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ส่วนที่ 2
สรุปความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัดของจังหวัดทุ กจังหวัดในกลุ่มจังหวั ด รวมทั้งภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด เพื่อนํ าไปประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. กําหนด สรุปความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้
1. ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดอุดรธานี
1.1 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบของเกษตรปลอดภัย ควรพิจารณาความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยให้ความสนใจการพัฒนาประเด็นปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ปริมาณและคุณภาพน้ํา ดิน
และสิ่งแวดล้อม พันธ์พืชและสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดไปสู่ระบบการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมการเกษตร
1.2 การสร้างความเข้มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ปัญหาที่นิ่ง
เฉยไม่ได้ คือการการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด การบริ หารจัดการชุมชนอย่างมีคุ ณภาพ ส่ งเสริม การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างจริงจัง และให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
1.3 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ควรให้ความสําคัญ
การพัฒนาแหล่งและเส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกับมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เน้นขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดี ตลอดจนการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
1.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรป่าและระบบนิเวศน์ การจัดการมลพิษด้านขยะมูลฝอยซึ่งจะกลายเป็นปัญหาสําคัญในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ ซึ่งควรได้การรับการพิจารณาแก้ไขอย่างบูรณาการ
1.5 การค้าการลงทุน ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการภายในให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
อาเซียน และพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมทั้งระบบถนน ทางอากาศและ ระบบราง
2. ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดเลย
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1) การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมการออมในครัวเรือนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้
2) ปรับโครงสร้างการผลิตให้หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และขยายฐานการผลิตโดยการ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ทั้งด้านข้อมูลและโครงสร้าง
พื้นฐาน
4) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อการดํารงชีวิตที่สงบสุข อย่างมีคุณค่าตามวิถีไทย
2.2 ด้านสังคม
1) ยกระดั บ คุ ณ ภาพคนทั้ ง ด้ า นสุ ข สภาวะ (ร่ า งกาย จิ ต ใจ) ให้ แ ข็ ง แรง ด้ า นสติ ปั ญ ญาให้ มี
ความรอบรู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง และด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยการพั ฒ นาทั้ ง คุ ณ ภาพครู หลั ก สู ต ร
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )
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และยกมาตรฐานโรงเรี ย นตกเกณฑ์ เน้ น การดู แ ลสุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค ลดอั ต ราการตายของทารก
และลดพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อคุณภาพชีวิต
2) สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ลดปัญหาการอพยพแรงงาน
3) สร้างสิ่งแวดล้อมของสังคมให้น่าอยู่ ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้วยการสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่มี ธรรมาภิบาลและพัฒนาให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4) สร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตและรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส และแรงงานนอกระบบที่
ไม่มีหลักประกันชีวิต
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา และป่าไม้ ในระบบลุ่มน้ํา
โดยเน้นการลดปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําโขง
และลุ่มแม่น้ํา จัดหาน้ําให้พอเพียงกับการผลิต ลดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขต
ต้นน้ําและป่าสงวนเสื่อมโทรม รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมทั่วถึง พอเพียง เพื่อให้เป็นฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่
2.4 ด้านความมั่นคงชายแดน
1) พัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน ในพื้นที่ชายแดน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการผนึกกําลัง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
2) พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นผ่ า นกลไกความร่ ว มมื อ ทุ ก ระดั บ และส่ ง เสริ ม /
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม
2.5 ด้านการบริหารจัดการ
1) ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ สามารถอํ า นวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ทั น สมั ย และ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดหนองบัวลําภู
3.1 ประชาชนขาดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ระบบชลประทานมีพื้นที่ไม่เพียงพอ
3.2 ประชาชนในพื้นที่ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์อ้อยที่ดี และขาดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
3.3 ถนนเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัดใกล้เคียงชํารุด ไม่สะดวกในการสัญจร
ไปมา
3.4 ประชาชนในพื้นที่ไม่มีอาชีพและรายได้ช่วงนอกฤดูเกษตร
3.5 ประชาชนประสพปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา
3.6 ปัญหาเรื่องต้นทุนด้านเกษตรที่แพง
3.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )
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4. ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดหนองคาย
4.1 การบริหารจัดการน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เส้นทางการคมนาคม
4.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน สังคม และชุมชน
4.4 การบูรณาและมีส่วนร่วมการพัฒนาจังหวัดจากทุกภาคส่วน
4.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลําน้ําโขง Home stay, Long stay และ OTOP
4.6 การอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
4.7 การยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นมหาวิทยาลัยหนองคาย
4.8 ยกระดับหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.9 การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME
4.10 การยกระดับการศึกษาสู่ระดับสากล
4.11 ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเกษตรตามลําน้ําโขง
4.12 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดบึงกาฬ
5.1 ถนนในหมูบ่ ้านชํารุด ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎร
5.2 ถนนลูกรังมีฝุ่นละอองสร้างความเดือดร้อนด้านสุขภาพ อนามัยให้กับประชาชนในพืน้ ที่และผู้สญ
ั จรไปมา
5.3 ขาดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรกรรม และระบบชลประทานไม่เพียงพอ
5.4 ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิท์ ํากิน และที่อยู่อาศัย
5.5 ราษฎรไม่มีที่ทํากิน และมีหนี้สิน
5.6 ปัญหาอุทกภัย น้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
5.7 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน
5.8 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
5.9 ตลิ่งริมน้ําโขงและแม่น้ําสารคามทรุดตัว พังทลาย
5.10 ราษฎรไม่มีอาชีพและรายได้ช่วงนอกฤดูทําการเกษตร
6. ความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
6.1 การผลักดันให้รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ให้เร็วขึ้นกว่าที่รัฐบาลกําหนด
6.2 การขยายเส้นทางรถไฟทางคู่จากหนองคาย – บึงกาฬ
6.3 การก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย – เวียงจันทน์
6.4 ถนน 4 เลน เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวลําภู – เลย ตลอดเส้นทาง
6.5 การผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
6.6 การประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสู่อาเซียน โดยใช้สื่อภาพยนตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล
6.7 การขยายเส้นทางสายการบินเชื่อมโยงต่างประเทศโดยตรง
6.8 การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
6.9 การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
6.10. ศูนย์กระจายสินค้าและจุดขนถ่ายสินค้า
6.11 ถนนวงแหวงรอบ 2 จังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในตัวเมือง และการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมในกลุม่ จังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )
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