วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)
เพื่อใหจังหวัดเลยสามารถดําเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศนของจังหวัดเลย “เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคา และการลงทุนภายใตการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหนาสวนราชการและคณะกรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2560 กําหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)
รวม 8 ประเด็น เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้
บแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สรางมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานการทองเที่ยว สงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Tourism and Sports ยกระดั
ดานการทองเที่ยว อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนมิตรกับคนทั้งมวล
เลยเมืองแหงการทองเที่ยวและการกีฬา
เสริมสรางการทองเที่ยวชุมชน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ภูมิปญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคาดานการทองเที่ยว
ใหสามารถสรางและกระจายรายไดแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู
ความเปนเลิศ

Health

เลยเมืองแหงสุขภาวะ

สงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มีความรูความเขาใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกาย
และจิ ต ใจของตนเองที่ เหมาะสม สามารถเขา ถึ งการรั ก ษาพยาบาลอย างเทา เที ย มและทั่ วถึ ง ยกระดับ การบริก าร
สาธารณสุข สรางวัฒนธรรม การบริโภคที่ปลอดภัย

Agriculture

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการยกระดับคุณภาพและผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปสินคาภาคเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนา
เลยเมืองแหงการเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรกรใหเปน Young Smart Farmer/ Smart Farmer สรางความเขมแข็งใหกับ สถาบันเกษตรกร สหกรณและกลุมเกษตรกร
รวมทั้งมีเครือขายธุรกิจ มุงเนนการสงเสริมและการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา
และยั่ งยื น ควบคู ไปกั บการน อมนํ าปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรั บใช ในการดํ าเนิ นชี วิ ต เพื่ อสร างความมั่ นคง
และความปลอดภัยทางอาหารแกชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ

Investment
and Trade

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการคา การบริการ และการผลิต การสงเสริม SMEs/ Start up
วิสาหกิ จชุ มชน สถาบั นสหกรณ กลุมอาชี พต างๆ อํ านวยความสะดวกด านการคาและการลงทุน สงเสริ มการค าชายแดน
การจางงานที่มีคุณคา การพัฒนาสั มมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สงเสริม สนับสนุนการใช เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน

Loei for All

ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุงสูความเปนสากล โดยการ

เลยเมืองแหงการลงทุนและการคา

เลยเมืองของทุกคน

มีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมความเสมอภาค
ทางสังคมและความเทาเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได มุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” แกทุกกลุม พัฒนาบานเมืองใหสะอาด แกไขปญหายาเสพติด
อํานวยความยุติธรรม สรางความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย เสริมสรางวินัยจราจร เปนถิ่นฐานที่ปลอดภัยสําหรับอยูอาศัย เพื่อความสงบสุขอยางยั่งยืน

Open Town to

Arts and Culture

เลยเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นใหมีการรักษา สืบทอด
และพัฒนาอยางยั่งยืน สรางจิตสํานึก คานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สงเสริมตอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สงเสริมความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําเลยไปสูสากล

Education

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย
เพื่อสวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ
ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ

Integrity

ส ง เสริ ม การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี ใ นทุ ก ภาคส ว น เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทํานุบํารุง และสงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สงเสริมใหชาวเลยมีความปรองดอง
สมานฉันท เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ใชวิถี
วัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดํารงชีวิต สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งสงบสุข สงเสริมและปลูกฝงใหชาวเลยมีความเขาใจ
ในสิทธิและหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม
และครรลองคลองธรรมที่ดีงาม
นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม

เลยเมืองแหงการศึกษา

เลยเมืองแหงคุณธรรม

ผูวาราชการจังหวัดเลย
E-mail : tik39_49@hotmail.co.th

