นโยบายการพัฒนานครราชสีมา

KORAT NO PROBLEM
โคราช เมืองไร้ ปัญหา ด้ วย 9 นโยบาย
1. โคราช เมืองเกษตรก้ าวไกล
1.1. พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรให้ เพียงพอครอบคลุมพื ้นที่เกษตร ทัง้ 32 อาเภอ (ปัจจุบนั มีเพียงพื ้นที่ชลประทาน
700,000 ไร่= 8 %) โดยใช้ ศกั ยภาพจากพื ้นที่ลมุ่ น ้าทัง้ 9 แห่งของโคราชอย่างเต็มที่ โดยการสร้ างเขื่อน อ่างเก็บ
น ้า แก้ มลิง ฝาย ฯลฯ ให้ เพียงพอกับความต้ องการของเกษตรกร
1.2. ส่งเสริมการทา Smart Farming เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและลดต้ นทุน
1.3. ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรี ย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ างความปลอดภัยด้ านอาหาร เพื่อเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ เพื่อยกระดับราคาสินค้ าเกษตรให้ สงู ขึ ้น
1.4. จัดสรรที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมให้ แก่ผ้ ไู ร้ ที่ทากิน (ปัจจุบนั มีผ้ ยู ื่นคาขอ 30,017 ราย) โดยใช้ เงินกองทุนที่มีอยู่
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท
1.5. ส่งเสริมเกษตรกรเลี ้ยงโคพันธุ์ “โคราชวากิว” เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศและจาหน่ายในประเทศ เพื่อสร้ าง
อาชีพใหม่ให้ เกษตรกร ให้ มีรายได้ สงู ขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือก (เนื ้อวัวธรรมดา กก.ละ 250- 300 บาท เนื ้อโคราชวา
กิว กก.ละ 2000 - 4000 บาท) มีการพัฒนาโรงเชือดมาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อสนับสนุนการส่งออกและ
ยังเป็ นการใช้ ผลิตผลภาคเกษตรที่ผลิตในโคราช เป็ นอาหารสาหรับขุนโคพันธ์ “โคราชวากิว” เช่น มันสาปะหลัง
ข้ าวโพด ข้ าว ฯลฯ
2. โคราช เมืองอุตสาหกรรม
2.1. ส่งเสริมให้ มีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้น เพื่อรองรับการลงทุน การจ้ างงาน โดยเน้ นอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้ อมและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น Modified Starch หรื อ Bio Plastic
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2.2. ส่งเสริมโครงการ Northeastern Food Valley ให้ เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นแหล่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทัว่ ไป
ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าเกษตร และยกระดับราคาสินค้ าเกษตร
2.3. ส่งเสริมให้ มีการจัดตังโครงการ
้
KSEZ ( Korat Special Economic Zone) หรื อเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางด้ าน
นวัตกรรมด้ านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีเป้าหมายที่ผลผลิตทางการเกษตร คือ อ้ อย ข้ าว มันสาปะหลัง
ข้ าวโพด โดยให้ สิทธิประโยชน์ ด้ านการลงทุน และภาษี ในลักษณะเดียวกับ EEC โดยการเชิญชวนเอกชน
มาร่วมลงทุนกับภาครัฐ ในลักษณะ PPP
2.4. ต่อยอดโครงการท่อ gas ธรรมชาติจากวังน้ อย - โคราช เพื่อให้ เกิดการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมและพลังงานให้
มากขึ ้น
3. โคราช เมืองคมนาคม
3.1. สร้ างโคราชให้ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน เพื่อเปิ ดประตูอีสานสู่อินโดจีน และรองรับการขยายตัว
ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของโคราช
3.2. ต่อความยาวของ Motorway สายบางปะอิน – โคราช (หมายเลข 6) ให้ ไปถึงขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
เพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้ านที่ลาวและจีน เพื่อผนวกภาคอีสาน ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
รองรับนโยบาย ONE BELT ONE ROAD ของจีน
3.3. ขยายรถไฟรางคู่ ให้ ทวั่ ภาคอีสานต่อจากสายกรุงเทพ – โคราช เพื่อประโยชน์ด้านการเดินทาง ลงทุน ท่องเที่ยว
และขนส่งสินค้ าเกษตรของภาคอีสาน (อาทิเช่น จิระ – ขอนแก่น, ขอนแก่น – หนองคาย, บ้ านไผ่ – มหาสารคาม
– ร้ อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร, จิระ – อุบลราชธานี)
3.4. เร่งรัดการก่อสร้ างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ – โคราช ให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ ว เพื่อรองรับนักลงทุนและ
นักท่องเที่ยว และต่อขยายไปถึง ขอนแก่น – อุดร – หนองคาย ในอนาคตเพื่อเชื่อมโยงกับลาวและจีนต่อไป
เพื่อให้ โคราชและภาคอีสานเป็ นประตูสอู่ ินโดจีนและเชื่อมโยงกับโครงการ ONE BELT ONE ROAD
3.5. ขยายถนน 4 เลน และ 6 เลน ให้ ครอบคลุมพื ้นที่อาเภอที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการขยายตัวด้ าน
เศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้ใช้ รถใช้ ถนน อาทิเช่น สาย 304 เพื่อเปิ ดประตูสอู่ ีสานสู่ EEC, โคราช - โนน
สูง, สีดา - บัวใหญ่, พิมาย - หินดาด, สีดา - ประทาย, เฉลิมพระเกียรติ - จักราช, หนองบัวโคก - พระทองคา,
บ้ านวัด - ประทาย, โคราช - โนนไทย เป็ นต้ น รวมทังสร้
้ างถนนสายใหม่ บายพาส ด่านขุนทด เพื่อลดการแออัด
ของจราจร บริเวณ อ.ด่านขุนทด
3.6. ผลักดันให้ มีการก่อสร้ างท่าเรื อ (DRY PORT) และสถานีขนส่งสินค้ าชานเมือง (Truck Terminal) เพื่อให้ โคราช
เป็ นฐานในการรวบรวมสินค้ าที่บรรจุกล่อง CONTAINER ในอีสานและประเทศเพื่อนบ้ าน สู่การส่งออกทางทะเล
ที่ทา่ เรื อน ้าลึกและ EEC
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3.7. พัฒนาและสนับสนุนภาคเอกชนให้ มาใช้ สนามบินโคราชให้ เป็ นประโยชน์ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และ
เชื่อมโยงกับทุกจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้ าน ASEAN

4. โคราช เมืองท่ องเที่ยว
4.1. ส่งเสริมสินค้ า OTOP ของโคราช ให้ เป็ นสินค้ าท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชนต่างๆใน
จ.นครราชสีมา โดยยกระดับให้ เป็ น “ I –OTOP “
I = ISAN
ภาคอีสาน
I = INNOVATION ยกระดับสินค้ า OTOP ด้ วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
I = INCOME
เพิ่มการตลาดด้ านต่างประเทศ และระบบ ON LINE SHOPPING ในการซื ้อสินค้ า OTOP
I = INFLIGHT เพิ่มช่องทางการจาหน่ายของสินค้ าบนสายการบินต่างๆที่นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย
4.2. สร้ างสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวในระดับอาเภอ และตาบล เช่นถนนหนทาง ห้ องน ้า ศูนย์
ข้ อมูลการท่องเที่ยว ความสะดวก ความปลอดภัย เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยว
4.3. ส่งเสริมและเชิดชูงานเทศกาลประเพณีที่สาคัญของโคราชและภาคอีสานให้ ยิ่งใหญ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพื่อสร้ าง Niche Market (เช่นงานแห่เทียน งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานกินเข่าค่า งานผ้ าไหม งาน
เทศกาล พิมาย งานมวยโคราช งานขนมจีน งานเจ ฯลฯ)
4.4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในหมูบ่ ้ านและตาบลต่างๆ โดยการใช้ ประเพณี วิถีชีวิตของชนบทเป็ นจุดขายใน
ลักษณะ Home Stay (เช่นมาเรี ยน มวยไทยโคราช ที่บ้านรังกาใหญ่ อ.พิมาย พร้ อมที่พกั อาหาร และท่องเที่ยว
ชนบท ประกอบกับเรี ยนมวยไทย) ซึง่ กาลังเป็ นที่นิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ ยวต่างชาติเป็ นอย่างสูง
4.5. ส่งเสริมตลาด Mice ให้ มีการประชุมและสัมมนาที่โคราช เพื่อเป็ นการถ่ายทอด ความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริม
การลงทุน และการท่องเที่ยวในโคราช
4.6. ผลักดันให้ โคราชเป็ น KORAT GEOPARK หรื ออุทยานธรณีโลก เพราะมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วน อาทิเช่น
แหล่งฟอสซิลต่างๆ ไม้ กลายเป็ นหิน ไดโนเสาร์ ช้ างโบราณ หมูโบราณ ที่มีอายุนบั ล้ านๆปี เป็ นต้ น สนับสนุนให้
เกิด DINOPARK ปัจจุบนั โคราชได้ รับการประกาศให้ เป็ น WORLD HERITAGE หรื อมรดกโลกที่ป่าดงพญาเย็น
เขาใหญ่ และพื ้นที่สงวนชีวมณฑล (MAN AND BIOSPHERE) ที่ป่าสะแกราช ปักธงไชย ถ้ า KORAT
GEOPARK เกิดขึ ้น จะทาให้ โคราชเป็ นประเทศที่ 3 ในโลก ที่มีมรดกโลก 3 ประเภทอยูด่ ้ วยกัน (ปัจจุบนั มี
อิตาลี เกาหลีใต้ )
5. โคราช เมืองกีฬา
ใช้ กีฬา เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเยาวชนและคนโคราช ให้ มีความพร้ อมทังร่้ างกาย จิตใจ ความรัก ความ
สามัคคี เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา จ.นครราชสีมา
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5.1. จัดให้ มี โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านกีฬาในลักษณะ Mini Sport Complex ในระดับอาเภอ (ในระดับจังหวัดมีสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยูแ่ ล้ ว) และจัดให้ มี Mini Fitness ตามอาเภอและหมูบ่ ้ านต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ มี
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
5.2. สนับสนุนทีมสโมสรกีฬาของโคราชให้ ประสบความสาเร็จ เพื่อสร้ างแรงบัลดาลใจให้ กบั เยาชนโคราชในการเล่น
กีฬา และเพื่อความภาคภูมิใจและความสุขของชาวโคราช อาทิ ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล มวย แบตมิน
ตัน เทควันโด เป็ นต้ น
5.3. สนับสนุนให้ จ.นครราชสีมา เป็ นเจ้ าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลและระดับประเทศ เหมือนที่เคย
เป็ นเจ้ าภาพ Seagames ครัง้ ที่ 24 มาแล้ ว เพื่อกระตุ้นวงการกีฬาของโคราชและเป็ นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
5.4. ส่งเสริมการสร้ างโรงเรี ยนกีฬาให้ มีมากขึ ้น และส่งเสริม Sport Academy ลงสูร่ ากหญ้ า เหมือนที่ทีมฟุตบอล
SWAT CAT ดาเนินการอยู่ เพื่อสร้ างนักกีฬาในระดับรากหญ้ า
6. โคราช เมืองจราจรคล่ องตัว
สนับสนุนการก่อสร้ างถนน อุโมงค์ทางลอดรวมทังระบบ
้
Mass Transit ในเมือง และถนนใยแมงมุมในเขตเมือง
นครราชสีมา เพิ่มขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาการจราจร
6.1. วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ต้ องเร่งรัดสร้ างให้ ครบรอบของวงแหวน เพื่อให้ รถไม่ต้องผ่านศูนย์กลางของเมือง
6.2. สร้ างถนนใยแมงมุม เพื่อระบายการจราจร อาทิเช่น
- ถนนผังเมืองสาย ง.1 ง.2 เพื่อระบายการจราจรด้ านตะวันตกไปตะวันออก โดยไม่ต้องผ่านเมืองด้ านทิศเหนือ
- ถนนเชื่อมระหว่างสาย 304 ไปยัง 224 (สายโคราช - โชคชัย) จากบริเวณค่าย สุรธรรมฯ ไปจรด กม.7 ถนนสาย
โคราช - โชคชัย เพื่อระบายการจราจรจากตะวันตกไปตะวันออก โดยไม่ต้องผ่านเมืองด้ านทิศใต้
- ขยายและปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย 304 (บริเวณซอยเห็ดนางฟ้า) - ถนนท้ าวสุระ - ถนนสายโคราช-จักราช
6.3. ผลักดันการแก้ ไขปัญหาจราจร บริเวณ ถนนมิตรภาพช่วงสามแยกไปขอนแก่น ด้ วยการสร้ างอุโมงค์ทางลอด
และอุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพบริเวณช่วงแยกบ้ านประโดก
6.4. ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน Mass Transit แบบ LRT (Light Rail Transit) ในเขตเทศบาลเมือง ตาม
ผลการศึกษา 3 สาย คือ สายสีส้ม สีเขียว และสีมว่ ง

7. โคราช เมืองนา้ ไม่ ท่วม
ก่อสร้ างท่อและรางระบายน ้าให้ เพียงพอ เพื่อระบายน ้าออกจากบริเวณตัวเมืองและเขตเทศบาลเมือง เพื่อแก้ ไขปั ญหา
น ้าท่วม อาทิเช่น
หน
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-

สร้ างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้ านหนองไม้ แดง เพื่อระบายน ้าออกจากบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เปิ ดร่องระบายน ้า ใน ถนนหมายเลข 304 เพื่อระบายน ้าออกจากบริเวณหน้ าสนามกีฬา
เพิ่มการกักเก็บน ้า บริเวณ บน.1 (ไทเกอร์ ) เพื่อใช้ เป็ นแก้ มลิง
สร้ างประตู เปิ ด – ปิ ด น ้าที่บงุ่ ตาหลัว ทาให้ บงุ่ ตาหลัว สามารถทาหน้ าที่แก้ มลิงได้
ปรับปรุงขยายระบบระบายน ้า เมืองหลัก ให้ รับน ้าได้ มากขึ ้น
วางท่อระบายน ้า ตามถนนสายสุรนารี 2 ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อระบายน ้าไปยังคลองส่งน ้าชลประทาน
สร้ างเขื่อนและขุดลอก ลาตะคองจากโคกกรวด - บริเวณในเขตเทศบาล เพื่อระบายน ้าและความสวยงาม
และใช้ น ้าเพื่อภาคการเกษตรได้ ด้วย

8. โคราช เมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City)
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ และการใช้ เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้ ทนั สมัย น่าอยู่ และปลอดภัย
8.1 Smart Energy

การใช้ พลังงานสะอาด ประหยัด มีประสิทธิภาพ

8.2 Smart Mobility

การพัฒนาการขนส่ง เคลื่อนย้ าย

8.3 Smart Community

การพัฒนาชุมชน

8.4 Smart Environment

การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้ อม

8.5 Smart Economy

การใช้ เทคโนโลยีมาพัฒนาการทาธุรกิจ

8.6 Smart Building

การสร้ างอาคารสีเขียว ประหยัดพลังงาน

8.7 Smart Governance

การนาระบบการบริ หารจัดการที่ดีมาใช้

8.8 Smart Innovation

การนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้

9. โคราช เมืองครัวโลก
ส่งเสริมอาหารพื ้นเมืองของโคราชให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว นารายได้ เข้ าสูช่ มุ ชน
และเกษตรกรผู้ปลูกสินค้ าเกษตรที่นามาปรุงอาหาร เช่น กรณีหมูบ่ ้ านขนมจีนบ้ านประโดก ที่กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
และส่งออกสินค้ า ขนมจีน ไปต่างประเทศด้ วย ส่งเสริมให้ มีการจัดงานเทศกาลอาหารระดับประเทศ เช่น เทศกาลปิ ง้ ย่าง
อาหารพื ้นเมือง ส่งเสริมให้ มีการนางานวิจยั อาหารพื ้นบ้ าน พื ้นเมือง มาสู่การผลิตเพื่อการบริโภค ให้ เป็ นอาหารในระดับ
สากล เช่น โต๊ ะโคราช สูเ่ มนูอาหารในระดับสากล
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การใช้ จ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่ า ผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินนโยบาย
ตามมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
ลาดับ ยุทธศาสตร์ /โครงการ

1

โคราช เมืองเกษตรก้ าว
ไกล

1.1

พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรให้ เพียงพอ
ครอบคลุมพื ้นที่เกษตร ทัง้
32 อาเภอ(ปั จจุบนั มีพื ้นที่
ชลประทาน เพียง700,00
ไร่=8%) โดยใช้ ศกั ยภาพ
จากพื ้นที่ลมุ่ น ้าทัง้ 9 แห่ง
ของโคราชอย่างเต็มที่ โดย
การสร้ างเขื่อน อ่างเก็บน ้า
แก้ มลิง ฝาย ฯลฯ ให้
เพียงพอกับความต้ องการ
ของเกษตรกร
ส่งเสริมการทา SMART
FARMING เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและ
ลดต้ นทุน

1.2

1.3

ส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้ างความ
ปลอดภัยด้ านอาหาร เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อ

วงเงิน
งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ที่มา
ภาครัฐ

6,500
ปี ที่ 1 : 1,625
ปี ที่ 2 : 1,625
ปี ที่ 3 : 1,625
ปี ที่ 4 : 1,625

✓

50
ปี ที่ 1 : 12.5
ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5
100
ปี ที่ 1 : 25
ปี ที่ 2 : 25
ปี ที่ 3 : 25
ปี ที่ 4 : 25

✓

เอกชน PPP*

ความคุ้มค่ า/
ผลกระทบ
ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ

ความเสี่ยง

ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาแหล่งน ้า
และพื ้นที่เพื่อ
รองรับด้ าน
การเกษตร
ยกระดับมาตรฐาน
เกษตรให้ มีที่ดินทา
กินและ
มีรายได้ รวมทัง้
ส่งเสริมการพัฒนา
โคเนื ้อให้ สามารถ
แข่งขันได้ ในระดับ
สากล รวมทัง้
ยกระดับมาตรฐาน
ทางด้ านราคาและ
คุณภาพ

หากไม่ได้ ความ
ร่วมมือกับภาค
เกษตรกร อาจ
ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาแหล่ง
น ้า และการ
จัดสรรที่ดิน

ต้ องใช้ งบประมาณ
รัฐในการ
ดาเนินการ และ
อาจส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรใน
ด้ านการใช้ พื ้นที่ วิถี
ชีวิต รวมทังการ
้
เปลี่ยนแปลงแนว
ทางการประกอบ
เกษตรกรรมและ
ปศุสตั ว์

✓
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1.4

1.5

2

ยกระดับราคาสินค้ า
เกษตรให้ สงู ขึ ้น
จัดสรรที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมให้ แก่ผ้ ไู ร้ ที่ทา
กิน (ปั จจุบนั มีผ้ ยู ื่นคาขอ
30,017 ราย) โดยใช้
เงินกองทุนที่มีอยู่
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท
ส่งเสริมเกษตรกรเลี ้ยงโค
พันธุ์“โคราช วากิว” เพื่อ
การส่งออกไปต่างประเทศ
และจาหน่ายในประเทศ
เพื่อสร้ างอาชีพใหม่ให้
เกษตรกร ให้ มีรายได้
สูงขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือก
(เนื ้อวัวธรรมดา กก.ละ
250-300 บาท เนื ้อโคราช
วากิว กก.ละ 2,000 บาท
– 4,000 บาท) มีการ
พัฒนาโรงเชือดมาตรฐาน
GMP และ ฮาลาล เพื่อ
สนับสนุนการส่งออกและ
ยังเป็ นการใช้ ผลิตผลภาค
เกษตรที่ผลิตในโคราช
เป็ นอาหารสาหรับขุนโค
พันธุ์ “โคราชวากิว” เช่น
มันสาปะหลัง ข้ าวโพด
ข้ าว ฯลฯ
โคราช เมือง
อุตสาหกรรม

1,000
ปี ที่ 1 : 250
ปี ที่ 2 : 250
ปี ที่ 3 : 250
ปี ที่ 4 : 250

✓

400
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 100
ปี ที่ 3 : 100
ปี ที่ 4 : 100

✓

ก่อให้ เกิดการจ้ าง
งานทังจากภายใน
้
พื ้นที่และนอก
พื ้นที่ รวมทังสร้
้ าง
นวัตกรรมในการ
ภาคการเกษตร
เพิ่มผลผลิตและ
มูลค่าผลิตผลทาง
การเกษตร ทัง้
อ้ อย ข้ าว มัน
สาปะหลัง รวมทัง้
สร้ างความมัน่ คง
ทางด้ านพลังงาน

ผู้อยูอ่ าศัยเดิมอาจ
ได้ รับผลกระทบ
จากการใช้ พื ้นที่
เพื่อการสร้ างนิคมุต
สาหกรรม การ
ลงทุน หรือแหล่ง
พัฒนา
อุตสาหกรรม
การเกษตร รวมทัง้
อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการ
วางแนวท่อก๊ าซ
ธรรมชาติ

อาจก่อให้ เกิดแรง
ต้ านจากผู้อยู่
อาศัยเดิมในพื ้นที่
เช่นปั ญหาในด้ าน
มลพิษ การแย่ง
แหล่งน ้า หรื อ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมทัง้
ปั ญหาด้ านการ
ปล่อยน ้าเสีย หรือ
การจัดหาพื ้นที่
เพื่อการเก็งกาไร
ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาและ
การได้ รับการ
ยอมรับจาก
ประชาชนในพื ้นที่
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2.1

2.2

2.3

2.4

3

ส่งเสริมให้ มีนิคม
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อรองรับการลงทุน การ
จ้ างงาน โดยเน้ น
อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้ อมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เช่น Modified Starch
หรือ Bio Plastic
ส่งเสริมโครงการ
Northeastern Food
Valley ให้ เกิดขึ ้น เพื่อเป็ น
แหล่งในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรทัว่ ไป
ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง เพื่อ
เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั
สินค้ าเกษตร และ
ยกระดับราคาสินค้ า
เกษตร
ส่งเสริมให้ มีการจัดตัง้
โครงการ KSEZ (Korat
Special Economic
Zone) หรื อเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทางด้ านนวัตกรรม
ด้ านอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป โดยมีเป้าหมายที่
ผลผลิตทางการเกษตร คือ
อ้ อย ข้ าว มันสาปะหลัง
ข้ าวโพด โดยให้ สิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน
และภาษี ในลักษณะ
เดียวกับ EEC โดยการ
เชิญชวนเอกชนมาร่วม
ลงทุนกับรัฐในลักษณะ
PPP
ต่อยอดโครงการ ท่อ GAS
ธรรมชาติ จากวังน้ อย –
โคราช เพื่อให้ เกิดการ
ลงทุนด้ านอุตสาหกรรม
และพลังงานให้ มากขึ ้น
โคราช เมืองคมนาคม

400
ปี ที่ 1 : 0
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 200
ปี ที่ 4 : 200

✓

200
ปี ที่ 1 : 50
ปี ที่ 2 : 50
ปี ที่ 3 : 50
ปี ที่ 4 : 50

✓

1,000
ปี ที่ 1 : 250
ปี ที่ 2 : 250
ปี ที่ 3 : 250
ปี ที่ 4 : 250

✓

23 ,000
ปี ที่ 1 : 8,000
ปี ที่ 2 : 5,000
ปี ที่ 3 : 5,000
ปี ที่ 4 : 5,000

✓

พัฒนาและ
ยกระดับโคราชให้
เป็ นศูนย์กลาง
คมนาคมของภาค

ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อผู้อยู่
อาศัยเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากมีการต่อต้ าน
หรือคัดค้ านการ
ออกพระราช
กฤษฎีกากาหนด
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อีสาน เพื่อเปิ ด
ประตูสอู่ ินโดจีน
ซึง่ จะก่อให้ เกิด
การขยายตัวทังใน
้
ด้ านเศรษฐกิจ การ
คมนาคมขนส่ง
การค้ าขาย โลจิ
สติกส์ รวมทังการ
้
จ้ างงานและการ
พัฒนาระบบ
สาธารรณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

3.1

3.2

3.3

สร้ างโคราชให้ เป็ น
ศูนย์กลางคมนาคม
ของภาคอีสาน เพื่อเปิ ด
ประตูสอู่ ินโดจีน
และรองรับการขยายตัว
ด้ านเศรษฐกิจ
การลงทุน การท่องเที่ยว
โคราช
ต่อความยาวของมอเตอร์
เวย์สายบางปะอิน-โคราช
(หมายเลข 6) ให้ ไปถึง
ขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคายเพื่อเชื่อมต่อ
ประเทศเพื่อนบ้ านที่ลาว
และจีนเพื่อผนวกภาค
อีสานให้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
รองรับนโยบาย One Belt
One Road ของจีน
ขยายรถไฟรางคูใ่ ห้ ทวั่
ภาคอีสานต่อจากสาย
กรุงเทพ – โคราช เพื่อ
ประโยชน์ด้านการเดินทาง
ลงทุน ท่องเที่ยว และ
ขนส่งสินค้ าเกษตรของ
ภาคอีสาน (อาทิเช่น จิระขอนแก่น, ขอนแก่นหนองคาย, บ้ านไผ่มหาสารคาม-ร้ อยเอ็ดมุกดาหาร-นครพนม-

ผู้ที่อยูใ่ นแนวเขต
เวนคืนที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขต
เวนคืนที่ดิน แต่
ทังนี
้ ้ การพัฒนา
ดังกล่าว จะ
ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาและความ
เจริญตามแนว
เส้ นทางคมนาคมที่
มีการพัฒนา
ตลอดจนการ
จัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ

แนวเขตเวนคืน
ที่ดิน อาจทาให้
โครงการดังกล่าว
มีความล่าช้ า
หรือไม่สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดไว้

-

อยูใ่ น
งบประมาณ
ภาพรวม
ประเทศไทย

อยูใ่ น
งบประมาณ
ภาพรวม
ประเทศไทย

✓

✓
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3.4

3.5

3.6

สกลนคร, จิระอุบลราชธานี)
เร่งรัดการก่อสร้ างรถไฟ
ความเร็วสูงจากกรุงเทพโคราชให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อรองรับนักลงทุนและ
นักท่องเที่ยวและต่อขยาย
ไปถึงขอนแก่น-อุดรหนองคาย ในอนาคต เพื่อ
เชื่อมโยงกับลาวและจีน
ต่อไป เพื่อให้ โคราชและ
ภาคอีสานเป็ นประตูสอู่ ิน
โดจีน และเชื่อมโยงกับ
โครงการ One Belt One
Road
ขยายถนน 4 เลนและ 6
เลน ให้ ครอบคลุม พื ้นที่
อาเภอที่สาคัญของจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อการ
ขยายตัวด้ านเศรษฐกิจ
และความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ รถใช้ ถนน อาทิเช่น
สาย 304 เพื่อเปิ ดประตู
สูอ่ ีสานสู่ EEC ,โคราชโนนสูง, สีดา-บัวใหญ่, พิ
มาย-หินดาด, สีดาประทาย, เฉลิมพระ
เกียรติ-จักราช ,หนองบัว
โคก-พระทองคา , บ้ าน
วัด-ประทาย, โคราช-โนน
ไทย เป็ นต้ น รวมทังสร้
้ าง
ถนนสายใหม่ by pass
ด่านขุนทด เพื่อลดความ
แออัดของจราจรบริเวณ
อาเภอด่านขุนทด
ผลักดันให้ มีการก่อสร้ าง
ท่าเรือ
(Dry
Port) และสถานีขนส่ง
สินค้ าชานเมือง (Truck
Terminal) เพื่อให้ โคราช
เป็ นฐานในการรวบรวม
สินค้ าทีบ่ รรจุกล่อง
(Container) คอนเทน
เนอร์ ในอีสานและประเทศ
เพื่อนบ้ าน สูก่ ารส่งออก

179,000
ปี ที่ 1 : 44,750
ปี ที่ 2 : 44,750
ปี ที่ 3 : 44,750
ปี ที่ 4 : 44,750

10,208.822
ปี ที่ 1 :
2,552.2055
ปี ที่ 2 :
2,552.2055
ปี ที่ 3 :
2,552.2055
ปี ที่ 4 :
2,552.2055

1,800
ปี ที่ 1 : 900
ปี ที่ 2 : 900
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

✓

✓

หน
้า 10 จาก 18

3.7

4

4.1

ทางทะเลที่ทา่ เรือน ้าลึก
และ EEC
พัฒนาและสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ มาใช้
สนามบินโคราชให้ เป็ น
ประโยชน์ด้านการลงทุน
การท่องเที่ยว และ
เชื่อมโยงกับจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
อาเซียน
โคราช เมืองท่ องเที่ยว

27,100
ปี ที่ 1 : 6,775
ปี ที่ 2 : 6,775
ปี ที่ 3 : 6,775
ปี ที่ 4 : 6,775

✓

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ SMEs
วิสาหกิจชุมชน
(OTOP)
ผู้ประกอบการ
และ Startup ของ
ประเทศให้ ได้ รับ
การยกระดับ
ศักยภาพและ
พัฒนาสินค้ าด้ วย
ความคิด
สร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรมยุค 4.0
การยกระดับ
OTOP ด้ วย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ
การส่งเสริม
การตลาด
ต่างประเทศ ด้ าน
E-Commerce
นอกจากนัน้
นักท่องเที่ยว และ
ผู้มาเยือน ยังได้ รับ
การอานวยความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ใกล้ ชิด
วัฒนธรรมและ
ประเพณี รวมทัง้
เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในพื ้นที่

เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
SMEs OTOP และ
Startup ที่ไม่มี
ความรู้ด้านการ
ค้ าขายแบบ ECommerce หรื อ
ไม่ได้ ใช้ IT เข้ ามา
ประกอบการขาย
อาจมียอดขาย
ลดลง และไม่
สามารถเข้ าสูก่ าร
พัฒนาเป็ น ITOP
ได้

การผลิตสินค้ า
และผลิตภัณฑ์
OTOP โดยเฉพาะ
สินค้ าบริโภคที่มี
ระยะเวลาในการ
บริโภคจากัด อาจ
มีข้อบกพร่องด้ าน
คุณภาพและ
มาตรฐาน ซึง่
จะต้ องคานึงถึง
ระยะเวลาการ
ผลิต การขนส่งโล
จิสติกส์ จนกว่าจะ
ถึงมือผู้บริโภค
นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการ
พัฒนากิจกรรมที่
เกี่ยวกับเทศกาล
จะต้ องได้ รับความ
ร่วมมือจากภาค
ประชาชนในพื ้นที่
มิฉะนัน้ อากทาให้
แผนงาน ไม่
เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้

ส่งเสริมสินค้ า OTOP ของ 525
✓
ปี
ท
่
ี
1
:
131.25
โคราช ให้ เป็ นสินค้ า
ปี ที่ 2 : 131.25
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด

หน
้า 11 จาก 18

4.2

4.3

4.4

4.5

นักท่องเที่ยว
และสร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชน
ต่างๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา โดยยกระดับ
ให้ เป็ น I-OTOP
สร้ างสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับอาเภอ
และตาบล เช่น ถนน
ห้ องน ้า ศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ความสะดวก
ความปลอดภัย เพื่อเชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวให้ มา
เที่ยว
ส่งเสริมและเชิดชูงาน
เทศกาลประเพณีทสี่ าคัญ
ของโคราชและภาคอีสาน
ให้ ยิ่งใหญ่เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้ าง
Niche Market เช่น งาน
แห่เทียน งานลอยกระทง
งานสงกรานต์ งานกินเข่า
ค่า งานผ้ าไหม งาน
เทศกาลพิมาย งานมวย
โคราช งานขนมจีน งาน
เทศกาลกินเจ ฯลฯ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนในหมูบ่ ้ านและ
ตาบลต่าง ๆ โดยการใช้
ประเพณี วิถีชมุ ชนของ
ชนบทเป็ นจุดขายใน
ลักษณะ Home Stay เช่น
มาเรียนมวยไทยโคราชที่
บ้ านรังกาใหญ่อาเภอพิ
มายพร้ อมที่พกั อาหาร
และท่องเที่ยวชนบท
ประกอบกับเรียนมวยไทย
ซึง่ กาลังเป็ นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ น
อย่างสูง
ส่งเสริมการตลาด MICE
เพื่อให้ มีการประชุมและ
สัมมนาที่โคราชเพื่อเป็ น
การถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสง่ เสริมการ

ปี ที่ 3 : 131.25
ปี ที่ 4 : 131.25

100
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

100
ปี ที่ 1 : 25
ปี ที่ 2 : 25
ปี ที่ 3 : 25
ปี ที่ 4 : 25

✓

-

-

หน
้า 12 จาก 18

4.6

5

5.1

ลงทุนและการท่องเที่ยว
ในโคราช
ผลักดันให้ โคราชเป็ น
KORAT GEO PARK
หรืออุทยานธรณีโลก
เพราะมีองค์ประกอบที่
ครบถ้ วน อาทิเช่น แหล่ง
ฟอสซิลต่างๆ ไม้
กลายเป็ นหิน ไดโนเสาร์
ช้ างโบราณ หมูโบราณ ที่
มีอายุนบั ล้ านล้ านปี
สนับสนุนให้ เกิด
Dinopark ปั จจุบนั โคราช
ได้ รับการประกาศให้ เป็ น
World Heritage หรือ
มรดกโลก ที่ป่าดงพญา
เย็น เขาใหญ่ และพื ้นที่
สงวนชีวมณฑล ที่ป่า
สะแกกรัง ปั กธงชัย ถ้ า
KORAT GEO PARK
เกิดขึ ้น จะทาให้ โคราช
เป็ นประเทศที่ 3 ในโลกที่
มีมรดกโลก 3 ประเภทอยู่
ด้ วยกัน ปั จจุบนั มีที่อิตาลี
และเกาหลีใต้
โคราช เมืองกีฬา

จัดให้ มีโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านกีฬาในลักษณะ Mini
Sport Complex ในระดับ
อาเภอ (ในระดับจังหวัดมี
สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติอยูแ่ ล้ ว) และจัดให้

1,415
ปี ที่ 1 : 707.5
ปี ที่ 2 : 707.5
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

ก่อให้ เกิด
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางด้ านกีฬา และ
สร้ างเยาวชนให้ มี
ความพร้ อมทัง้
ด้ านร่างกาย จิตใจ
และความสามัคคี
รวมทังสร้
้ าง
ชื่อเสียงให้ พื ้นที่
โคราชผ่านการ
แข่งขันและ
กิจกรรมกีฬาใน
ระดับ ประเทศ
และระดับสากล
อยูใ่ น
งบประมาณ
ภาพรวม
ประเทศไทย

ประชาชนในพื ้นที่
อาจได้ รับ
ผลกระทบในการใช้
พื ้นที่เพื่อการ
ก่อสร้ าง Mini
Sport Complex
หรือ Mini Fitness

หากไม่ได้ รับการ
สนับสนุนจาก
ภาครัฐ หรือไม่
ได้ รับการส่งเสริม
ให้ เป็ นเจ้ าภาพ
การจัดการแข่งขัน
อาจทาให้ การ
พัฒนาเมืองกีฬา
ไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร

✓

หน
้า 13 จาก 18

5.2

5.3

5.4

5.5

6

มี Mini fitness ตาม
อาเภอและหมูบ่ ้ านต่างๆ
เพื่อกระตุ้นให้ มีการออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ
สนับสนุนทีมสโมสรกีฬา
ของโคราชให้ ประสบ
ความสาเร็จเพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ กบั เยาวชน
โคราชในการเล่นกีฬา
และเพื่อความภาคภูมิใจ
และความสุขของชาว
โคราช อาทิ ทีมฟุตบอล
วอลเลย์บอล ฟุตซอล
มวย แบตมินตัน เทควันโด
เป็ นต้ น
สนับสนุนให้ จงั หวัด
นครราชสีมาเป็ นเจ้ าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับสากลและ
ระดับประเทศเหมือนที่
เคยเป็ นเจ้ าภาพซีเกมส์
ครัง้ ที่ 24 มาแล้ ว เพื่อ
กระตุ้นวงการกีฬาของ
โคราชและเป็ นประโยชน์
ด้ านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการสร้ างโรงเรียน
กีฬาให้ มีจานวนมากขึ ้น
และส่งเสริม Sport
Academy ลงสูร่ ากหญ้ า
เหมือนที่ทีมฟุตบอล Swat
Cat ดาเนินการอยู่ เพื่อ
สร้ างนักฟุตบอลนักกีฬา
ในระดับรากหญ้ า
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูมวยไทย
โคราช
ให้ โคราชเป็ นเมืองมวย
โคราช เมืองจราจร
คล่ องตัว

50
ปี ที่ 1 : 12.5
ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5

✓

200
ปี ที่ 1 : 0
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 100
ปี ที่ 4 : 100

✓

200
ปี ที่ 1 : 50
ปี ที่ 2 : 50
ปี ที่ 3 : 50
ปี ที่ 4 : 50

✓

-

ลดปั ญหาจราจร
และลดภาระ
ค่าใช้ จา่ ยของ
ประชาชนในด้ าน
การคมนาคม
ขนส่ง รวมทัง้
สร้ างความสะดวก
ในการลงทุน
การค้ าขายในพื ้นที่

การพัฒนาดังกล่าว
อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื ้นที่
และผู้ใช้ ทางในช่วง
ระยะเวลาที่มีการ
ก่อสร้ าง นอกจากนี ้
อาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้ที่อยูอ่ าศัยใน

หากมีการคัดค้ าน
การก่อสร้ าง หรือ
การเวนคืนที่ดิน
เพื่อพัฒนาด้ าน
การจราจร อาจทา
ให้ โครงการไม่
ประสบผลสาเร็จ
และสาเร็จล่าช้ า
ทาให้ เกิดผล

หน
้า 14 จาก 18

ทาให้ เกิดการจ้ าง
งาน และความเข
ริญตามแนวพื ้นที่
ที่มีการพัฒนา

6.1

วงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมาต้ องเร่งรัด
สร้ างให้ ครบรอบของวง
แหวน เพื่อให้ รถไม่ต้อง
ผ่านศูนย์กลางของเมือง

3,970
ปี ที่ 1 : 992.5
ปี ที่ 2 : 992.5
ปี ที่ 3 : 992.5
ปี ที่ 4 : 992.5

✓

6.2

สร้ างถนนใยแมงมุมเพื่อ
ระบายการจราจร อาทิเช่น
- ถนนผังเมืองสาย ง1 ง2
เพื่อระบายการจราจรด้ าน
ตะวันตกไปตะวันออก
โดยไม่ต้องผ่านเมืองด้ าน
ทิศเหนือ
- ถนนเชื่อมระหว่างสาย
304 ไปยังสาย 224 สาย
โคราช-โชคชัย
จากบริเวณค่ายสุรธรรม
พิทกั ษ์ ไปจรด กม 7 ถนน
สายโคราช-โชคชัย เพื่อ
ระบายการจราจรจาก
ตะวันตกไปตะวันออกโดย
ไม่ต้องผ่านเมืองด้ านทิศ
ใต้
- ขยายและปรับปรุงผิว
จราจรถนนสาย 304
(บริเวณซอยเห็ดนางฟ้า) ถนนท้ าวสุระ - ถนนสาย
โคราช - จักราช
ผลักดันการแก้ ไขปั ญหา
จราจรบริเวณถนน
มิตรภาพด้ วยการสร้ าง
อุโมงค์ทางลอดถนน
มิตรภาพบริเวณสามแยก
ไปขอนแก่นและบริเวณ
แยกบ้ านประโดก
ผลักดันการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน Mass
Transit แบบLRT (light

10,000
ปี ที่ 1 : 2,500
ปี ที่ 2 : 2,500
ปี ที่ 3 : 2,500
ปี ที่ 4 : 2,500

✓

2,300
ปี ที่ 1 : 1,150
ปี ที่ 2 : 1,150
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

6.3

6.4

32,600
ปี ที่ 1 : 8,150
ปี ที่ 2 : 8,150

บริเวณที่มีการ
กาหนดแนวเขต
เวนคืน นอกจากนี ้
การดาเนินการ
ดังกล่าว ยังอาจ
ต้ องใช้ งบประมาณ
ภาครัฐจานวนมาก

กระทบต่อการ
พัฒนาในด้ าน
อื่นๆ

✓

หน
้า 15 จาก 18

7

rail transit) ในเขต
เทศบาลเมือง ตาม
ผลการศึกษา 3 สาย คือ
สายสีส้ม สีเขียว และสี
ม่วง
โคราช เมืองนา้ ไม่ ท่วม

ปี ที่ 3 : 8,150
ปี ที่ 4 : 8,150

- สร้ างท่อเหลี่ยม คสล.
บริเวณบ้ าน
หนองไม้ แดง เพื่อระบาย
น ้าออกจากบริเวณสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
- เปิ ดร่องระบายน ้าใน
ถนนหมายเลข 304 เพื่อ
ระบายน ้าออกจากบริเวณ
หน้ าสนามกีฬา
- เพิ่มการกักเก็บน ้า
บริเวณ บน. 1 (ไทเกอร์ )
เพื่อใช้ เป็ นแก้ มลิง
- สร้ างประตูเปิ ด-ปิ ดน ้าที่
บุง่ ตาหลัว่ ทาให้ บุง่
ตาหลัว่ สามารถทาหน้ าที่
แก้ มลิงได้
- ปรับปรุงขยายระบบ
ระบายน ้าเมืองหลัก ให้ รับ
น ้าได้ มากขึ ้น
- วางท่อระบายน ้าตาม
ถนนสายสุรนารี 2 ของ
กรมทางหลวงชนบท เพื่อ
ระบายน ้าไปยังคลองส่ง
น ้าชลประทาน
- สร้ างเขื่อนและขุดลอก
ลาตะคอง จาก

572
ปี ที่ 1 : 286
ปี ที่ 2 : 286
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

สร้ างความ
ปลอดภัย และ
ความมัน่ ใจจาก
เหตุอทุ กภัยใน
พื ้นที่ ป้องกัน
ปั ญหาอุปสรรค
จากการเกิดภัย
พิบตั ิทางน ้า
รวมทัง้ ลดภาระ
ค่าใช้ จา่ ยภาครัฐ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยทางน ้าที่เกิดขึ ้น
เป็ นประจา

อาจเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนบาง
กลุม่ ที่อยูอ่ าศัยใน
บริเวณที่กาหนด
เป็ นพื ้นที่พกั น ้า
หรือเป็ นพื ้นที่เพื่อ
การระบายน ้า
รวมทังต้
้ องจัดหา
มาตรการในการ
บรรเทาหรือ
เยียวยา

การพัฒนาระบบ
ป้องกันน ้าท่วม
จะต้ องดาเนินการ
อย่างไร้ รอยต่อ
และได้ รับความ
ยินยอมจาก
ประชาชนที่อยู่
อาศัยทังจากพื
้
้นที่
รับน ้า พื ้นที่ระบาย
น ้า และพื ้นที่
รองรับน ้า

✓

หน
้า 16 จาก 18

8

โคกกรวดบริเวณในเขต
เทศบาล เพื่อระบายน ้า
ความสวยงาม และใช้ น ้า
เพื่อการเกษตรได้ ด้วย
โคราช เมืองอัจฉริยะ

1,000
ปี ที่ 1 : 250
ปี ที่ 2 : 250
ปี ที่ 3 : 250
ปี ที่ 4 : 250

9

เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการใช้
เทคโนโลยีมาพัฒนาเมือง
ให้ ทนั สมัย น่าอยู่ และ
ปลอดภัย
- Smart Energy
- Smart Mobility
- Smart Community
- Smart Environment
- Smart Economy
-Smart Building
- Smart Governance
- Smart Innovation
โคราช เมืองครั วโลก

ส่งเสริมอาหารพื ้นเมือง
ของโคราชให้ เป็ นที่ร้ ูจกั

100
ปี ที่ 1 : 25

ทาให้ เกิดการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการ
ใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ
พัฒนาเมืองให้ เกิด
ความน่าอยู่ ความ
ปลอดภัย ความ
ทันสมัย และเป็ น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม

ผู้อยูอ่ าศัยเดิมอาจ
ได้ รับผลกระทบ
จากการใช้ พื ้นที่
รวมทัง้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต จากเดิมสูว่ ิถี
ชีวิตที่มีความเจริญ
และรูปแบบที่
เปลี่ยนไป

อาจก่อให้ เกิดการ
จัดหาพื ้นที่เพื่อ
การเก็งกาไร หรือ
ปั ญหาการเข้ าถึง
ระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ของผู้อยูอ่ าศัยเดิม
ซึง่ มีวิถีชีวิตที่
แตกต่างและไม่
สามารถปรับตัวได้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

สร้ างชื่อเสียง และ
รายได้ ให้ แก่พื ้นที่
โคราช โดยนา
รายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
ประชาชน
สามารถฐานภาษี
ให้ แก่ประเทศ โดย
ใช้ วฒ
ั นธรรม และ
ประเพณีด้าน
อาหารเป็ นจุดขาย
สร้ างการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ให้ แก่ชมุ ชนและ
ท้ องถิ่น

ทาให้ ประชาชนใน
พื ้นที่ได้ รับ
ผลกระทบเชิงบวก
จากการยกระดับ
รายได้ ชื่อเสียงของ
เมืองโคราช ด้ วย
การใช้ กิจกรรม
ทางด้ านอาหาร
และทรัพยากรด้ าน
วัฒนธรรม

ประชาชน หรือ
ชุมชน ที่ไม่เข้ า
ร่วมโครงการ
หรือไม่ได้ รับการ
ส่งเสริม อาจทาให้
ถูกทิ ้งไว้ ข้างหลัง
ซึง่ ภาครัฐจะต้ อง
หามาตรการที่
ก่อให้ เกิดความ
เท่าเทียมและ
เสมอภาค

✓

✓

หน
้า 17 จาก 18

แพร่หลายเพื่อประโยชน์
ด้ านการท่องเที่ยว นา
รายได้ เข้ าสูช่ มุ ชนและ
เกษตรกรผู้ปลูกสินค้ า
เกษตรที่นามาปรุงอาหาร
เช่น กรณีหมูบ่ ้ านขนมจีน
บ้ านประโดก ที่กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งออกสินค้ า ขนมจีนไป
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้ มี
การจัดงานเทศกาลอาหาร
ระดับประเทศ เช่น
เทศกาลปิ ง้ ย่าง อาหาร
พื ้นเมือง ส่งเสริมให้ มีการ
นางานวิจยั อาหารพื ้นบ้ าน
พื ้นเมืองมาสูก่ ารผลิตเพื่อ
การบริโภคให้ เป็ นอาหาร
ในระดับสากล
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี ที่ 2 : 25
ปี ที่ 3 : 25
ปี ที่ 4 : 25

36,375.822 25,600 241,915
303,890.8215
ปี ที่ 1 :
79,669.4555
ปี ที่ 2 :
76,569.4555
ปี ที่ 3 :
73,825.9555
ปี ที่ 4 :
73,825.9555

*Public Private Partnership-ร่ วมทุนระหว่ างรัฐกับเอกชน

หน
้า 18 จาก 18

