอบครองทรัพยสิ์นทั้งน้ีประโยชน์ท่ีไดจ้ากภาคความร่วมมือ ท าให้การบริหารค่าใชจ่้ายมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการเพิ่มข้ึนจากการท่ีภาครัฐ และให้ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจได้
ด าเนินการในส่วนท่ีตนเองมีศกัยภาพและความถนดัทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายถูกน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ การท่ีภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจเขา้มามีส่วนร่วมช่วยให้มีการตรวจทานโครงการ
เพิ่มข้ึนบางโครงการท่ีมีรายไดไ้ม่คุม้ทุนความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จะช่วย
ใหโ้ครงการมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน 

5.2.2 ภาคีความร่วมมือกบัเอกชนและรัฐวิสาหกิจเป็นรูปแบบการท างานท่ีดึงขอ้ดีของแต่ละภาค
ส่วนท าใหเ้พิ่มแรงจูงใจในการเขา้มาท างานร่วมกนั โดยมีจุดเด่นในเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานลด
ตน้ทุนการท างาน การกระจายความเส่ียง และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุง
รูปแบบของการน าภาคีความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจมาปรับใช ้ เพื่อส่งเสริมจุดเด่น
ของการท างานร่วมกนัและลดจุดดอ้ยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

5.2.3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการระดมความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจเขา้มาสู่กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา ในการ
สนบัสนุนและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
เช่น โครงการลงทุนในเขตชลประทาน การหาตลาดต่างประเทศ และการประหยดัพลงังาน การจดัระบบ
ประสานงานในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับสูง และการพฒันาสถาบนัธุรกิจของเอกชนให้เป็น
องคก์รท่ีส าคญั  และสร้างความเขา้ใจแก่ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจใหต้ระหนกัถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อ
การพฒันาชนบทของจงัหวดันครราชสีมา และการขยายบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรอาสาสมคัร 
และองคก์รธุรกิจภาคเอกชนในการพฒันาชนบทดว้ย 

5.2.4 การจดัตั้งองคก์รประสานงาน เช่น การตั้งคณะกรรมการร่วมระหวา่งองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนและ
ผลกัดนัใหมี้การด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของจงัหวดั และระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน
และรัฐวสิาหกิจ  
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5.2.5 แนวทางการขยายความร่วมมือขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ภาคเอกชน
และรัฐวสิาหกิจในสาขาต่าง ๆ เช่น เร่ืองการพฒันาการศึกษา การเกษตร การเหมืองแร่ รวมถึงการพฒันา
ก่อตั้งองค์กรประสานความร่วมมือในระดบัจงัหวดั ได้เขา้ไปมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของ
จงัหวดัทั้งในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การลงทุน และการท่องเท่ียว  

5.2.6 แนวทางการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจเขา้มาร่วมกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา โดยภาคราชการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จ าเป็นจะตอ้งปรับกลไกตวัเองเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจของเอกชนสามารถขยายตวัไปไดร้วดเร็วข้ึน โดยยึด
หลกัการแข่งขนัเสรี และความเป็นธรรมแก่สังคม อย่างไรก็ตามในภาคเอกชนจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากเพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดุลการคา้ การวา่งงาน และการกระจายรายไดข้อง
ประชาชนดว้ย  

5.2.7 จดัระบบบริหารราชการให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกนัเป็นเครือข่ายกบัภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ ในลกัษณะเป็นภาคี พนัธมิตร หุ้นส่วนในการจดับริการสาธารณะ โดย การส่งเสริม ผลกัดนั
ให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ประชาชนในลกัษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Networking) เนน้การท างานแบบหุ้นส่วนกบั
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในงานบริการสาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) โดยศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการร่วมทุนในโครงการพฒันาส าคญั ๆ ของจงัหวดั 

5.2.8 ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้มีขนาดท่ี
เหมาะสม (Rightsizing) ก่อให้เกิดความคุม้ค่า และรองรับกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีมีความ
หลากหลายซบัซอ้นมากข้ึน โดย 

1) ทบทวนบทบาทภารกิจของราชการส่วนท้องถ่ิน และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ยกเลิกภารกิจท่ีไม่จ  าเป็น ถ่ายโอนงานบริการบางอย่างของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหภ้าคเอกชน หรือภาครัฐวสิาหกิจด าเนินการแทน 

2) ทบทวนการกระจายอ านาจไปยงัภาคเอกชน และรัฐวสิาหกิจให้มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ตามสภาพการณ์ รวมทั้ งส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการคลังและธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

3) ทบทวน ปรับปรุง หรือแกไ้ขขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบติัราชการของหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา อนัมีผลกระทบต่อการ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพและการใหบ้ริการแก่ประชาชน หรือการให้โอกาสภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจเขา้
มาท างานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน 
นักการเมือง และอืน่ ๆ  

5.3.1 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ ได้
ตอ้งมีการท าแผนท่ีทางสังคม (Social Map) ของจงัหวดันครราชสีมา เพื่อใหเ้ห็นวา่มีกลุ่มองคก์รอะไรบา้ง
ในพื้นท่ี และแต่ละองค์กรมีบทบาทภารกิจอะไร และก าลงัด าเนินกิจกรรมอะไรอยู ่เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ ้ าซอ้นของกระบวนการท างาน 

5.3.2 การคดัเลือกคณะท างานท่ีจะมาร่วมด าเนินงานเพื่อการพฒันาจงัหวดัอยา่งจริงจงั ควรตอ้ง
มีคณะท างานท่ีมาจากหลากหลายส่วน ไดแ้ก่ ภาคประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น นกัการเมือง 
และภาคอ่ืน ๆ โดยตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองท่ีเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวทาง
สังคม (Social Movement) และจะตอ้งด าเนินการแบบไม่เป็นทางการ โดยควรให้ภาคพลเมืองเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนงานเคล่ือนไหวทางสังคม 

5.3.3 สนบัสนุนใหเ้กิดอาสาสมคัรในทุกระดบั เพื่อร่วมกบักลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในระดบั
อ าเภอ ระดบัจงัหวดัเป็นกลุ่มแกนหลกัด าเนินกิจกรรม และท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ นกัวิชาการ 
ปราชญช์าวบา้น นกัการเมืองและอ่ืน ๆ  

5.3.4 สร้างความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อน าไปสู่การสร้างเอกภาพระดับ
จงัหวดัจ าเป็นตอ้งประสานรัฐ ประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมืองและอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันา
นโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาแบบมีส่วนร่วม โดย 

1) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการวิจัยในการจัดท านโยบายและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดันครราชสีมาโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการพฒันาเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

2) สร้างกลไกและกระบวนการปฏิบติังานท่ีขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันา
กบัภาคประชาสังคม ประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้นนกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

3) สนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลในทุกระดบัและเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูล
การพฒันาระหวา่งหน่วยงานระดบันโยบาย ตลอดจนระดบัพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ 

4) ให้มีการท าขอ้มูล โดยศึกษา วิจยั สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุน
เสริมการจดัท านโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดันครราชสีมา แบบมีส่วนร่วม  

5.3.5 การเสริมสร้างการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และอ่ืน ๆ  เช่น การสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองในองคก์รภาคประชาชน โดย 



187 

1) การพฒันากลไกหนุนเสริมองค์กรประชาชน เช่น การเปิดโอกาสให้องค์กรภาค
ประชาชนเขา้ถึงทรัพยากรของภาครัฐ การสนบัสนุนให้องคก์รภาคประชาชนเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาและของจงัหวดันครราชสีมา 

2) พฒันาการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการส่ือสารกบัสาธารณะ ในระดบั
องคก์รและเครือข่ายประชาชนโดยใชส่ื้อต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ผลกัดนัให้การท างานของภาคประชาชน
ไปสู่ระดบันโยบาย เช่น การส่งเสริมให้ภาคประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง เขา้มี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปโคราช ในประเด็น ปฏิรูปการศึกษา สาธารณสุข ปฏิรูปการกระจายอ านาจ ปฏิรูป
การเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ผงัเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ทั้งในระดบัชุมชน โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระดบัจงัหวดั  

3) การท างานศึกษาวิจยั เช่น การสนบัสนุนให้มีการวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม ขยายบทบาท ขยายการกระจายตวั และความเขม้แข็ง
ของภาคประชาชน นกัวิชาการ และปราชญ์ชาวบา้น โดยมีรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และ
นกัการเมือง ใหก้ารสนบัสนุน  

4) จดัระบบบริหารราชการให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน 
องค์กรภาคประชาสังคม องคก์รชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยส่งเสริม ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือใน
การท างาน การประสานกนัระหว่างหน่วยงาของส่วนราชการระดบัจงัหวดัและองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลกัษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
(Network) ในลกัษณะเป็นภาคี พนัธมิตร หุน้ส่วน (Partnership) ในการจดับริการสาธารณะ  

5.3.6 พฒันารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท างาน เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการ
ปรึกษาหารือกับประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง เพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและให้ขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกนัท าให้เกิดการบริการ
สาธารณะท่ีดียิง่ข้ึน 

5.3.7 สนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดย 
1)  สร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการ

พฒันาระบบราชการ เนน้การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง (Action Learning) 
2) พฒันารูปแบบ กลไก ระบบ และวธีิท างาน เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหภ้าคประชาสังคม 

ภาคประชาชน นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น และนกัการเมือง เขา้มามีส่วนร่วม 
3) ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น ในทุกระดบั 

และจดัใหมี้อาสาสมคัรภาคประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานของส่วนราชการ
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และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา รวมถึงการริเร่ิมใหมี้การวางแผนและจดัท างบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม  

4) การสร้างภาคีเครือข่ายการท างานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสานพลงัขบัเคล่ือนระดบั
จงัหวดั และการส่งเสริมการส่ือสารในสังคมเครือข่ายและระหวา่งเครือข่าย ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น 
ทางการ เช่น สังคมออนไลน์ (social media)  สังคมเครือข่าย (social networks) 

5) พฒันาหรือหาประเด็นการท างานในเชิงสร้างสรรค ์ เช่น ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการจดัการภยัพิบติั ประเด็นการปฏิรูปชุมชน ประเด็นการจดัการสังคม ประเด็นการสร้างความ
เป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ (Active citizen)  

5.3.8 ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารและบริการของทางราชการไดโ้ดยสะดวกเป็นธรรม และตรงตามความตอ้งการ โดย 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยราชการให้มีการพฒันาช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและบริการของทางราชการไดง่้าย 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างกลไกการรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริการของส่วนราชการและทอ้งถ่ินรวมทั้งระบบการบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งราชการ 
ทอ้งถ่ินและประชาสังคม  

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัท าหน้าเวบ็หลกัหรือเวบ็ท่า (Web Portal) ของ
จงัหวดันครราชสีมา หรือขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ในลกัษณะท่ีเป็นช่องทางของ
บริการของจงัหวดันครราชสีมา และขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาทุกประเภท (Provincial 
Administration Gateway) ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้
 


