
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2561 – 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยัง่ยืน ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยมี 6 ประเด็น ได้แก ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 รฐับาลได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ 11 ด้าน ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจเข้าถึง 
และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นสำคัญใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แนวทางของ 
คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออมาโดย 
 ตลอดซึง่น่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการกำหนดนะโยบาย
คำนึงถึงปัญหาของประเทศ เงื่อนเวลาประเทศต้องเร่งฟ้ืนฟูจากความบอบช้ำทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทาง
สังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทจุริตประพฤติมิชอบในภาครับและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคม



 
 

 

เศรษฐกิจอาเซียน ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศต้องการเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสามารถสรุปนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ได้ดังนี้  

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 
 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตญัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทางเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกจิการเมื่อ

มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งที่ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ กิเลส หรือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป

ตามหลักของศาสนา  
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

วิสัยทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยใช้
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ ” 



 
 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 ประเด็น ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ 
  - พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มนำ้เลย ชี มูล  
  - พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ 
  - บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
  - พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  - พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิน่ แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
  - พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
  - อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  - พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
  - พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
  - ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด 
  - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่สำคัญของภาค 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน 
  - ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศนูย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 
  - พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
  - ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้น
นำในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกที่ 
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มนำ้โขงในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  



 
 

 

 
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวลำภู และชัยภูมิ 
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา 
  - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา และอุบลราชธานี 
  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงการข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
  - เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน 
  - เร่งพฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
  - พัฒนาเมืองสำคัญขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางทางการศึกษา  
  - พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  - พัฒนาด่านชายแดน 
  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน 
  - พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 


