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**************************** 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.  2550  ได้บัญญัติให้จังหวัดจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการ  
ของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  รวมทั้ง บัญญัติให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  2551 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน  ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 – 2560  และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  โดยก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่ง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  แบบสรุปแผนงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดและ  
กลุ่ มจั งหวัด   และแบบสรุปแผนงานโครงการ  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ .  2562 ของจั งหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ ให้ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ  และกระทรวงมหาดไทย  
  จังหวัดเลยได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2564)  จังหวัดเลย  โดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาทบทวน / ปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) ของจังหวัดเลย  
จ านวน  2  ครั้ง โดยประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2560 
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่ง  นายอ าเภอทุกอ าเภอ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่  รวมทั้ง จังหวัดเลยได้มีค าสั่งจังหวัดเลย  ที่  5607 /2559  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก ากับการบริหารงานจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดเลย  
ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ  5  ด้าน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ที่รับผิดชอบ
ก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่รับผิดชอบก ากับดูแลด้านสังคม   เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณาศึกษาและ
จัดท าข้อมูลสภาพปัญหาพ้ืนที่  เป้าหมายและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดและก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  กรอบนโยบาย  แนวทางการพัฒนา  ตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณการพัฒนา
จังหวัดในแต่ละด้าน/ยุทธศาสตร์  ตลอดจน วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจังหวัด  ซึ่งประกอบ  
ไปด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และด้านความม่ันคง   

 

 



ในการนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564)  จังหวัดเลย  มีความสมบูรณ์ 
สามารถน าไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  จังหวัดจึงได้มีการน าเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนบริหารราชการแผ่นดินนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเลย  หลังจากนั้นได้น าร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเลย   
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย  (ก.บ.จ.ลย.) เมื่อวันที่ 20  
ธันวาคม  2560 และสุดท้ายได้ผ่านการประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัดเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ.2561 - 2564) ของจังหวัดเลย ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 มาตรา 19  ก าหนดไว้  จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  จึงได้ข้อสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดเลย  ปี 2561– 2564  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
 

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 
 

พันธกิจ  
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.  พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
5.  ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 
6.  เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ 
7.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 

ค่านิยม  :  Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = THAILOEI 

T = Tourism and Sports : เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา  

H = Health : เลยเมืองแห่งสุขภาวะ 

A = Agriculture : เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน  

I = Investmentand Trade : เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า  

L = Loei for All : เลยเมืองของทุกคน  

O = Open Town toArts and Culture : เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม  

E = Education : เลยเมืองแห่งการศึกษา  

I = Integrity : เลยเมืองแห่งคุณธรรม  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์มี  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 :  การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่3 :  การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง   
 

เป้าประสงค์ 
 

1)  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  
2)  เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ 

  3)  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้ 
  4)  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  5)  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : ด้านการท่องเที่ยว 

    กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 
แผนงาน : ด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1.5  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
   แผนงาน : ด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ที่  2.1 เพิ่มผลิตภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์ 

 แผนงาน : ด้านการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน 
แผนงาน : ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
 แผนงาน : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
 แผนงาน : ด้านการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง   
   แผนงาน : ด้านส่งเสริมความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพื้นที่  
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 
 

 
************************************* 


