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บทที ่6 
ทศิทางในการพฒันาจังหวดันครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2556-2565) 

 
จากการศึกษาท าให้เห็นว่าบริบทของการพฒันา และทิศทางการพฒันาทั้งในระดับภูมิภาค 

ระดบัประเทศ และระดบัจงัหวดันครราชสีมามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และท่ามกลางบริบทการ
พฒันาในกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น จงัหวดันครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน ดงันั้นจงัหวดันครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งมีการปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของการพฒันาพื้นท่ีในทุก ๆ 
มิติ  

ดงันั้นทิศทางการพฒันาของจงัหวดันครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอีก 10 ปี
ขา้งหน้า ควรมุ่งไปสู่การพฒันาความเป็นสุขและความเป็นธรรมในสังคม ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีความร่วมมือท่ีหลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ ประชาสังคม และ
การเมือง เป็นตน้  

ขอ้เสนอในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2556 -2565 มี
ดงัน้ี  

 

6.1 ด้านเศรษฐกจิ  
จะตอ้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในดา้นการผลิต การหาตลาดเพิ่ม และผลกัดนัให้ผูร้ะดบั

ฐานล่าง หรือเกษตรกรในระดบัพื้นท่ี มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการผลิตท่ีไดคุ้ณภาพและมี
ปริมาณท่ีมากข้ึน และพฒันาเศรษฐกิจไปสู่การสร้างความสมดุลทางดา้นเศรษฐกิจ โดย  

1) การพฒันาเศรษฐกิจอยูบ่นฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่ม ท่ีน าไปสู่
การเสริมสร้างเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและมีความเป็นธรรมของสังคม 

2) บริหารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพฒันาและสร้างความรู้ดว้ยกระบวนการ
ศึกษาวจิยั รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  

3) ยกระดบัการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย
ในพื้นท่ี เช่น ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรม ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิ
ปัญญาดา้นศิลปะ วฒันธรรม ดนตรีพื้นบา้น ภูมิปัญญาดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นภูมิปัญญาท่ี
มีคุณค่าและเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีสามารถสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา ท่ีรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา  

4) เช่ือมความเป็นเครือข่ายกบัธุรกิจในระดบันานาชาติ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ
อินโดจีน และสร้างความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจใหก้บัเครือข่ายนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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6.2 ด้านสังคม  
ทิศทางขา้งหนา้มุ่งไปสู่การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทนั  

1) พฒันากลไกจงัหวดัโดยอาศยักระบวนการวางแผนจงัหวดัและก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน
เพื่อใหจ้งัหวดัเป็นแกนหลกัในการเช่ือมโยงกลไกระดบัต าบล องคก์รชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
เพื่อร่วมด าเนินการในการพฒันาทางดา้นสังคมท่ีครอบคลุมทุกมิติได ้ 

2)  ก าหนดภารกิจและแนวทางปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสนบัสนุน
การจดัสวสัดิการขององคก์รชุมชน โดยอาจท าเป็นรายละเอียด และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจา้ของกลไกระดบันโยบายในฐานะหุ้นส่วน เพื่อ
มาร่วมคิดและร่วมด าเนินการทั้ งในการก าหนดประเด็นในการขับเคล่ือนผลักดัน และปฏิบัติ ให้
สอดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี พร้อมทั้งการเสริมสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชนใน
พื้นท่ีในเร่ืองสิทธิการเข้าถึงการบริการของรัฐ และการพฒันาศักยภาพของการจัดการตนเองของ
ครอบครัวและชุมชน ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายการอยูอ่ยา่งมีความสุขและมีความเป็นธรรม  
 
6.3 ด้านเกษตรกรรม  

ในการพัฒนาด้านการเกษตรของพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา จะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากข้ึน เพิ่มศกัยภาพของเกษตรกร โดยการ
พฒันาความรู้ ทกัษะทางด้านการเกษตร และพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีจ  านวนมากข้ึนรวมทั้งการ
พฒันาเพื่อน าไปสู่การสร้างความมัน่คงทางอาหาร และเป็นเมืองเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรกรรมย ัง่ยืน 
และผลกัดนัใหจ้งัหวดันครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของประเทศ โดยการเช่ือมการผลิตภาค
เกษตรกบัภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

 
6.4 ด้านอุตสาหกรรม  

เน้นการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบการผลิตจากพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมาเป็นส าคญั รวมทั้งจะตอ้งส่งเสริมให้
ประชาชนในจงัหวดัเขา้ไปเป็นผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมเอง และเน้นการพฒันาทกัษะฝีมือของ
แรงงานใหต้อบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มความสามารถของแรงงาน โดยการ
สร้างความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และอ่ืน ๆ  

ผลกัดนัใหจ้งัหวดันครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ ภูมิภาค โดยการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยการพฒันานวตักรรมใหม่ และน าเทคโนโลยีเขา้มาสนบัสนุน ท่ีส าคญัให้
อุตสาหกรรมกบัชุมชนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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6.5 ด้านพาณชิยกรรม  
 เพิ่มและปรับปรุงการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า และมูลค่า ของสินคา้และบริการ บนฐานความรู้และ
นวตักรรมท่ีมาจากทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางดา้นการบริหารความเส่ียงให้กบัการผลิตของทอ้งถ่ิน และสร้างระบบการแข่งขนัดา้นการ
ลงทุนให้เป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของจงัหวดัและทอ้งถ่ินเป็นส าคญั รวมทั้งขยายโอกาสในการ
เขา้ถึงแหล่งทุนของเกษตรกรและประชาชนผูผ้ลิตในระดบัฐานล่างของจงัหวดั 

 
6.6 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและผงัเมือง  
 การพฒันาระบบโครงข่ายการขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยการพฒันาระบบโลจิสติกส์เพื่อการ
ขนส่งสินคา้เกษตร สินคา้อุตสาหกรรม โดยพฒันาระบบโครงสร้างพื้นท่ีฐานให้มีความครอบคลุมพื้นท่ี
ของจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ โครงสร้างถนนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิตอบสนองการใช้ประโยชน์
ของประชาชนทุกกลุ่ม การพฒันารถไฟให้เป็นระบบและมีประสิทธิมากข้ึน การพฒันาระบบไฟฟ้าเพื่อ
ใชใ้นครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การพฒันาระบบประปาท่ีมีคุณภาพและสะอาด การ
พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และพฒันาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้
ทัว่ถึง โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจท่ีรอบดา้นร่วมกนั  
 การวางผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม และให้มีการประกาศใชท่ี้ชดัเจน และเป็นท่ีรับทราบและตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
 
6.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ามกลางจ านวนประชากรในจังหวัดนครราชสีมาท่ี เพิ่มมาก ข้ึน และขณะเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ลดนอ้ยลง เส่ือมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อการแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งน ้ าท่วม แห้งแล้ง และมีภยัธรรมชาติบ่อยมากข้ึน ดงันั้นจงัหวดันครราชสีมาและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีทิศทางการพฒันาดงัน้ี  

1) ยกระดบัมาตรฐานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ดีมากข้ึน ดว้ยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ใหอ้ านาจประชาชนในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นท่ี  

2) ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตผลผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และลดการใช้
พลงังานใหม้ากข้ึนหรือใชพ้ลงังานทางเลือกทดแทนใหม้ากข้ึนในกระบวนการผลิต 

3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่อประเด็นสาธารณะด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  
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6.8 ด้านการเมือง  
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดบั รวมทั้งเสริมสร้าง
วฒันธรรมประชาธิปไตยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติของประชาชน  
 เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคประชาชนให้สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการใน
ทุกระดบั โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 สร้างความเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกนั และให้สามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดอ้ยา่ง
เท่าเทียม สร้างเครือข่ายและกลไกภาคประชาชนใหท้ างานติดตามตรวจสอบการท างานและการใชอ้ านาจ
ของรัฐไดอ้ยา่งเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 
 พฒันาความเป็นพลเมืองของประชาชนในจงัหวดัดว้ยกระบวนการให้ความรู้ ความเขา้ใจและลง
มือปฏิบติัการร่วมกนัเป็นเครือข่ายทั้งภาคพลเมือง การเมือง และขา้ราชการทุกภาคส่วน 
 
6.9 ด้านการบริหารจัดการราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 ทิศทางขา้งหนา้การพฒันาการบริหารจดัการราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ในสังคมของ
จงัหวดันครราชสีมา จะตอ้งเนน้การพฒันากลไก และกระบวนการบริหารจดัการของจงัหวดัและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้อยูบ่นหลกัธรรมาภิบาล ท่ีมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่ง
แทจ้ริง และพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินไปสู่ความสมดุล บริหารงานให้มีความโปร่งใส ลดบทบาทอ านาจของ
นกัการเมือง อ านาจของส่วนราชการ และเพิ่มอ านาจในการตดัสินใจเป็นของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 เน้นการพฒันาภาคราชการให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล และท างาน
แบบหุ้นส่วนการพฒันา และท างานให้คุม้ค่า และเห็นคุณค่าในภารกิจของตนเอง ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและมีความทนัสมยั โดยค านึงถึงประชาชนและหุน้ส่วนการพฒันา  


