วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)
เพื่อใหจังหวัดเลยสามารถดําเนินการตามนโยบายคสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศนของจังหวัดเลย “เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคา
และการลงทุนภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหนาสวนราชการและคณะกรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2560
กําหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้

Tourism and Sports

ยกระดับแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สรางมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานการทองเที่ยว สงเสริมการตลาดและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
เลยเมื อ งแห ง การท อ งเที่ ย ว
สะดวกที่เปนมิตรกับคนทั้งมวล เสริมสรางการทองเที่ยวชุมชน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ภูมิปญญา การเกษตร และ
และการกีฬา
ศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคาดานการทองเที่ยวใหสามารถสรางและกระจายรายไดแกประชาชน สงเสริมใหประชาชน
ออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
หัวหนาคณะทํางาน
1. ท องเที่ ยวและกี ฬาจังหวั ดเลย 2. สํ านั กงานการกีฬาแห งประเทศไทยจังหวั ดเลย 3. การท องเที่ ยวแห งประเทศไทย
สํานักงานเลย 4. สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเลย 5. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 6. เทศบาลเมืองเลย 7. สํานักงานทองถิ่น
นายโสภณ สุวรรณรัตน
จังหวัดเลย 8. สํานักงานจังหวัดเลย 9. ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย 10. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 11. สมาคมธุรกิจทองเที่ยว
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
จังหวัดเลย 12. สํานักงานพื้นที่พิเศษเลย 13. ตํารวจทองเที่ยว 14. แขวงทางหลวงเลยที่1-2 15. แขวงทางหลวงชนบท
16. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 17. หัวหนาอุทยานแหงชาติภูกระดึง 18. หัวหนา
อุทยานแหงชาติภูเรือ 19. หัวหนาอุทยานแหงชาติภูสวนทราย 20. หัวหนาวนอุทยานแหงชาติภูบอบิด 21. หัวหนาเขตรักษา
พันธสัตวปาภูหลวง ที่ปรึกษา นายวิโรจน จิวะรังสรรค
สงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มีความรูความเขาใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้ง
Health
ทางรางกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมและทั่วถึง
เลยเมืองแหงสุขภาวะ
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สรางวัฒนธรรม การบริโภคที่ปลอดภัย
หัวหนาคณะทํางาน
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2. โรงพยาบาลเลย 3. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร 4. โรงพยาบาลเมืองเลยราม
5. สมั ชชาสุ ขภาพจั งหวัดเลย 6. องคการบริ หารส วนจั งหวั ดเลย 7. เทศบาลเมื องเลย 8. สํ านั กงานท องถิ่ นจั งหวั ดเลย
นายพรชัย ถมกระจาง
9. สํานักงานจังหวัดเลย 10. ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย 11. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 12. สภาเกษตรกรจังหวัดเลย
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
13.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเลย ที่ปรึกษา นางเพ็ญจิต ลํามะยศ
สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการยกระดับคุณภาพและ
Agriculture
ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินคาภาคเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เลยเมื อ งแห ง การเกษตรแบบ
ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Young Smart Farmer/ Smart Farmer สรางความเขมแข็งใหกับ สถาบัน
ผสมผสาน
เกษตรกร สหกรณและกลุ มเกษตรกรรวมทั้งมี เครือข ายธุ รกิ จ มุ งเน นการส งเสริมและการพั ฒนาที่ เปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ควบคูไปกับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ
หัวหนาคณะทํางาน
1. เกษตรและสหกรณจังหวัด 2. เกษตรจังหวัดเลย 3. โครงการชลประทานจังหวัดเลย 4. ปศุสัตวจังหวัดเลย 5. สหกรณ
จังหวัดเลย 6. ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเลย 7. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 8. ประมงจังหวัดเลย 8. ศูนยวิจัย
นายพรชัย ถมกระจาง
และพัฒนาประมงน้ําจืด 9. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย 10. ดานกักกันสัตวเลย 11. ศูนยวิจัยทดสอบพันธุสัตวเลย
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
12. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 13. ศูนยวิจัยพืชสวนเลย 14. ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 15. ศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน, เกษตร ที่สูง) 16. ศูนยพัฒนาอาหารสัตวเลย 17. การยางแหงประเทศ
ไทยจังหวัดเลย 18. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 19. เทศบาลเมืองเลย 20. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย 21. สํานักงาน
จังหวัดเลย 22. ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย 23. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 24. สภาเกษตรกรจังหวัดเลย 25. ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษา นายธงชัย นิกรสุข นายพรศักดิ์ เจียรณัย

Investment

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการคา การบริการ และการผลิต การสงเสริม SMEs/
Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ กลุมอาชีพตางๆ อํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน สงเสริม
and Trade
การคาชายแดน การจางงานที่มีคุณคา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สงเสริม
เ ล ย เ มื อ ง แ ห ง ก า ร ล ง ทุ น
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการคา

หัวหนาคณะทํางาน
นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย

Loei for All

เลยเมืองของทุกคน

หัวหนาคณะทํางาน
นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย

Open Town to

Arts and Culture

เลยเมืองแหงศิลปะ
และวัฒนธรรม

หัวหนาคณะทํางาน
นายพรชัย ถมกระจาง
รองผูวาราชการจังหวัดเลย

Education

เลยเมืองแหงการศึกษา

1. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2. พาณิชยจังหวัดเลย 3. คลังจังหวัดเลย 4. หอการคาจังหวัดเลย 5. สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเลย6. สํานักงานพื้นที่พิเศษเลย 7. สมาคมพอคาจังหวัดเลย 8. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 9. เทศบาลเมือง
เลย 10. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย 11
ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุงสูความเปนสากล
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้าํ
สงเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเทาเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
มุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” แกทุกกลุม
พัฒนาบานเมืองใหสะอาด แกไขปญหายาเสพติด อํานวยความยุติธรรม สรางความเปนระเบียบเรียบรอย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความมั่นคงและความสงบเรียบรอย เสริมสรางวินัยจราจร เปนถิ่นฐานที่ปลอดภัย
สําหรับอยูอาศัย เพื่อความสงบสุขอยางยั่งยืน
1. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 2. เทศบาลเมืองเลย 3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย 4. สํานักงานจังหวัดเลย 5. ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเลย 6. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเลย 8. พัฒนาชุมชน
จังหวัดเลย 9. ยุติธรรมจังหวัด 10. มณฑลทหารบกที่28 11. ตํารวจภูธรจังหวัดเลย 12. วัฒนธรรมจังหวัดเลย
13. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 14. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย 15. กลุมทําดีทําเลย 16. กอ.รมน.จังหวัดเลย
17. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 18. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย ที่ปรึกษา นายวิโรจน จิวะรังสรรค
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นใหมีการรักษา
สืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน สรางจิตสํานึก คานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สงเสริมตอยอดทุนทางศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สงเสริมความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อนําเลยไปสูสากล
1.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 2.ศึกษาธิการจังหวัดเลย 3.วัฒนธรรมจังหวัด 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 5.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. นายสัมฤทธิ์ สุภามา 7.ชมรมคนรัก
ในหลวง 8. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย 9.ศูนยศิลปสิรินธร 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 11. องคการบริหารสวนจังหวัด
เลย 12.เทศบาลเมืองเลย 13. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย 14. สํานักงานจังหวัดเลย 15. ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
16.ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 17.ประธานหอการคาจังหวัดเลย 18. มูลนิธิสวางคิรีธรรม 19.สโมสรไลออนสจังหวัดเลย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมี
เปาหมายเพื่อสวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนา
ทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ

หัวหนาคณะทํางาน
นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย

1. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย 2. ศึ กษาธิ การจั งหวั ดเลย 3. วั ฒนธรรมจั งหวั ด 4. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1-3 6. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
7. ศูนยการศึกษาพิเศษ 8. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 9. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย
10. เทศบาลเมื องเลย 11. สํ านั กงานท องถิ่ นจั งหวั ดเลย 12. สํ านั กงานจั งหวั ดเลย 13. ที่ ทํ าการปกครองจั งหวั ดเลย
14. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย 15. กศน.จังหวัดเลย 16.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 17. วิทยาลัยเทคนิคเลย 18.ประธาน
หอการคาจังหวัดเลย 19. มูลนิธิสวางคิรีธรรม 20.สโมสรไลออนสจังหวัดเลย

Integrity

สงเสริ มการใชหลั กธรรมาภิ บาล การบริ หารจั ดการบ านเมืองที่ ดี ในทุ กภาคส วน เสริ มสรางคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทํานุบํารุง และสงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สงเสริมใหชาวเลยมี
ความปรองดองสมานฉันท เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุขใชวิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดํารงชีวิต สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งสงบสุข สงเสริม
และปลูกฝงใหชาวเลยมีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา เอื้ออาทร
ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดีงาม

หัวหนาคณะทํางาน
นายพรชัย ถมกระจาง

1. ชมรมคนรั กในหลวง 2. วั ฒนธรรมจั งหวั ดเลย 3. สํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวั ดเลย 4. เทศบาลเมื องเลย
5. สํานักงานทองถิ่น จังหวัดเลย 6. สํานักงานจังหวัดเลย 7. ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย 8. ประชาสัมพันธจังหวัดเลย
9. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 10. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 11.ประธานหอการคาจังหวัดเลย 12. มูลนิธิสวาง

เลยเมืองแหงคุณธรรม

รองผูวาราชการจังหวัดเลย

คิรีธรรม 13.สโมสรไลออนสจังหวัดเลย ที่ปรึกษา พระราชปรีชามุนี เจาคณะจังหวัดเลย (มหานิกาย) พระภัทรธรรมสุธี
เจาคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) บาทหลวงเบน คาตานัส ผูแทนศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก คุณอภิชาติ ทรงศิลป
ผูแทนศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต นายสลัดคาน ปาทาน ผูแทนศาสนาอิสลาม
เสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมไดที่
นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม
ผูวาราชการจังหวัดเลย
E-mail : tik39_49@hotmail.co.th

