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บทที่ 6
ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มา และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (2556-2565)
จากการศึ ก ษาท าให้ เห็ นว่า บริ บ ทของการพัฒ นา และทิ ศ ทางการพัฒนาทั้ง ในระดับ ภู มิ ภาค
ระดับประเทศ และระดับจังหวัดนครราชสี มามีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และท่ามกลางบริ บทการ
พัฒนาในกระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วนั้น จังหวัดนครราชสี มาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จะต้องเผชิ ญกับการแข่ง ขันที่ สู งมากขึ้ น ดัง นั้นจัง หวัดนครราชสี มาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จะต้องมีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เป็ นทั้งโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ
มิติ
ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนครราชสี มาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ควรมุ่งไปสู่ การพัฒนาความเป็ นสุ ขและความเป็ นธรรมในสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและภาคี ความร่ วมมือที่ หลากหลาย ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน วิสาหกิ จ ประชาสังคม และ
การเมือง เป็ นต้น
ข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 -2565 มี
ดังนี้
6.1 ด้ านเศรษฐกิจ
จะต้องมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ ทั้งในด้านการผลิต การหาตลาดเพิ่ม และผลักดันให้ผรู ้ ะดับ
ฐานล่าง หรื อเกษตรกรในระดับพื้นที่ มีความรู ้ ความสามารถและมีทกั ษะในการผลิตที่ได้คุณภาพและมี
ปริ มาณที่มากขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ การสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ โดย
1) การพัฒนาเศรษฐกิจอยูบ่ นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่ม ที่นาไปสู่
การเสริ มสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและมีความเป็ นธรรมของสังคม
2) บริ หารจัดการความรู ้ อย่างเป็ นระบบ ทั้งการพัฒนาและสร้างความรู ้ดว้ ยกระบวนการ
ศึกษาวิจยั รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3) ยกระดับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสี มา ที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย
ในพื้นที่ เช่ น ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรม ภูมิ ปัญญาทางด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิ
ปั ญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี พ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ่ งเหล่านี้ เป็ นภูมิปัญญาที่
มีคุณค่าและเป็ นทรั พย์สินทางปั ญญาของประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา ที่ สามารถสร้ างคุ ณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสี มา ที่รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสี มา
4) เชื่อมความเป็ นเครื อข่ายกับธุ รกิจในระดับนานาชาติ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และ
อินโดจีน และสร้างความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจให้กบั เครื อข่ายนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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6.2 ด้ านสั งคม
ทิศทางข้างหน้ามุ่งไปสู่ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม และรู ้เท่าทัน
1) พัฒนากลไกจังหวัดโดยอาศัยกระบวนการวางแผนจังหวัดและกาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน
เพื่อให้จงั หวัดเป็ นแกนหลักในการเชื่อมโยงกลไกระดับตาบล องค์กรชุ มชน และภาคส่ วนต่าง ๆ ในพื้นที่
เพื่อร่ วมดาเนินการในการพัฒนาทางด้านสังคมที่ครอบคลุมทุกมิติได้
2) กาหนดภารกิ จและแนวทางปฏิ บตั ิขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการสนับสนุ น
การจัดสวัสดิการขององค์กรชุมชน โดยอาจทาเป็ นรายละเอียด และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3) เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนร่ วมเป็ นเจ้าของกลไกระดับนโยบายในฐานะหุ ้นส่ วน เพื่อ
มาร่ ว มคิ ด และร่ ว มด าเนิ น การทั้ง ในการก าหนดประเด็ น ในการขับ เคลื่ อ นผลัก ดัน และปฏิ บ ัติ ให้
สอดคล้องกับบริ บทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งการเสริ มสร้างการรับรู ้ให้กบั ประชาชนใน
พื้ น ที่ ใ นเรื่ อ งสิ ท ธิ ก ารเข้า ถึ ง การบริ ก ารของรั ฐ และการพัฒ นาศัก ยภาพของการจัด การตนเองของ
ครอบครัวและชุมชน ที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายการอยูอ่ ย่างมีความสุ ขและมีความเป็ นธรรม
6.3 ด้ านเกษตรกรรม
ในการพัฒ นาด้ า นการเกษตรของพื้ น ที่ จ ัง หวัด นครราชสี มา จะต้ อ งมุ่ ง ไปสู่ ก ารพัฒ นา
กระบวนการผลิ ตที่ เหมาะสมและเพิ่มปริ มาณผลผลิ ตให้มากขึ้ น เพิ่มศัก ยภาพของเกษตรกร โดยการ
พัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ใ ห้มี จานวนมากขึ้ นรวมทั้ง การ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่ การสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร และเป็ นเมืองเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรกรรมยัง่ ยืน
และผลักดันให้จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของประเทศ โดยการเชื่ อมการผลิตภาค
เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.4 ด้ านอุตสาหกรรม
เน้นการพัฒนาอุ ตสาหกรรมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และรั บผิดชอบต่อสังคม และส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดิบการผลิตจากพื้นที่ของจังหวัดนครราชสี มาเป็ นสาคัญ รวมทั้งจะต้องส่ งเสริ มให้
ประชาชนในจังหวัดเข้าไปเป็ นผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมเอง และเน้นการพัฒนาทักษะฝี มือของ
แรงงานให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็ นการเพิม่ ความสามารถของแรงงาน โดยการ
สร้างความร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน และอื่น ๆ
ผลักดันให้จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ ภูมิภาค โดยการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่ น โดยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ น ที่สาคัญให้
อุตสาหกรรมกับชุมชนสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
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6.5 ด้ านพาณิชยกรรม
เพิ่มและปรับปรุ งการผลิตสู่ การเพิ่มคุ ณค่า และมูลค่า ของสิ นค้าและบริ การ บนฐานความรู ้และ
นวัตกรรมที่มาจากท้องถิ่ น และสนับสนุ นการเชื่ อมโยงการผลิ ตและการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งสร้ าง
ภูมิคุม้ กันทางด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้กบั การผลิ ตของท้องถิ่ น และสร้ างระบบการแข่งขันด้านการ
ลงทุนให้เป็ นธรรม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของจังหวัดและท้องถิ่นเป็ นสาคัญ รวมทั้งขยายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรและประชาชนผูผ้ ลิตในระดับฐานล่างของจังหวัด
6.6 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานและผังเมือง
การพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่ งที่สะดวกรวดเร็ ว โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการ
ขนส่ งสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้นที่ฐานให้มีความครอบคลุ มพื้นที่
ของจังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ โครงสร้ างถนนที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ตอบสนองการใช้ประโยชน์
ของประชาชนทุกกลุ่ม การพัฒนารถไฟให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ มากขึ้น การพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่อ
ใช้ในครัวเรื อน ไฟฟ้ าสาธารณะ ไฟฟ้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพและสะอาด การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและเพื่อการเกษตร และพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้
ทัว่ ถึง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจที่รอบด้านร่ วมกัน
การวางผังเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการบังคับใช้อย่างจริ งจัง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม และให้มีการประกาศใช้ที่ชดั เจน และเป็ นที่รับทราบและต้อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
6.7 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ท่ า มกลางจ านวนประชากรในจั ง หวัด นครราชสี มาที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และขณะเดี ย วกั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็ลดน้อยลง เสื่ อมโทรมลง ส่ งผลกระทบต่อการแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งน้ าท่วม แห้งแล้ง และมีภยั ธรรมชาติบ่อยมากขึ้ น ดังนั้นจังหวัดนครราชสี มาและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรมีทิศทางการพัฒนาดังนี้
1) ยกระดับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ดีมากขึ้น ด้วยการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน ให้อานาจประชาชนในการปกป้ องดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่
2) ส่ ง เสริ ม ให้ภาคอุ ตสาหกรรมผลิ ตผลผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม และลดการใช้
พลังงานให้มากขึ้นหรื อใช้พลังงานทางเลือกทดแทนให้มากขึ้นในกระบวนการผลิต
3) สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัด สิ น ใจต่ อ ประเด็ น สาธารณะด้า นต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
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6.8 ด้ านการเมือง
ส่ งเสริ มกระบวนการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนในทุ กระดับ รวมทั้งเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมประชาธิ ปไตยให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ ของประชาชน
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการใน
ทุกระดับ โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง
สร้างความเป็ นเครื อข่ายการทางานร่ วมกัน และให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียม สร้างเครื อข่ายและกลไกภาคประชาชนให้ทางานติดตามตรวจสอบการทางานและการใช้อานาจ
ของรัฐได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาความเป็ นพลเมืองของประชาชนในจังหวัดด้วยกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจและลง
มือปฏิบตั ิการร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายทั้งภาคพลเมือง การเมือง และข้าราชการทุกภาคส่ วน
6.9 ด้ านการบริหารจัดการราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
ทิศทางข้างหน้าการพัฒนาการบริ หารจัดการราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ในสังคมของ
จังหวัดนครราชสี มา จะต้องเน้นการพัฒนากลไก และกระบวนการบริ หารจัดการของจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้อยูบ่ นหลักธรรมาภิบาล ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่าง
แท้จริ ง และพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นไปสู่ ความสมดุล บริ หารงานให้มีความโปร่ งใส ลดบทบาทอานาจของ
นักการเมือง อานาจของส่ วนราชการ และเพิ่มอานาจในการตัดสิ นใจเป็ นของประชาชนในท้องถิ่น
เน้นการพัฒนาภาคราชการให้มีการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีธรรมาภิบาล และทางาน
แบบหุ ้นส่ วนการพัฒนา และทางานให้คุม้ ค่า และเห็ นคุ ณค่าในภารกิ จของตนเอง ปรั บโครงสร้ างการ
บริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความทันสมัย โดยคานึงถึงประชาชนและหุ น้ ส่ วนการพัฒนา

