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บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่ างเป็ นเอกภาพ
5.1 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือกับภาครัฐ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ท้ องถิ่น)
ข้อเสนอแนะการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างภาครัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วน
ท้องถิ่นของ จังหวัดนครราชสี มาที่มาจากการรวบรวมของคณะทางานโครงการ มีดงั นี้
5.1.1 การปฏิ รูปจังหวัดนครราชสี มา จะเป็ นจริ งได้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อจากภาคี
ที่มาจากหลากหลายภาคส่ วนทั้งจากรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ท้องถิ่น โดยจะต้องคานึ งถึงกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในทุ ก ประเด็น รวมทั้งหน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ น จะต้อง
ประสานความร่ วมมือกับภาคพลเมืองในพื้นที่อย่างจริ งจัง ตลอดจนจะต้องมีงบประมาณในการสนับสนุ น
อย่างต่อเนื่อง
5.1.2 จังหวัดจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การทางานอย่างต่อเนื่ อง และใช้ช่องทางการสื่ อสารที่
หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาเห็นความสาคัญของการทางานเป็ นเครื อข่าย และเข้า
มามีส่วนร่ วมในการทางานพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่ องต่อไป
5.1.3 ควรมี การจัดกิ จกรรมเสวนาอย่า งน้อยปี ละ 4 ครั้ ง เพื่ อให้มี การติ ดตามการทางานของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และร่ วมมื อกันแก้ไขปั ญหาอย่างมี ส่ วนร่ วมและสร้ างสรรค์ด้วย เพื่อให้ภาครั ฐ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่ วมกันและทา
ให้การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดความซ้ าซ้อนของภารกิจ
5.1.4 การทางานพัฒนาจังหวัดอาจไม่จาเป็ นต้องเริ่ มจากการทางานโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
โดยอาจจะเริ่ มจากโครงการขนาดเล็กที่มีความร่ วมมือจากภาครัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้มีการลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
เป็ นจริ ง
5.1.5 ให้มีการเชื่ อมโยงการทางานระหว่างตัวแทนรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่ น
อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ทั้งในการประสานงาน เชื่ อมโยงข้อมูล การจัดเวทีระดมความเห็ น และให้มีการ
ติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 ควรมีการทางานเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาทางสังคมร่ วมกันของรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
และส่ วนท้องถิ่น ที่เน้นกระบวนการสร้างสานึ กหรื อสร้ างจิตอาสาในการแก้ไขปั ญหาในทุกระดับ และ
เน้นการทางานที่เข้าใจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุ มชน ประเพณี ทอ้ งถิ่น เพื่อให้มีกระบวนการทางาน
ที่มีพลังในการขับเคลื่อนอย่างจริ งจัง
5.1.7 การท างานเพื่ อ พัฒ นาจัง หวัด นครราชสี ม าต้อ งมี ก ารเชื่ อ มความเป็ นเครื อ ข่ า ยของรั ฐ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้อ งถิ่ น และองค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอกให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ของการเปิ ดตัวของประเทศในประชาคมอาเซี ยน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาความรู ้และสร้าง
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ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้วย
5.1.8 ทุกหน่วยของรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ทุกองค์กรจะต้องมีเวทีร่วมกัน
เพื่อให้มีการบูรณาการแผนการทางาน และผลักดันแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเชื่ อมกับองค์กรเครื อข่ายใน
ระดับพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และเครื อข่ายระดับประเทศด้วย
5.1.9 วางระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการของรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ น
โดย
1) จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วน
ท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชดั เจน
2) ออกแบบระบบบริ หารราชการสาหรั บพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่ ทั้งปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่ คง
3) เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการบริ หารงาน
เป็ นเครื อข่าย และทางานแบบบูรณาการ โดยสนับสนุ นให้ทอ้ งถิ่ นทุกแห่ งมีแผนและงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดเป็ นการเฉพาะ และอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
5.1.10 ส่ งเสริ ม ผลักดันให้เกิ ดความร่ วมมือกันระหว่างรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค เพื่ออานวย
ความสะดวกในการดาเนิ นการของราชการส่ วนท้องถิ่ นต่าง ๆ โดยประสานแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีเอกภาพและอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายและแบบแผนเดียวกันรวมทั้งบูรณาการการทางานของ
หน่วยงานกลางและท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ร่วมกัน
5.1.11 เสริ มสร้ างให้หน่ วยงานภาครัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่ นมีความตื่นตัว
ตอบสนอง และไวต่อการเปลี่ ยนแปลง มีการบริ หารจัดการที่ยืดหยุ่น คล่ องตัว สามารถปรับตัว และมี
ความคิดริ เริ่ ม ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ได้ โดย
1) มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู ง (High Performance Organization) ให้กบั รัฐ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดย
ปรับแต่งองคาพยพในด้านต่าง ๆ เช่ น โครงสร้ าง กระบวนการ เทคโนโลยี บุ คลากร วัฒนธรรม และ
ค่านิยม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กร
2) ส่ งเสริ มให้รัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริ การ
สาธารณะผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนการให้บริ การและรองรับความต้องการของประชาชนตาม
แนวทางในการมุ่งไปสู่ การเป็ นรัฐบาลท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Local Government)
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4) ปรับปรุ งกลไกและระบบการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ให้เหมาะสม
สอดรับกับพันธกิจ และลักษณะของรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ที่สามารถวัดผลได้ท้ งั ใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคล
5.2 ข้ อเสนอแนะการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
5.2.1 ภาคีความร่ วมมือกับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็ นการดาเนินงานที่ผสานความสามารถ
และทรั พ ยากรของทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ด าเนิ น งานที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สาธารณะให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ ภาครัฐจะเป็ นผูส้ ร้างกรอบการทางาน และกาหนดระเบียบที่เป็ นธรรม จูงใจ เพื่อให้เอกชนได้
นาเอาทรัพยากร และความสามารถมาทางานให้กบั รัฐ โดยที่ภาครัฐยังคงเป็ นผูถ้ ือกรรมมาสิ ทธิ์ ในการ
ครอบครองทรัพย์สินทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จากภาคความร่ วมมือ ทาให้การบริ หารค่าใช้จ่ายมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ประสิ ทธิภาพของการบริ หารโครงการเพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐ และให้ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจได้
ดาเนินการในส่ วนที่ตนเองมีศกั ยภาพและความถนัดทรัพยากรของทั้งสองฝ่ ายถูกนามาใช้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ การที่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จเข้ามามี ส่วนร่ วมช่ วยให้มีการตรวจทานโครงการ
เพิม่ ขึ้นบางโครงการที่มีรายได้ไม่คุม้ ทุนความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จะช่วย
ให้โครงการมีความเป็ นไปได้มากขึ้น
5.2.2 ภาคีความร่ วมมือกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจเป็ นรู ปแบบการทางานที่ดึงข้อดีของแต่ละภาค
ส่ วนทาให้เพิ่มแรงจูงใจในการเข้ามาทางานร่ วมกัน โดยมีจุดเด่นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานลด
ต้นทุนการทางาน การกระจายความเสี่ ยง และเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่ วม เพื่อปรับปรุ ง
รู ปแบบของการนาภาคีความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจมาปรับใช้ เพื่อส่ งเสริ มจุดเด่น
ของการทางานร่ วมกันและลดจุดด้อยที่อาจจะเกิดขึ้น
5.2.3 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาต้องตระหนักถึงความสาคัญในการระดมความ
ร่ วมมือจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจเข้ามาสู่ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มา ในการ
สนับสนุ นและส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนในการเข้าร่ วมแก้ไขปั ญหาและพัฒนากิ จกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
เช่น โครงการลงทุนในเขตชลประทาน การหาตลาดต่างประเทศ และการประหยัดพลังงาน การจัดระบบ
ประสานงานในรู ปของคณะกรรมการร่ วมระดับ สู ง และการพัฒนาสถาบันธุ รกิ จของเอกชนให้เป็ น
องค์กรที่สาคัญ และสร้างความเข้าใจแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจให้ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อ
การพัฒนาชนบทของจังหวัดนครราชสี มา และการขยายบทบาทการมีส่วนร่ วมขององค์กรอาสาสมัคร
และองค์กรธุ รกิจภาคเอกชนในการพัฒนาชนบทด้วย
5.2.4 การจัดตั้งองค์กรประสานงาน เช่น การตั้งคณะกรรมการร่ วมระหว่างองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัดนครราชสี ม า ภาคเอกชน และรั ฐวิส าหกิ จ เพื่อแก้ไ ขปั ญหาทางเศรษฐกิ จ เพื่ อสนับสนุ นและ
ผลักดันให้มีการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการของจังหวัด และระดมความร่ วมมือจากภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ
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5.2.5 แนวทางการขยายความร่ วมมือขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจในสาขาต่าง ๆ เช่น เรื่ องการพัฒนาการศึกษา การเกษตร การเหมืองแร่ รวมถึงการพัฒนา
ก่อตั้งองค์กรประสานความร่ วมมื อในระดับจังหวัด ได้เข้าไปมี ส่วนในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จของ
จังหวัดทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การลงทุน และการท่องเที่ยว
5.2.6 แนวทางการระดมความร่ วมมือจากภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิ จเข้ามาร่ วมกระบวนการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาเศรษฐกิ จของจังหวัดนครราชสี มา โดยภาคราชการ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จาเป็ นจะต้องปรับกลไกตัวเองเพื่อช่วยให้ภาคธุ รกิจของเอกชนสามารถขยายตัวไปได้รวดเร็ วขึ้น โดยยึด
หลักการแข่งขันเสรี และความเป็ นธรรมแก่สังคม อย่างไรก็ตามในภาคเอกชนจะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาดุลการค้า การว่างงาน และการกระจายรายได้ของ
ประชาชนด้วย
5.2.7 จัดระบบบริ หารราชการให้เอื้อต่อการทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายกับภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ ในลักษณะเป็ นภาคี พันธมิตร หุ ้นส่ วนในการจัดบริ การสาธารณะ โดย การส่ งเสริ ม ผลักดัน
ให้เกิ ดความร่ วมมื อในการทางาน การประสานกันระหว่า งหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและองค์ก ร
ประชาชนในลักษณะการบริ หารงานในรู ปแบบเครื อข่าย (Networking) เน้นการทางานแบบหุ ้นส่ วนกับ
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในงานบริ การสาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) โดยศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการร่ วมทุนในโครงการพัฒนาสาคัญ ๆ ของจังหวัด
5.2.8 ปรั บ ปรุ ง บทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ างขององค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด ให้มี ขนาดที่
เหมาะสม (Rightsizing) ก่อให้เกิดความคุม้ ค่า และรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่มีความ
หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น โดย
1) ทบทวนบทบาทภารกิ จของราชการส่ ว นท้องถิ่ น และองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
นครราชสี มา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ยกเลิ กภารกิ จที่ ไม่จาเป็ น ถ่ายโอนงานบริ การบางอย่างของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้ภาคเอกชน หรื อภาครัฐวิสาหกิจดาเนินการแทน
2) ทบทวนการกระจายอานาจไปยังภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมและมี
ความเป็ นไปได้ต ามสภาพการณ์ รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด วิ นัย ทางการคลัง และธรรมาภิ บ าลในการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
3) ทบทวน ปรับปรุ ง หรื อแก้ไขข้อบังคับท้องถิ่ น หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา อันมีผลกระทบต่อการ
จากัดสิ ทธิ เสรี ภาพและการให้บริ การแก่ประชาชน หรื อการให้โอกาสภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจเข้า
มาทางานร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้
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5.3 ข้ อ เสนอแนะการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ ภาคประชาชน นั ก วิช าการ ปราชญ์ ช าวบ้ า น
นักการเมือง และอืน่ ๆ
5.3.1 การสร้างเครื อข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ ได้
ต้องมีการทาแผนที่ทางสังคม (Social Map) ของจังหวัดนครราชสี มา เพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มองค์กรอะไรบ้าง
ในพื้นที่ และแต่ละองค์กรมีบทบาทภารกิ จอะไร และกาลังดาเนิ นกิจกรรมอะไรอยู่ เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
ซ้ าซ้อนของกระบวนการทางาน
5.3.2 การคัดเลือกคณะทางานที่จะมาร่ วมดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างจริ งจัง ควรต้อง
มีคณะทางานที่มาจากหลากหลายส่ วน ได้แก่ ภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง
และภาคอื่น ๆ โดยต้องมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องที่เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทาง
สังคม (Social Movement) และจะต้องดาเนิ นการแบบไม่เป็ นทางการ โดยควรให้ภาคพลเมืองเป็ นผู ้
ขับเคลื่อนงานเคลื่อนไหวทางสังคม
5.3.3 สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครในทุกระดับ เพื่อร่ วมกับกลุ่มเครื อข่ายภาคประชาชนในระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัดเป็ นกลุ่มแกนหลักดาเนิ นกิ จกรรม และทางานร่ วมกับหน่ วยงานภาครัฐ นักวิชาการ
ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองและอื่น ๆ
5.3.4 สร้ างความร่ วมมื อขององค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อนาไปสู่ การสร้ างเอกภาพระดับ
จังหวัดจาเป็ นต้องประสานรัฐ ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองและอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นโยบาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม โดย
1) เสริ มสร้ า งบทบาทการมี ส่ ว นร่ วมของภาคี ก ารวิ จ ัย ในการจัด ท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดนครราชสี มาโดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกระบวนการพัฒนาเพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2) สร้างกลไกและกระบวนการปฏิบ ตั ิงานที่ขบั เคลื่อนการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนา
กับภาคประชาสังคม ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านนักการเมือง และอื่น ๆ
3) สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลในทุกระดับและเชื่ อมโยงโครงข่ายข้อมูล
การพัฒนาระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
4) ให้มีการทาข้อมูล โดยศึกษา วิจยั สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อหนุ น
เสริ มการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสี มา แบบมีส่วนร่ วม
5.3.5 การเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจัด การความสั ม พัน ธ์ ข องเครื อ ข่ า ยองค์ ก รภาคประชาชน
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ เช่น การสนับสนุ นให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องในองค์กรภาคประชาชน โดย
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1) การพัฒนากลไกหนุ นเสริ มองค์กรประชาชน เช่ น การเปิ ดโอกาสให้องค์กรภาค
ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรของภาครัฐ การสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาชนเข้าร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วนในการ
พัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาและของจังหวัดนครราชสี มา
2) พัฒนาการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการสื่ อสารกับสาธารณะ ในระดับ
องค์กรและเครื อข่ายประชาชนโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผลักดันให้การทางานของภาคประชาชน
ไปสู่ ระดับนโยบาย เช่น การส่ งเสริ มให้ภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง เข้ามี
ส่ วนร่ วมในการปฏิรูปโคราช ในประเด็น ปฏิรูปการศึกษา สาธารณสุ ข ปฏิรูปการกระจายอานาจ ปฏิรูป
การเมือง โครงสร้ างพื้นฐาน ผังเมือง เศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม ทั้งในระดับชุ มชน โรงเรี ยน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระดับจังหวัด
3) การทางานศึกษาวิจยั เช่น การสนับสนุนให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ดา้ นต่าง ๆ
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่ งเสริ ม ขยายบทบาท ขยายการกระจายตัว และความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีรัฐส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น และ
นักการเมือง ให้การสนับสนุน
4) จัดระบบบริ ห ารราชการให้ เอื้ อต่ อการท างานร่ ว มกันเป็ นเครื อ ข่ า ยกับ ภาคเอกชน
องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุ มชน และภาคส่ วนต่าง ๆ โดยส่ งเสริ ม ผลักดันให้เกิ ดความร่ วมมือใน
การทางาน การประสานกันระหว่างหน่ วยงาของส่ วนราชการระดับ จังหวัดและองค์ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริ หารงานในรู ปแบบเครื อข่าย
(Network) ในลักษณะเป็ นภาคี พันธมิตร หุ น้ ส่ วน (Partnership) ในการจัดบริ การสาธารณะ
5.3.6 พัฒนารู ปแบบ กลไก ระบบ และวิธีทางาน เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น วางหลัก เกณฑ์ ใ ห้ แ ต่ ล ะส่ ว นราชการจัด ให้ มี ร ะบบการ
ปรึ ก ษาหารื อกับ ประชาชน นัก วิช าการ ปราชญ์ชาวบ้าน นัก การเมือง เพื่ อ ส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ออกแบบและให้ขอ้ คิดเห็ นต่อการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐในการช่ วยกันทาให้เกิ ดการบริ การ
สาธารณะที่ดียงิ่ ขึ้น
5.3.7 สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการ โดย
1) สร้ างความรู ้และความเข้าใจแก่เครื อข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการ
พัฒนาระบบราชการ เน้นการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิจริ ง (Action Learning)
2) พัฒนารู ปแบบ กลไก ระบบ และวิธีทางาน เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักการเมือง เข้ามามีส่วนร่ วม
3) ส่ งเสริ มให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ในทุกระดับ
และจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของหน่วยงานของส่ วนราชการ
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และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา รวมถึงการริ เริ่ มให้มีการวางแผนและจัดทางบประมาณแบบ
มีส่วนร่ วม
4) การสร้ างภาคี เครื อข่ายการทางานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสานพลังขับเคลื่ อนระดับ
จังหวัด และการส่ งเสริ มการสื่ อสารในสังคมเครื อข่ายและระหว่างเครื อข่าย ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ เช่น สังคมออนไลน์ (social media) สังคมเครื อข่าย (social networks)
5) พัฒนาหรื อหาประเด็นการทางานในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ประเด็นเศรษฐกิ จพอเพียง
ประเด็นการจัดการภัยพิบตั ิ ประเด็นการปฏิรูปชุมชน ประเด็นการจัดการสังคม ประเด็นการสร้างความ
เป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen)
5.3.8 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีกลไกการรั บฟั งความคิดเห็ นของประชาชน และสามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารและบริ การของทางราชการได้โดยสะดวกเป็ นธรรม และตรงตามความต้องการ โดย
1) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น หน่ ว ยราชการให้ มี ก ารพัฒ นาช่ องทางการสื่ อสาร เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริ การของทางราชการได้ง่าย
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างกลไกการรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การของส่ วนราชการและท้องถิ่นรวมทั้งระบบการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
ท้องถิ่นและประชาสังคม
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการจัดทาหน้าเว็บหลักหรื อเว็บท่า (Web Portal) ของ
จังหวัดนครราชสี มา หรื อขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ในลักษณะที่ เป็ นช่ องทางของ
บริ การของจังหวัดนครราชสี มา และขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาทุกประเภท (Provincial
Administration Gateway) ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้

