KORAT NO PROBLEM โคราชไร้ ปัญหาด้ วยนโยบาย 9 ข้ อ
1.

โคราช เมืองเกษตรก้ าวไกล

พัฒนาแหล่งน ้าให้ เพียงพอพื ้นที่เกษตร โดยใช้ ศกั ยภาพของพื ้นที่ล่มุ น ้าทั ้ง 9 แห่งของโคราช ส่งเสริ มการทา Smart Farming
โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุน ส่งเสริ มการทาเกษตรอินทรี ย์ จัดสรรที่ดินให้ แก่ผ้ ไู ร้ ที่ทากิน และ
ส่งเสริมการเลี ้ยงโคพันธุ์โคราชวากิวให้ เป็ นทางเลือกของเกษตรกรและส่งเสริ มการส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อนารายได้ เข้ าสู่
จังหวัดนครราชสีมา
2. โคราช เมืองอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้ มีนิคมอุตสาหกรรมมากขึ ้น โดยเน้ นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุน
ให้ เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้ านเกษตรแปรรูป และต่อยอดโครงการท่อแก๊ สธรรมชาติจากวังน้ อย -โคราชเพื่อให้ เกิดการลงทุน
ด้ านอุตสาหกรรมมากขึ ้นและก่อให้ เกิดการจ้ างงานและการใช้ วตั ถุดิบจากภาคการเกษตรเพื่อยกระดับราคาสินค้ าเกษตร
3. โคราช เมืองคมนาคม

สร้ างเมืองโคราชให้ เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมของอีสาน เปิ ดประตูโคราชและอีสานสูอ่ ินโดจีน และเขตเศรษฐกิจใหม่ใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน และโครงการ EEC เพื่อขยายตัวด้ านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว เร่งรัดการก่อสร้ างมอเตอร์ เวย์
รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-โคราชให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็วเพื่อแก้ ไขปั ญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองโคราช และต่อความยาวมอเตอร์ เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็ วสูงไปถึงจัง หวัดอื่นในภาคอีสาน
ขยายถนนในโคราชให้ เป็ น 4 เลน และ 6 เลน ให้ ครอบคลุมพื ้นที่อาเภอสาคัญ เช่น โคราช-โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ-จักราช สี
ดา-บัวใหญ่ พิมาย-หินดาด สีดา-ประทาย หนองบัวโคก-พระทองคา บ้ านวัด-ประทาย โคราช-โนนไทย บายพาสด่านขุนทด
เป็ นต้ น ผลักดันให้ โคราชให้ มีท่าเรือบก (Dry Port) และสถานีขนส่งสินค้ าชานเมือง (Truck Terminal) เพื่อให้ โคราชเป็ น
ฐานการส่งออก เชื่อมโยงโคราชและอีสานสู่ EEC โดยสร้ างมอเตอร์ เวย์และรถไฟตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 เชิญชวน
สายการบินต่าง ๆ ให้ เปิ ดเส้ นทางบินมายังสนามบินโคราชให้ มากขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการลงทุนและการท่องเที่ยว
4. โคราช เมืองท่องเที่ยว

เพื่อให้ การท่องเที่ยวมาช่วยกระจายรายได้ ไปสูเ่ ศรษฐกิจระดับรากหญ้ า พัฒนาสินค้ า OTOP โคราชให้ มีเทคโนโลยีมากขึ ้นเป็ น
I-OTOP ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในระดับอาเภอและตาบล จัดงานเชิดชูประเพณีและ
เทศกาลที่สาคัญให้ ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน หมู่บ้าน และตาบลให้ มากขึ ้น ส่งเสริมตลาดการ
ประชุมและสัมมนาให้ มาจัดที่โคราชเพื่อนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาเมืองโคราช และผลักดันโคราชให้ เป็ นเมืองอุทยานธรณี
โลก (Korat Geo-park) จากยูเนสโกเพื่อประโยชน์ ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาวิจัย
5. โคราช เมืองกีฬา

ให้ กีฬาเป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาโคราช กีฬาสร้ างคนโคราช คนโคราชสร้ างเมืองโคราช สร้ าง Mini Sport Complex
ในระดับอาเภอเพื่อให้ ทกุ คนได้ เล่นกีฬา และจัดให้ มี Mini Fitness ในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อการออกกาลังกาย สนับสนุนทีมกีฬา
สโมสรของโคราชให้ ยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้ โคราชเป็ นเจ้ าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับสากล สร้ างโรงเรียนกีฬาให้ มากขึ ้นและ
ส่งเสริมการทา Sport Academy เพื่อสร้ างเยาวชนนักกีฬาในระดับรากหญ้ า อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูมวยไทยโคราช ให้ โคราชเป็ น
เมืองมวยไทยของโลก
6. โคราช เมืองจราจรคล่องตัว

โดยแก้ ไขการติดขัดการจราจรเพื่อรองรับการลงทุนการท่องเที่ยว สร้ างทางแยกต่างระดับและอุโมงค์ทางลอดบนถนนสายหลัก
สร้ างระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบา LRT (Light Rail Transit) ในเขตเมือง และถนนใยแมงมุมเพื่อเชื่อมถนนหลักให้ ทวั่ ถึงใน
เขตเมือง อาทิเช่น ถนนสายง.1 และง.2 เร่งรัดการก่อสร้ างวงแหวนรอบเมืองให้ แล้ วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ ว
7. โคราช เมืองน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้ างท่อและรางระบายน ้าให้ เพียงพอเพื่อระบายน ้าออกจากตัวเมืองและเขตเทศบาลนคร บริเวณสนามกีฬา ทางหลวง
หมายเลข 304 พัฒนาการกักเก็บน ้าในลักษณะโครงการแก้ มลิงในพื ้นที่ที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน ้ามิให้ น ้าท่วม ปรับปรุง ขยาย
ระบบระบายน ้าโครงการเมืองหลัก ขุดลอกลาตะคองเพื่อระบายน ้าและความสวยงาม
8. โคราช เมืองอัจฉริยะ

เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาและเทศบาลอื่นที่สาคัญ สนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา
เมืองให้ เป็ นเมืองทันสมัย น่าอยู่และปลอดภัยในทุกด้ าน เพื่อให้ โคราชเป็ นเมือง Smart City ด้ านพลังงาน การขนส่ง การ
พัฒนาชุมชน สิง่ แวดล้ อม การพัฒนาธุรกิจ อาคารประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ
9. โคราช เมืองครัวโลก

ส่งเสริมอาหารพื ้นเมืองของโคราชให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับสากล เพื่อประโยชน์ ด้านการท่องเที่ยว รายได้ ของเกษตรกร เพิ่มมูลค่า
การส่งออก จัดให้ มีเทศกาลอาหารในระดับประเทศ ยกระดับอาหารโคราชสูง่ านเลี ้ยงในลักษณะโต๊ ะโคราช
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-โคราช เมืองน้าไม่ท่วม
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วงเงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)
303,891

ภาครัฐ

ที่มา
เอกชน

PPP*

36,376

25,600

241,915

ปีที่ 1 : 79,670
ปีที่ 2 : 76,570
ปีที่ 3 : 73,826
ปีที่ 4 : 73,826

*Public Private Partnership-ร่ วมทุนระหว่ างรั ฐกับเอกชน

ความคุม้ ค่า/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก ด้ ว ย
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การ ท่ อ งเ ที่ ย ว โดยลดต้ น ทุ น
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และแนว
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ใช้กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนา
ระบบโครงสร้า งให้ ทั น สมัย และ
เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมโคราชสู่
เมืองแห่งอาหาร

ต้ อ งใช้ ง บประมาณภาครั ฐ ในการ
ดาเนินการ รวมทั้งมีการใช้พื้นที่จาก
เอกชน ทั้งนี้ การดาเนินนโยบายจะ
ท าให้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย ได้ รั บ การ
ยกระดับฐานะและอาชีพ เมืองได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็น มหานครแห่ ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชาชนที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยี หรือไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
จากการพั ฒ นาโครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
และดิจิทัล

