
แนวคิดแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
จังหวัดเลย

แบบจ าลองแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map Model)

มิติ แบบจ ำลอง ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์ “เมืองน่ำอยู่ เมืองแห่งกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ 
และกำรลงทุนภำยใต้กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”

ร้อยละของดัชนีวัดควำมสุข
มวลรวมชุมชนของจังหวัดเลย

1. ด้ำนกำรเงินหรือ
ประสิทธิผล
(Finance/

Effectiveness)

2. ด้ำนลูกค้ำหรือ
คุณภำพ (Quality)

3. ด้ำนกระบวนกำร
ภำยในหรือ

ประสิทธิภำพ
(Internal

Process/Efficient)

4. ด้ำนกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำองค์ 
(Learning and

Growth)

สร้างเครือข่ายท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว

สร้างเครือข่ายท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
สินค้าการเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมการตลาด
การค้าชายแดน

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์จังหวัด

สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว

พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และฟื้นฟู 

ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุกฤดูกาล

ส่งเสริมและพัฒนา 
คน สังคม 

เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน และ
การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

ยกระดับการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

หมู่บ้านเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด

ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณภัย

ในพื้นที่

อนุรักษ์
ฟื้นฟู

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
ส่ิงแวดล้อม

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชน 

ด้านการ
บริหารจัดการ

ขยะ

เสริมสร้าง
ความ
มั่นคง

ในพื้นที่
ชายแดน

พัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
ภาครัฐ

ส่งเสริม
การผลิต
สินค้า

เกษตรปลอดภัย
และได้

มาตรฐาน

ส่งเสริมการ
ท าเกษตร
แบบผสม

ผสาน
และเกษตร
สมัยใหม่

พัฒนา
ระบบคุณ

ภาพ
ภาครัฐ

บริหาร
จัดการ
น้ าเพื่อ
การ

เกษตร

ปรับปรุง
ด่าน

ศุลกากร
และจุดผ่อน

ปรน

พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ส่ิงอ านวย

ความสะดวก
เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว

พัฒนา
ศักยภาพ

แรงงานและผู้
ประกอบ
การด้วย 
Digital

Technology
4.0

เสริมทักษะ
การท าธุรกิจ

ปรับปรุงง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อ
ส่งเสริมการค้า

การลงทุน 
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและ
พัฒนา

คน สังคม
เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลกร

ภาครัฐและ
เอกชนเพื่อ
รองรับ AC

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาระบบ
คุณภาพภาครัฐ

ปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

สนับสนุน เทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิต 

เชิงสร้างสรรค์

เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
การค้าและ

การท่องเที่ยวด่าน

- รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรท่องเท่ียว (%)
- ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (%)
- สัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้ (Gini coefficient) อัตรำกำร

เปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%)
- อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(%)
- สัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยำนพำหนะต่อ
ประชำกร(ลิตร/คน)

- สัดส่วนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)

- สัดส่วนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม ต่อ GPP
ต่อภำคอุตสำหกรรม (ลิตร/ล้ำนบำท)

- อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเนื้อท่ีป่ำไม้ในจังหวัด(%)
- ปริมำณขยะในจังหวัด (%)

- จ ำหน่วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว
- จ ำนวนแปลง/ฟำร์มท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
- ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำน(%)
- อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร (คน/แพทย์)
- จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทยอำยุ 15-29 ปี (ปี)
- ค่ำเฉลี่ยคะแนน O/net (คะแนน)
- อัตรำกำรว่ำงงำน (%)
- อัตรำส่วนหนี้เฉลี่ยตอ่รำยไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน (เท่ำ) 

อัตรำส่วนกำรออมเฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรอืน  (%)
- ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน)
- พื้นที่กำรเกษตรแบบผสมผสำนเพิ่มขึ้น (%)

- จ ำหน่วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนกำรท่องเท่ียว
- จ ำนวนแปลง/ฟำร์มท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
- ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำน(%)
- อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร (คน/แพทย์)
- จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทยอำยุ 15-29 ปี (ปี)
- ค่ำเฉลี่ยคะแนน O/net (คะแนน)
- อัตรำกำรว่ำงงำน (%)
- อัตรำส่วนหนี้เฉลี่ยตอ่รำยไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน (เท่ำ) 
อัตรำส่วนกำรออมเฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน  (%)

- ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน)
- ควำมส ำเร็จกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนและรักษำควำมสงบ
ตำมแนวชำยแดน  

- โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง
- ระบบฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง
- ระบบสำรสนเทศ (IT)ท่ีได้รับกำรพัฒนำ และปรับปรุง
- จ ำนวนสถำนประกอบกำรผลิตและบริกำรท่ีได้มำตรฐำน
- จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกำรผลิต

และบริกำร
- ประชำชนเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ (%)
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