นโยบายการพัฒนานครราชสีมา

KORAT NO PROBLEM
โคราช เมืองไร้ปัญหา ด้วย 9 นโยบาย
1. โคราช เมืองเกษตรก้าวไกล
1.1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอครอบคลุมพืนที่เกษตร ทัง 32 อ้าเภอ (ปัจจุบันมีเพียงพืนที่ชลประทาน
700,000 ไร่= 8 %) โดยใช้ศักยภาพจากพืนที่ลุ่มน้าทัง 9 แห่งของโคราชอย่างเต็มที่ โดยการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า
แก้มลิง ฝาย ฯลฯ ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
1.2. ส่งเสริมการท้า Smart Farming เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและลดต้นทุน
1.3. ส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึน
1.4. จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ไร้ทที่ ้ากิน (ปัจจุบันมีผู้ยื่นค้าขอ 30,017 ราย) โดยใช้เงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณ
2,000 ล้านบาท
1.5. ส่งเสริมเกษตรกรเลียงโคพั นธุ์ “โคราชวากิว” เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศและจ้าหน่ายในประเทศ เพื่อสร้าง
อาชีพใหม่ให้เกษตรกร ให้มีรายได้สูงขึนเพื่อเป็นทางเลือก (เนือวัวธรรมดา กก.ละ 250- 300 บาท เนือโคราชวากิว
กก.ละ 2000 - 4000 บาท) มีการพัฒนาโรงเชือดมาตรฐาน GMP และฮาราล เพื่อสนับสนุนการส่งออกและยังเป็น
การใช้ผลิตผลภาคเกษตรที่ผลิตในโคราช เป็นอาหารส้าหรับขุนโคพันธ์ “โคราชวากิว” เช่น มันส้าปะหลัง ข้าวโพด
ข้าว ฯลฯ
2. โคราช เมืองอุตสาหกรรม
2.1. ส่งเสริม ให้มี นิคมอุตสาหกรรมเพิ่ ม มากขึน เพื่อรองรับ การลงทุน การจ้างงาน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น Modified Starch หรือ Bio Plastic
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2.2. ส่งเสริมโครงการ Northeastern Food Valley ให้เกิดขึน เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทั่ วไป
ใช้เทคโนโลยีชันสูง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และยกระดับราคาสินค้าเกษตร
2.3. ส่งเสริม ให้มี ก ารจั ดตังโครงการ KSEZ ( Korat Special Economic Zone) หรือ เขตเศรษฐกิ จ พิเศษ ทางด้ าน
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีเป้าหมายที่ผลผลิตทางการเกษตร คือ อ้อย ข้าว มันส้าปะหลัง
ข้าวโพด โดยให้สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุน และภาษี ในลักษณะเดียวกับ EEC โดยการเชิญชวนเอกชนมาร่วม
ลงทุนกับภาครัฐ ในลักษณะ PPP
2.4. ต่อยอดโครงการท่อ gas ธรรมชาติจากวังน้อย - โคราช เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงานให้มาก
ขึน
3. โคราช เมืองคมนาคม
3.1. สร้างโคราชให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน เพื่อเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีน และรองรับการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของโคราช
3.2. ต่อความยาวของ Motorway สายบางปะอิน – โคราช (หมายเลข 6) ให้ไปถึงขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
เพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวและจีน เพื่อผนวกภาคอีสาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ
รองรับนโยบาย ONE BELT ONE ROAD ของจีน
3.3. ขยายรถไฟรางคู่ ให้ทั่วภาคอีส านต่อจากสายกรุงเทพ – โคราช เพื่อประโยชน์ด้านการเดินทาง ลงทุ น ท่ องเที่ยว
และขนส่งสินค้าเกษตรของภาคอีสาน (อาทิเช่น จิระ – ขอนแก่น, ขอนแก่น – หนองคาย, บ้านไผ่ – มหาสารคาม –
ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร, จิระ – อุบลราชธานี)
3.4. เร่ง รั ด การก่ อ สร้ างรถไฟความเร็ว สูง จากกรุง เทพฯ – โคราช ให้ แ ล้ วเสร็จ โดยเร็ว เพื่ อ รองรับ นั ก ลงทุ น และ
นักท่องเที่ยว และต่อขยายไปถึง ขอนแก่น – อุดร – หนองคาย ในอนาคตเพื่อเชื่อมโยงกับลาวและจีนต่อไป
เพื่อให้โคราชและภาคอีสานเป็นประตูสู่อินโดจีนและเชื่อมโยงกับโครงการ ONE BELT ONE ROAD
3.5. ขยายถนน 4 เลน และ 6 เลน ให้ครอบคลุม พืนที่ อ้าเภอที่ ส้าคัญ ของจังหวัดนครราชสีม า เพื่อการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิเช่น สาย 304 เพื่อเปิดประตูสู่อีสานสู่ EEC, โคราช - โนนสูง,
สีดา - บัวใหญ่, พิมาย - หินดาด, สีดา - ประทาย, เฉลิมพระเกียรติ - จักราช, หนองบัวโคก - พระทองค้า, บ้านวัด
- ประทาย, โคราช - โนนไทย เป็นต้น รวมทังสร้างถนนสายใหม่ บายพาส ด่านขุนทด เพื่อลดการแออัดของจราจร
บริเวณ อ.ด่านขุนทด
3.6. ผลักดันให้มีการก่อสร้างท่าเรือ (DRY PORT) และสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง (Truck Terminal) เพื่อให้โคราชเป็น
ฐานในการรวบรวมสินค้าที่บรรจุกล่อง CONTAINER ในอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน สู่การส่งออกทางทะเลที่ทา่ เรือ
น้าลึกและ EEC
3.7. พัฒนาและสนับสนุนภาคเอกชนให้มาใช้สนามบินโคราชให้เป็นประโยชน์ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และเชื่อมโยง
กับทุกจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN
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4. โคราช เมืองท่องเที่ยว
4.1. ส่งเสริมสินค้า OTOP ของโคราช ให้เป็นสินค้าท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชนต่างๆใน
จ.นครราชสีมา โดยยกระดับให้เป็น “ I –OTOP “
I = ISAN
ภาคอีสาน
I = INNOVATION ยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
I = INCOME เพิ่มการตลาดด้านต่างประเทศ และระบบ ON LINE SHOPPING ในการซือสินค้า OTOP
I = INFLIGHT เพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายของสินค้าบนสายการบินต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย
4.2. สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวในระดับอ้าเภอ และต้าบล เช่นถนนหนทาง ห้องน้า ศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยว ความสะดวก ความปลอดภัย เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว
4.3. ส่งเสริม และเชิดชูง านเทศกาลประเพณี ที่ ส้าคัญ ของโคราชและภาคอี ส านให้ยิ่ งใหญ่ เพื่อดึ งดู ด นัก ท่ องเที่ ย ว
เพื่อสร้าง Niche Market (เช่นงานแห่เทียน งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานกินเข่าค่้า งานผ้าไหม งานเทศกาล
พิมาย งานมวยโคราช งานขนมจีน งานเจ ฯลฯ)
4.4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านและต้าบลต่างๆ โดยการใช้ประเพณี วิถีชีวิตของชนบทเป็นจุดขายในลักษณะ
Home Stay (เช่น มาเรียน มวยไทยโคราช ที่ บ้านรัง กาใหญ่ อ.พิม าย พร้อมที่ พัก อาหาร และท่ องเที่ ยวชนบท
ประกอบกับเรียนมวยไทย) ซึ่งก้าลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างสูง
4.5. ส่งเสริมตลาด Mice ให้มีการประชุมและสัมมนาที่โคราช เพื่อเป็นการถ่ายทอด ความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
ลงทุน และการท่องเที่ยวในโคราช
4.6. ผลั ก ดั น ให้ โคราชเป็ น KORAT GEOPARK หรื ออุ ท ยานธรณี โ ลก เพราะมี อ งค์ ป ระกอบที่ ค รบถ้ วน อาทิ เ ช่ น
แหล่งฟอสซิลต่างๆ ไม้กลายเป็นหิน ไดโนเสาร์ ช้างโบราณ หมูโบราณ ที่มีอายุนับล้านๆปี เป็นต้น สนับสนุนให้เกิด
DINOPARK ปัจจุบันโคราชได้รับการประกาศให้เป็น WORLD HERITAGE หรือมรดกโลกที่ป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
และพื นที่ ส งวนชี วมณฑล (MAN AND BIOSPHERE) ที่ ป่ าสะแกราช ปั ก ธงไชย ถ้า KORAT GEOPARK เกิ ดขึ น
จะท้าให้โคราชเป็นประเทศที่ 3 ในโลก ที่มีมรดกโลก 3 ประเภทอยู่ด้วยกัน (ปัจจุบันมี อิตาลี เกาหลีใต้)
5. โคราช เมืองกีฬา
ใช้ กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนและคนโคราช ให้มีความพร้อมทังร่างกาย จิตใจ ความรัก ความสามัคคี
เพื่อเป็นพืนฐานในการพัฒนา จ.นครราชสีมา
5.1. จัดให้มี โครงสร้างพืนฐานด้านกีฬาในลักษณะ Mini Sport Complex ในระดับอ้าเภอ (ในระดับจังหวัดมีสนามกีฬา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ อยู่ แ ล้ ว ) และจั ด ให้ มี Mini Fitness ตามอ้ า เภอและหมู่ บ้ า นต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ มี
การออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
5.2. สนับสนุนทีมสโมสรกีฬาของโคราชให้ประสบความส้าเร็จ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเยาชนโคราชในการเล่นกีฬา
และเพื่อความภาคภูมิ ใจและความสุขของชาวโคราช อาทิ ที ม ฟุตบอล วอลเลย์บ อล ฟุตซอล มวย แบตมิ นตัน
เทควันโด เป็นต้น
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5.3. สนับสนุนให้ จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลและระดับประเทศ เหมือนที่เคยเป็น
เจ้าภาพ Seagames ครังที่ 24 มาแล้ว เพื่อกระตุ้นวงการกีฬาของโคราชและเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
5.4. ส่ง เสริม การสร้างโรงเรียนกีฬ าให้มี ม ากขึ น และส่ง เสริม Sport Academy ลงสู่ร ากหญ้า เหมื อนที่ ที ม ฟุตบอล
SWAT CAT ด้าเนินการอยู่ เพื่อสร้างนักกีฬาในระดับรากหญ้า
6. โคราช เมืองจราจรคล่องตัว
สนับสนุนการก่อ สร้างถนน อุ โมงค์ ทางลอดรวมทั งระบบ Mass Transit ในเมื อง และถนนใยแมงมุ ม ในเขตเมือง
นครราชสีมา เพิ่มขึนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร
6.1. วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ต้องเร่งรัดสร้างให้ครบรอบของวงแหวน เพื่อให้รถไม่ต้องผ่านศูนย์กลางของเมือง
6.2. สร้างถนนใยแมงมุม เพื่อระบายการจราจร อาทิเช่น
- ถนนผังเมืองสาย ง.1 ง.2 เพื่อระบายการจราจรด้านตะวันตกไปตะวันออก โดยไม่ต้องผ่านเมืองด้านทิศเหนือ
- ถนนเชื่อมระหว่างสาย 304 ไปยัง 224 (สายโคราช - โชคชัย) จากบริเวณค่าย สุรธรรมฯ ไปจรด กม.7 ถนนสาย
โคราช - โชคชัย เพื่อระบายการจราจรจากตะวันตกไปตะวันออก โดยไม่ต้องผ่านเมืองด้านทิศใต้
- ขยายและปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย 304 (บริเวณซอยเห็ดนางฟ้า) - ถนนท้าวสุระ - ถนนสายโคราช-จักราช
6.3. ผลัก ดันการแก้ไขปัญ หาจราจร บริเวณ ถนนมิ ตรภาพช่วงสามแยกไปขอนแก่ น ด้วยการสร้างอุโมงค์ท างลอด
และอุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพบริเวณช่วงแยกบ้านประโดก
6.4. ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน Mass Transit แบบ LRT (Light Rail Transit) ในเขตเทศบาลเมือง ตามผล
การศึกษา 3 สาย คือ สายสีส้ม สีเขียว และสีม่วง

7. โคราช เมืองน้าไม่ท่วม
ก่อสร้างท่อและรางระบายน้า ให้เพียงพอ เพื่อระบายน้าออกจากบริเวณตัวเมืองและเขตเทศบาลเมือง เพื่อแก้ไขปัญ หา
น้าท่วม อาทิเช่น
-

สร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านหนองไม้แดง เพื่อระบายน้าออกจากบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เปิดร่องระบายน้า ใน ถนนหมายเลข 304 เพื่อระบายน้าออกจากบริเวณหน้าสนามกีฬา
เพิ่มการกักเก็บน้า บริเวณ บน.1 (ไทเกอร์) เพื่อใช้เป็นแก้มลิง
สร้างประตู เปิด – ปิด น้าที่บุ่งตาหลัว ท้าให้บุ่งตาหลัว สามารถท้าหน้าที่แก้มลิงได้
ปรับปรุงขยายระบบระบายน้า เมืองหลัก ให้รับน้าได้มากขึน
วางท่อระบายน้า ตามถนนสายสุรนารี 2 ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อระบายน้าไปยังคลองส่งน้าชลประทาน
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- สร้างเขื่อนและขุดลอก ล้าตะคองจากโคกกรวด - บริเวณในเขตเทศบาล เพื่อระบายน้าและความสวยงาม
และใช้น้าเพื่อภาคการเกษตรได้ด้วย
8. โคราช เมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City)
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้ทันสมัย น่าอยู่ และปลอดภัย
8.1 Smart Energy

การใช้พลังงานสะอาด ประหยัด มีประสิทธิภาพ

8.2 Smart Mobility

การพัฒนาการขนส่ง เคลื่อนย้าย

8.3 Smart Community

การพัฒนาชุมชน

8.4 Smart Environment

การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม

8.5 Smart Economy

การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการท้าธุรกิจ

8.6 Smart Building

การสร้างอาคารสีเขียว ประหยัดพลังงาน

8.7 Smart Governance

การน้าระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้

8.8 Smart Innovation

การน้านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้

9. โคราช เมืองครัวโลก
ส่งเสริมอาหารพืนเมืองของโคราชให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว น้ารายได้เข้าสู่ชุมชนและ
เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรที่น้ามาปรุงอาหาร เช่น กรณีหมู่บ้านขนมจีนบ้านประโดก ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งออก
สินค้า ขนมจีน ไปต่างประเทศด้วย ส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลอาหารระดับประเทศ เช่น เทศกาลปิ้งย่าง อาหารพืนเมือง
ส่งเสริมให้มกี ารน้างานวิจัย อาหารพืนบ้าน พืนเมือง มาสู่การผลิตเพื่อการบริโภค ให้เป็นอาหารในระดับสากล เช่น โต๊ะโคราช
สู่เมนูอาหารในระดับสากล
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