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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาจังหวัดเลย 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564)
*********************
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านต่างๆ 11 ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสาคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้น
ความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้น
ในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฎิรู ปประเทศ เป็นแนวทางการกาหนดนโยบาย คานึงถึงปัญหาของประเทศ
เงื่อนเวลา ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม จนกลายเป็นความขัดแย้ง
ทางการเมือง การทุจริ ตประพฤติมิช อบในภาครัฐ และการเคลื่ อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ยั่งยืน
ซึ่งสามารถสรุปนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ดังนี้

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย มี 6 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยง
ความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเกษตร
- การบริหารจัดการน้าเพื่อการผลิตการเกษตร
- การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร
- การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กบั การผลิตการเกษตร
- การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
- การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว
- การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรในพืนที่ลุ่มน้า
ที่มีศักยภาพ
- การยกระดับการผลิตอ้อย
- การยกระดับการผลิตมันส้าปะหลัง
- การแปรรูปยางพารา
- การผลิตโคเนือ
- การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม
- การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่ม
สถาบันเกษตรกร
- การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านอุตสาหกรรม
- การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต
ตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม
- การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตาม
ความต้องการของตลาด
- การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรม
- การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การค้าและบริการ
- อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วชุมชน
- การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
- การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน
- การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(จังหวัดอุดรธานี , หนองคาย , หนองบัวล้าภู , เลย และบึงกาฬ)
วิสัยทัศน์: “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
และการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่น้าโขง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลย

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี 3 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
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1. วิสัยทัศน์จังหวัดเลย
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง

3. ค่านิยม
ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = D.LOEI
D = Development :เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในทุกๆด้าน เช่นมีการปรับปรุงงานอยู่เรื่อยๆ
L = Learning Organization :เป็นจังหวัดที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ หรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
O = Open mind :เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการเห็นต่าง
E = Ethics :เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I = Integration :เป็นจังหวัดที่มีการทางานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

5. เป้าประสงค์รวม
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการภายในจังหวัด และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

6. เป้าประสงค์
1)
2)
3)
4)

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ
5) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน
โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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7. ตัวชีวัด
ร้อยละของดัชนีวัดความสุข มวลรวมชุมชน ของจังหวัดเลย
(Gross Village Happiness : GVH)
ค่าเป้าหมาย ≥ 75 % ต่อปี
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4 / ร้อยละ 85
ร้อยละ 80

8. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

เป้าประสงค์
1) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้
3) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
ให้เติบโตและแข่งขันได้
4) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และ
สร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
5) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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แผนทีย่ ุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย (Strategy Map)
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9. วิเคราะห์กลยุทธ์TOWS MATRIX
TOWS MATRIX

โอกาส O

อุปสรรค T

จุดแข็ง S

จุดอ่อน W

ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้แข่งขันได้
 เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิม่ เพื่อให้แข่งกันได้
 ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน

 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสูม่ าตรฐานระดับชาติ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ
ให้ได้มาตรฐาน
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
มุ่งสู่ความเป็นสากล






 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสูม่ าตรฐานระดับชาติ
 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

10. กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
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11. ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด
ต้าแหน่งการพัฒนา
(Positioning) ของจังหวัด

เหตุผล/ ข้อมูลสนับสนุน

1. เมืองท่องเที่ยว

มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กจานวน
มาก เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศน์
และเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับ GPP ด้านการบริการโรงแรมและ
ภัตตาคาร มีแนวโน้มสูงขึ้น Growth รวมทั้งส่วนแบ่งทางการตลาด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และจังหวัดยัง
ได้รับการประกาศให้เป็น พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. เมืองการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

จังหวัดเลยมีพืชเกษตรที่สาคัญที่โดดเด่นคือ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยง
สั ต ว์ อ้ อ ยโรงงาน และมั น ส าปะหลั ง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด เลยมี
ภูมิประเทศส่ วนมากเป็นภูเขา ดังนั้นจึงมีข้อจากัดของการขยาย
ปริมาณการเพาะปลูกในพืชเกษตรบางอย่าง แต่ก็สามารถเติบโตได้
หากมีเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือมีพืช
เกษตรชนิดใหม่ที่มีแนวโน้มตามความต้องการของตลาดมาสร้าง
ความเติบโตให้ภาคการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น พืชแต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรั พยากรธรรมชาติ และประชาชนได้น้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้

3. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีด่านถาวรที่
เป็นด่านมาตรฐานสากลจานวน 3 ด่าน ได้แก่ 1) ด่านถาวรบ้าน
เพื่อการค้าและการลงทุน
เชีย งคาน 2) ด่านถาวรบ้า นคกไผ่ 3) ด่า นถาวรสะพานมิตรภาพ
น้าเหือง ไทย – ลาว และมีจุดผ่อนปรนจานวน 3 ด่าน ได้แก่ 1) จุด
ผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ตาบลนาแห้วอาเภอนาแห้ว 2) จุดผ่อน
ปรนบ้านนาข่าตาบลปากหมันอาเภอด่านซ้าย 3) จุดผ่อนปรนบ้าน
นากระเซ็งตาบลอาฮีอาเภอท่าลี่และมีมูลค่าการค้าชายแดน (นาเข้า
– ส่งออก) ไทย – สปป.ลาว เป็นลาดับที่ 6 ของประเทศ ถือได้ว่า
เป็นจุดแข็งของจังหวัดเลย และมีโอกาสในการพัฒนาให้เติบโตได้
ยิ่งขึ้น
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12. สรุปการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ

1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้

นักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

มาตรฐาน

2. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ

2. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว

รับรอง ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

3. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

3. ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะ

ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้

4. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ

(% เปลี่ยนแปลง)

ด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตัวชีวัด
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วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้

ตัวชีวัด
1. ร้อยละของจานวนแปลง / ฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร
(ปี55 ร้อยละ 3.00)

แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน
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วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 3 : การส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการ
ผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการให้เติบโตและแข่งขันได้

ตัวชีวัด

แนวทางการพัฒนา

1. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การ

ยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)

บริการ ให้ได้มาตรฐาน

2. อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือ

ประชากร (ร้อยละ)

นวัตกรรมการผลิตและบริการ

3. สัดส่วนการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
152

ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)
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วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับสู่สากล

เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่
มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ตัวชีวัด
1. สัดส่วนคนจน (พัฒนาชุมชน)
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย

9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)
10. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัด
11. การเข้าถึงน้าประปา (ร้อยละ)
12. การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละ)
13.ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (บาท/ปี) (ปี 55 เท่ากับ
55,082 บาท/ปี)
14.อัตราเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(ร้อยละ)
15. อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (ร้อยละ)
16.ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)
17.อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
18.ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
สู่มาตรฐานระดับชาติ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล
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3. ค่าคะแนนเฉลี่ย O-net ม.3
4. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ (HA)
5. อัตราส่วนแพทย์ตอ่ ประชากร (คน/แพทย์)
6. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)
7. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%)
8. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)

แนวทางการพัฒนา
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วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 5 : การเสริมสร้างและ
รักษาความมั่นคง

เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน พร้อม
เผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงทุกรูปแบบ โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่

ตัวชีวัด
1.สัดส่วนคดียาเสพติด
(อัตราคดี ยาเสพติด/ประชากรแสนคน)

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง
ในพื้นที่
2. เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวย
ความสะดวก

กลางน้า

รวบรวมและ
สืบค้นศิลปะ
วัฒนธรรมและ
สารวจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

พัฒนาบุคลากร
ด้าน
การท่องเที่ยว

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปลายน้า
ยกระดับ
มาตรฐาน
การบริหาร
จัดการ
การท่องเที่ยว

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
Free Wi-Fi

สร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ด้านการท่องเที่ยว

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมมาตรฐาน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ส่งเสริมการตลาด
ด้านท่องเที่ยว

ส่งเสริมสินค้า OTOP 4-5 ดาว เมืองทองธานี

ส่งเสริมสินค้า OTOP 4-5 ดาว
ประเมินมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจีสติกส์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

พัฒนาและปรับปรุงถนน
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความ
นิยมในการท่องเที่ยว

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขัน
ได้

โครงการยกระดับการ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและ
การส่งเสริมการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว

155

พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว

ต้นน้า

- 156 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ต้นน้า
ปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
สนับสนุนการเกษตร

สนับสนุน
ทรัพยากร
ด้านเกษตร
ประมง
และปศุสัตว์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
กระบวน
การผลิตภาพ
เกษตร ประมง
และปศุสัตว์

พัฒนาบุคลากร
ด้านเกษตร
ประมง
และปศุสัตว์

สร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร
(เกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์
บรรจุกัณฑ์)

ส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตร
ประมง
ปศุสัตว์

การต่างประเทศ ประเทศเพือ
่ นบ ้าน และภูมภ
ิ าค

การพัฒนาภาค เมือง และพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ

การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงพันธุ์

เกษตรZoning

เกษตรปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์

ครัวไทยสู่ครัวโลก

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการแข่งขัน

การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมแบบครบ
วงจร(Zoning)

เกษตรตามแนว
พระราชดาริ

การสร้างอาชีพเสริม
รายได้ภาค
การเกษตร

โครงการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรด้วยการแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริม
การตลาดทางด้านการเกษตร

เกษตร
ผสมผสาน

การทาการเกษตร
แบบสมัยใหม่

ส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การตลาดสินค้าเกษตร

27
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การพัฒนาโครงส ้รางพืน
้ ฐานและระบบ
โลจิสติกส์

พัฒนาทีด่ ิน

ปลายน้า

เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร

กลางน้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์

วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
การผลิต
และการบริการ

กลางน้า

พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
สนับสนุนการผลิต
และการบริการ

สร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับบุคลากร
ด้านการผลิต
การค้า
และการบริการ

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

พัฒนามาตรฐานการค้า
การผลิตและ
การบริการ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ปลายน้า
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์
และบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต
การค้า
และการบริการ

ส่งเสริมการตลาด
การค้า
การผลิต
และบริการ

การต่างประเทศ ประเทศเพือ
่ นบ ้าน และภูมภ
ิ าค

การพัฒนาภาค เมือง และพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ

การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนา
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การสร ้างความเข ้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้อย่างยั่งยืน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต

CF / TF / NEC
พัฒนาและปรับปรุงถนน
โครงการส่งเสริมการยกระดับของสถานประกอบการโรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรมด ้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อม
โครงการพัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐานและโลจิสติกส์
เพือ
่ สนับสนุนการท่องเทีย
่ วเชิงอัตลักษณ์

การพัฒนาศูนย์จาหน่ายสินค้า
และบริการ ศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับการท่องเที่ยวภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) มุ่งสู่
ประเทศไทย 4.0 (Thailand
4.0 ) จังหวัดเลย

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
SMEs จังหวัดเลย
สู่ Thailand 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ และ
บุคลากร เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการกระตุ ้นเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน เพือ
่ ส่งเสริม
การค ้าและการลงทุนของกลุม
่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย
่ วเชิงอัตลักษณ์บนเส ้นทาง (Routes) การท่องเทีย
่ วของกลุม
่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
SMEs สู่
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital
Economy)
จังหวัดเลย

การพัฒนา
ทุนมนุษย์สู่
เศรษฐกิจ
ดิจิตัล
(Digital
Economy)
จังหวัด

พัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบการด้วย
Digital Technology
4.0 เสริมทักษะการทา
ธุรกิจกลุ่ม
Creators@home.bosi
bosi ด้าน Online
marketing

โครงการยกระดับการประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาดด ้านการท่องเทีย
่ ว

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ผลิตชุมชนสู่
ตลาดอาเซียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการการค้าและการท่องเที่ยว
ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง

การเพิ่มขีดวามสามารถ
ในการแข่งขันผู้ผลิต
ชุมชนสู่ตลาดอาเซียน

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า

28
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เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และ
สิง่ อานวยความสะดวก

กลางน้า
ยกระดับคุณภาพชีวิต
มารดา
และ
ทารกในครรภ์

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

การสร้างศูนย์
ฝึกยุทธวิธี
ตารวจภูธร
จังหวัดเลย
การพัฒนาด่าน
ศุลกากรท่าลี่และ
อาคารชุดที่พักอาศัย
ข้าราชการ รองรับ
การก้าวสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
วัยทางาน

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัย

การพัฒนาภาค เมือง และพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงส ้รางพืน
้ ฐานและระบบโลจิสติกส์

การจัดการโรคไม่ตด
ิ ต่อ
เรือ
้ รัง

การบูรณาการ
ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดทา
แผนพัฒนา
จังหวัดเลย

การดูแลมารดาและทารก

การเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยว
ระยะที่ 2

พัฒนาและปรับปรุงถนนภายใน อาเภอตาบล
หมู่บ้าน

ยกระดับ
คุณภาพชีวิตเด็ก
ในวัยเรียน

กองทุน หมู่บา้ น

การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
จังหวัดเลย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ูงอายุสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดเลย

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตารวจอาสาชุมชน และ
โครงการเมืองเลย
ปลอดภัย

กองทุนตาบล
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ขยายเขตโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ระบบไฟฟ้ าและประปา

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เด็กแรกเกิด
และ
ก่อนวัยเรียน

ปลายน้า

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
กลางน้า

สารวจชุมชนหมู่บา้ น

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวก

ประชุมฝึกอบรมสัมมนา

ความมั่นคงภายใน

รณรงค์
และสร้างความตระหนัก

ปลายน้า
จัดตั้งอาสาสมัครประจา
หมู่บ้าน/ชุมชน

ความมั่นคงระหว่างประเทศ

ป้องกัน แก้ไข และ
ปราบปราม

ประชาสัมพันธ์

นายกเยือนต่างประเทศ

การจัดหา
ระบบกล้อง
วงจรปิด
แบบเคลื่อนที่
ได้

การส่งเสริม
ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนา
อย่างยั่นยืน

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน

การฝึกอบรม
เยาวชนจิตอาสาใน
สถานศึกษา(พื้นที่ 6
อาเภอชายแดน)

การการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

การเครือข่าย
เยาวชนสองฝั่งโขง

การเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ภูมิคุ้มกันของคน และ
ชุมชน

โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง
กับประเทศเพื่อนบ้าน
สร้างจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์(พื้นที่ 6
อาเภอชายแดน)

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน
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