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แนวคิดแผนพัฒนาจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แบบจ าลองแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map Model) 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของจังหวดัเลย 

มิติ แบบจ าลอง ตัวช้ีวัด 

วิสัยทัศน ์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

ร้อยละของดัชนีวัด 

ความสุขมวลรวมชุมชนของจังหวัดเลย  

1 ด้านการเงินหรือ

ประสิทธิผล(Finance/ 

Effectiveness) 

 

 

 รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการท่องเท่ียว(%) 
 ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เสน้ความยากจน (%)  
 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini coefficient) อัตรา

การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลีย่ของครัวเรือนในจังหวัด (%) 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 
 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ

ประชากร(ลิตร/คน)  
 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร   

(กิโลวัตต-์ชั่วโมง/คน) 
  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 

(กิโลวัตต-์ชั่วโมง/คน)  
 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 

GPP ต่อภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)  
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อท่ีป่าไม้ในจงัหวัด (%)  
 ปริมาณขยะในจังหวัด (%) 

2 ด้านลูกค้าหรือ 

คุณภาพ(Quality) 

 

 

 
 
 
 

 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ
ท่องเท่ียว 

 จ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (%)  
 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย)์  
 จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ประชากรไทยอายุ 15-29 ปี (ปี) 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน O/net  ม.3 (คะแนน)  
 อัตราการว่างงาน (%)  
 อัตราส่วนหนี้เฉลีย่ต่อรายได้เฉลีย่ของครัวเรือน (เท่า) 

อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 
  ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 

 

3 ด้านกระบวนการ 

ภายในหรือประสิทธิภาพ

(Internal Process 

/Efficient) 

 

 ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้การรับรองคุณภาพ HA (%) 

  ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปา (%)  

 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า (%)  

 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

 ร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงิน

อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) ความสามารถในการ

เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (%) 

 

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้าน

การท่องเที่ยว 

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

พัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
ภาครัฐ 

สนับสนุน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการผลิต 

เชิงสร้างสรรค์ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการการค้า
และการท่องเที่ยว

ด่านพรมแดน 

สร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ

ท่องเที่ยว 
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตรและตลาดสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการตลาด

การค้าชายแดน ประเมินผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ด้าน

การท่องเที่ยว 

สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการ

ท่องเที่ยว 

อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อสง่เสรมิ 

การท่องเที่ยว 

พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และ

การท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
การพัฒนา

บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทุก

ฤดูกาล 
ส่งเสริมและ

พัฒนาคน สังคม 
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยกระดับ
การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน 
ส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

หมู่บ้านเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด 

พัฒนาและ
ปรับปรงุแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และ
การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ป้องกัน
และ

บรรเทา   
สาธารณภัย
ในพื้นที่ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพ

ชุมชน ด้าน
การบริหาร
จัดการขยะ

มูลฝอย 

เสริมสร้าง
ความมั่นคง

ในพ้ืนที่
ชายแดน 

พัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
ภาครัฐ  

ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า

เกษตร
ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมการท า
เกษตรแบบ

ผสมผสานและ
เกษตร

สมัยใหม ่

พัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
และสิ่ง
อ านวย
ความ

สะดวก
เพ่ือ

ส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

พัฒนา
ศักยภาพ
แรงงาน
และ
ผู้ประกอบ
การด้วย 
Digital 
Technol
ogy 4.0 
เสริม
ทักษะการ
ท าธุรกิจ
กลุ่ม 
Creators
@home.
bosiness 
ด้าน 
Online 
marketin
g 

ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

เพ่ือ
ส่งเสริม

การค้าการ
ลงทุน 
และ

ยกระดับ
คุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริม
และ

พัฒนาคน
สังคม  

เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ภาครัฐ
และ

เอกชน
เพ่ือรองรับ 

AC 

พัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
การ

บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

บริหาร
จัดการน้ า
เพ่ือการ 
เกษตร 

ปรับปรุง
ด่าน 

ศุลกากร  
และจุด

ผ่อนปรน 



จังหวัดเลย 
 

4 ด้านการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาองค์กร

(Learning and 

Growth) 

 

 

 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 ระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับการพัฒนาและปรบัปรุง 
 ระบบสารสนเทศ (IT) ท่ีได้รับการพัฒนา และปรับปรุง 
 

 

 


