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ตราประจ าจังหวัดเลย 
 

 
 

 ความหมายของตราประจ าจังหวัดเลย 
เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัย 

ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านัก ริมแม่น้ าหมัน  
บ้านหัวนายูง  ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน  มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาดกว้างด้านละ  
10.47  เมตร  สูง 19.19 เมตร  บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม  มีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู่เหนือโคม 
กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 1 

 
ความหมายของค าขวัญของจังหวัดเลย 

 

“เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม  ดอกไม้งามสามฤดู  ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์  มั่นคงความสะอาด” 
 

ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี
มาแล้ว  เกิดภูเขาลดหลั่นกันมากมาย เป็นภูเขาที่มีพ้ืนที่ราบหลายแห่ง ( Table Land ) เกิดพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ จาก
การที่ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงท าให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น เพราะไม่มีแนวเขาสูงกั้น 

 
ธงประจ าจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า  มีตราประจ าจังหวัดเลย   เป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลม 

บนพื้นผ้าทั้งสองด้าน   

                                                        
1
 ที่มา:เอกสาร  กองโบราณคดี  หมายเลข 21/2534 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ พรรณไม้   สนสามใบ 
ชื่อ วิทยาศาสตร์  Pinus  Kesiya 

 
เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกตามค ากราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือเป็น 
สิริมงคลและเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จพระราชด าเนินขึ้นยอดภูกระดึง  เมื่อเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2498  (จากหนังสือรอยเสด็จมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2540) และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9ได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่ครองราชย์ปีที่ 50  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย  
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเลย 
 

สภาพทั่วไป 
1.1 ความเป็นมา 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

  ดินแดนที่เป็นที่ตั้งจังหวัดเลยในปัจจุบัน เป็นชุมชนมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี 
อาทิเช่น เครื่องมือหินซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีขวานหินขัด 
ก าไลหินขัดแถบอ าเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อกันว่ากลุ่มชนแถบนี้ด ารงชีวิตภายใต้สังคมเกษตรกรรม มีการก าหนดอายุไว้
ประมาณ 9,000 ปี 
  4,000 – 2,000 ปี ยุคสัมฤทธิ์ พบหลักฐานที่ท าให้สันนิษฐานได้ว่า มีการขุดแร่เหล็กและทองแดง
ในบริเวณอ าเภอปากชม และอ าเภอเมืองเลย ขึ้นมาใช้ 

ยุคประวัติศาสตร์   

  พบหลักฐานใบเสมาในพื้นที่อ าเภอวังสะพุง อายุประมาณ 1,000-1,200 ปี ซึ่งเป็นยุคทวารวดี และ
แหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง คาดว่ามีอายุใกล้เคียงกัน และในพ้ืนที่นี้มีชุมชนซึ่งมีความเจริญ จนมีสภาพ
เป็นเมือง อาทิ เมืองด่านซ้าย เมืองเชียงคาน เมืองท่าลี่ ส่วนเมืองเลย ได้ยกฐานะจากชุมชนบ้านแฮ่ ที่ตั้งอยู่ริมห้วย
น้ าหมาน  ซึ่ งไหลจากภู เขาชื่ อภูผาหมาน  เป็น เมือง ในปี  พ .ศ. 2396 โดยตั้ งชื่อเมืองตามแม่น้ าใหญ่   
ว่า“ เมืองเลย ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยให้ขึ้นกับเมืองหล่มสัก  พร้อมทั้งแต่งตั้ง
หลวงศรีสงครามเป็นเจ้าเมืองคนแรก ( ท้าวค าแสน ) 

นักส ารวจชาวฝรั่งเศส ชื่อ เอเจียน แอมอนิเย ได้เดินทางมาค้นหาศิลาจารึกและมาถึงเมืองเลย  
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2426   บรรยายสภาพเมืองเลยและอ้างบันทึกของมูโฮร์ (MOUHOT) นักส ารวจชาวฝรั่งเศส  
ซึ่งเดินทางมาถึงเมืองเลย ปี 2404 ว่า  “ ...สภาพบ้านแฮ่ ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งห้วยน้ าหมาน ประกอบด้วยกระท่อม
ประมาณ 200 หลัง บนพ้ืนที่สูง น้ าไม่ท่วมถึง  หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ใต้ร่มไม้ผล ใกล้กับทุ่งนา แม่น้ าเลยสามารถ
เดินเรือได้ในฤดูน้ าหลาก…” 
  “...ประชาชนครึ่งหนึ่งเป็นเกษตรกร และอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมกรท างานอุตสาหกรรม ผลิตอุปกรณ์
การไถนา และมีดอีโต้ เพ่ือจ าหน่ายไปทั่วจังหวัดข้างเคียง จนถึงจังหวัดที่อยู่เลยโคราชขึ้นไปอีก แต่ว่าไม่มีโรงงาน  
ไม่มีเครื่องจักรไอน้ า  แล้วก็เป็นที่น่าสนใจ เมื่อเห็นว่าการตั้งเตาที่จะตีเหล็กนั้นมีราคาต่ าที่สุด คือ จะมีการขุดหลุม
กว้าง 1 เมตรครึ่ง ที่ตีนเขา แล้วช่างเหล็กจะเอาก้อนแร่ใส่เข้าไปในหลุมนั้น แล้วเผาด้วยถ่านไฟ ที่มีความร้อนสูง  
เมื่อร้อนได้ที่แล้ว เหล็กก็จะไหลลงไปในหลุมที่พ้ืนดิน หลังจากนั้นก็จะน าเอาเหล็กเป็นก้อนออกจากหลุมดังกล่าว 
ไปท าการตีเป็นเครื่องมือที่โรงตีเหล็ก …” 
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  “...ที่นี่ก็จะมีหลุมในดินอีก และมีไฟเผา ซึ่งจะมีเด็กคอยสูบลมด้วยท่อลมแฝด 2 ท่อ ซึ่งท าด้วย
ท่อนไม้กลวง โดยเอาปลายด้านหนึ่งฝังลงในดิน ภายในท่อสูบลมนี้จะมีลูกสูบท าด้วยส าลีจากตัวท่อสูบลมนี้จะมี
หลอดไม้ไผ่ 2 หลอด ต่อไปที่เตาเผาเหล็ก เพ่ือน าอากาศเข้าไปในเตาเผาซึ่งจะท าให้ไฟลุกกล้าเป็น...” 
  “...คนเมืองเลยไปคล้องช้างป่าแถบภาคใต้ของจังหวัดในเขตภูหลวงและภูเขียว เวลาออกเดินทาง
พวกเขาจะท าการบวงสรวงวิญญาณเชือกยาวซึ่งมีบ่วงคล้องเอาช้างด้วยข้าว เหล้า เป็ด และไก่เสียก่อน นอกจากนั้น 
นายพรานจะให้ค าแนะน าว่า ห้ามภรรยาท าการตัดผม หรือรับแขกต่างบ้านให้พักค้างคืนในบ้านเด็ดขาด ถ้าหากไม่
ปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้ จะท าให้ช้างที่คล้องมาได้นั้นหลุดมือไป...” 
  ปี 2434 ( รศ.110 ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสังเกตเห็นว่าฝรั่งตั้งท่าจะ
รุกรานพระราชอาณาเขต  จึงได้จัดการปกครองพระราชอาณาเขตเป็นมลฑล และ ปี 2435 กรมพระยาด ารง 
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้จัดระบบการปกครองใหม่ เมืองเลยจึงแยกจากเมืองหล่มสัก ยกฐานะขึ้น
เป็นเมืองโดยให้ขึ้นกับ มลฑลลาวพวน ที่ตั้งบัญชาการที่เมืองหนองคาย ก่อนที่จะย้ายมาตั้งที่บ้านหมากแข้งใน  
ปี 2436 (รศ.116) และเปลี่ยนชื่อเป็นมลฑลอุดรภายหลัง และยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476  มีอ าเภอ ดังนี้ 

1. อ าเภอกุดป่อง    ( อ าเภอเมืองเลย ในปัจจุบัน ) 
2. อ าเภอท่าลี่ 
3. อ าเภอด่านซ้าย   ( โอนมาจากเมืองพิษณุโลก ) 
4. อ าเภอวังสะพุง   ( โอนมาจากเมืองหล่มสัก ) 
5. อ าเภอเชียงคาน  ( โอนมาจากเมืองพิชัย ) 

พระราชกรณียกิจ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดเลย ครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498  โดยเสด็จ  
ด้วยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดขอนแก่น แล้วประทับช้างเพ่ือทอดพระเนตรทัศนียภาพบนยอดภูกระดึง อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง  เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานเพาะเลี้ยงครั่งที่บ้านศรีฐาน  เสด็จฯ ถึงศาลากลางจังหวัดเลย  
เป็นเวลาพลบค่ าของวันเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
       พุทธศักราช 2540 
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7  พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เสด็จออกยังพลับพลาที่ประทับ เพ่ือเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย  ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กราบบังคับทูลรายงานสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความว่า “ ...ประชากรตามส ารวจครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.2490  มีจ านวน 134,012 คน หรือ เฉลี่ยแล้ว 12 
คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร    ...ในฤดูหนาวอุณหภูมิลงต่ าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต์ มีหมอกจัดบางวัน  บางวันมีหมอก
จนถึงเวลา 09.00 น. กล่าวถึงอาชีพส าคัญของราษฎรจังหวัดนี้คือ การท านา ท าไร่ฝ้าย  ไร่พริก ไร่ยาสูบ ไร่ข้าวโพด 
และถ่ัว งา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี เพราะพ้ืนดิน มีปุ๋ยธรรมชาติ ส่วนการปลูกต้นผลไม้ต่างๆ มีน้อย...”  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสตอบโดยรับสั่งถึงความทุกข์ยากล าบากของราษฎร 
ทรงเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะ อดทน ในการท ามาหากิน และนอกจากท านาแล้ว  ควรท าครั่งด้วย  และ
ได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานีทดลองและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงครั่ง ( ปัจจุบันสวนครั่งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ  
ภูกระดึง ) ทรงสนพระทัยกิจการของสถานีทดลอง  สถิติครั่งที่ส่งออกนอกประเทศปี 2496 เป็นมูลค่า 75 ล้านบาท  
ปี 2497 ส่งออกเป็นมูลค่า 157 ล้านบาท และปี 2498 เพียง 6 เดือน มีมูลค่า 94 ล้านบาท 2  
              จังหวัดเลยมีเจ้าเมือง ข้าหลวงประจ าจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 49 คน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ล าดับที่ 49 ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 
 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
     1.2.1 ที่ตั้งและขนาด 
  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520  กม.  
มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร่   
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  
                              อ าเภอนครไทย  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

                                  อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  

                                  อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง  และอ าเภอนาวัง 

                                  จังหวัดหนองบัวล าภู                 
    ทิศใต้           ติดต่อกับ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  

                                 อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  

                                                        
2
 ที่มา: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  พุทธศักราช 2540 
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จังหวัดเลยมี พ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สปป.ลาว) ความยาว  
197 กิโลเมตร มีแม่น้ าโขง แม่น้ าเหือง และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์
ของ สปป.ลาว 

 แม่น้ าโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอปากชม และอ าเภอเชียงคาน 

 แม่น้ าเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอท่าลี่ อ าเภอภูเรือ อ าเภอด่านซ้าย และอ าเภอนาแห้ว 

 แนวสันเขาในอ าเภอนาแห้วมีความยาว 3 กิโลเมตร 
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว   ได้แก่  
อ าเภอปากชม ติดต่อกับบ้านวัง  เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวงเวียงจันทน์กับ 

อ าเภอปากชม ประมาณ 160  กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
อ าเภอท่าลี่ ติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี  (ระยะทางระหว่างแขวงไชยะบูลีกับ

อ าเภอท่าลี่ประมาณ 210 กิโลเมตร)  มีแม่น้ าเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
อ าเภอเชียงคาน ติดต่อกับเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์(ระยะทางระหว่างเมืองสานะคามกับอ าเภอเชียงคาน 

ประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
อ าเภอด่านซ้าย ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับอ าเภอด่าน

ซ้ายประมาณ 30  กิโลเมตร 
อ าเภอนาแห้ว ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับ

อ าเภอนาแห้ว  ประมาณ 40  กิโลเมตร 
อ าเภอภูเรือ ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีจงัหวดัเลย 
LOEI MAP 
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 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  
สูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 
3 เขต ดังนี้คือ    

(1)  เขตภู เขาสูง ทางด้านทิศตะวันตกทั้ งหมด เริ่มตั้ งแต่อ าเภอภูกระดึง ขึ้นไปอ าเภอภูหลวง  
อ าเภอภูเรือ อ าเภอท่าลี่ และ เขตอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแต่เฉลี่ย 600  เมตร  
จากระดับน้ าทะเล 

(2)  เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ บริเวณตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอนาด้วง อ าเภอ
ปากชม และพ้ืนที่บางส่วนในเขตอ าเภอภูกระดึงและอ าเภอภูหลวง  เป็นเขตที่ไม่ค่อยมีภูเขาสูงนัก มีที่ราบเชิงเขา
พอที่จะท าการเพาะปลูกได้ มีประชาชนหนาแน่นปานกลาง 

(3)  เขตที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่น้อยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุ่มน้ าเลย ลุ่มน้ าโขง ได้แก่ บริเวณ
อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงคาน เป็นเขตที่ท าการเกษตรได้ดี มีประชากรหนาแน่นมากกว่าเขตอ่ืน 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้  โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่
มากนัก สลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีอายุมาก เช่น 

หินแปร ยุคไซลูเรียน -  ดีโวเนียน  อายุ  438-378   ล้านปี 
  หินปูน ยุคดีโอเนียนตอนกลาง  อายุ        385   ล้านปี 
  หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ า  อายุ  360-280   ล้านปี 
  หิน ยุคคาร์บอนิเฟอรัส  
  หินปูนและหินดินดาน ยุคเพอร์เมียน อายุ  286-248   ล้านปี 
  หินตะกอน ยุคไตรแอสซิก   อายุ        220   ล้านปี 
และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยู่บนหินเหล่านี้ เช่น ภูผาจิต  ภูกระดึง  ภูหลวง   ภูหอ  ภูขัด  ภูเมี่ยง 
(อ าเภอนาแห้ว)  เนื่องจากชั้นหินเกือบทั้งหมดวางอยู่แนวเหนือ - ใต้ จึงควบคุมให้เกิดที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาและ
ทิศทางแนวเหนือใต้ด้วย แม่น้ าเลยจึงไหลจากใต้ข้ึนเหนือ 

  1.2.3 สภาพธรณีวิทยา 
  หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้ 
  1. หินห้วยหินลาด (Huai Hinlat  Formation) พบบริเวณหินลาด กม .ที่ 109.5 บนถนนสาย
ขอนแก่น-เลย ทิศใต้ผานกเค้า อ าเภอภูกระดึง ประกอบด้วยหินกรวดมนเนื้อปูน (Limestion Congomerate)  
เป็นหินฐานและมีหินดินดาน หินทรายแป้งและหินสีแดง สลับกับหินดินดานและหินปูนสีเทา มีอายุประมาณยุคไทร    
แอสซิกตอนกลาง (Upper Triassic  Period) 
  2. หมวดหินภูกระดึง  (Phu Kradung Foration)  หินแม่แบบที่เชิงภูเขาของภูกระดึง ต าบล  
ศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง ประกอบด้วย หินจ าพวกหินทรายเนื้อละเอียด และหินดินดาน ง่ายต่อการผุพัง จึงท าให้
สภาพภูมิประเทศ ที่ประกอบด้วยหินหน่วยนี้ เป็นที่ราบ และมักจะเป็นฐานของสันเขา ที่เกิดจากหน่วยหินพระวิหาร 
มีความหนาประมาณ  800-1,100 เมตร มีอายุประมาณยุคจูลาสิคตอนบน (Over Jurassic Period) 
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ภาพถ่ายดาวเทียม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  

1.2.4 สภาพอุทกธรณีวิทยา 
  ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้หินเฉพาะแห่ง (Lacolly Producttive Aquifers) ซึ่งให้น้ าในปริมาณ
มากพอสมควรเป็นแห่ง ๆ ชั้นหินอุ้มน้ าส่วนใหญ่ เป็นหินใต้น้ าชุดโคราชตอนล่าง (Lower Korat Aouifer:Jik) บ่อลึก
ประมาณ 60 เมตร ให้น้ ามากถึง 10-50 ลูกบาศก์เมตร/ชม. คุณภาพน้ าดีสามารถดื่มได้ 

1.2.5 สภาพปฐพีวิทยา 
  สภาพปฐพีวิทยา ประกอบด้วย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี ชุดดินแม่ลาย มีการระบาย
น้ าเร็ว หรือ ค่อนข้างเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง  ถึงเป็นด่างอ่อน 
ประมาณ 6.0-8.0 กลุ่มดินเหล่านี้ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ เหมาะส าหรับท านา  ไม่มีดินเค็ม 

ส่วนกลุ่มดินที่มีสภาพพ้ืนดินเป็นลูกคลื่น ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปน
ทรายแป้ง มีการระบายน้ าดีถึงปานกลาง  ซึ่งได้แก่ ชุดดินเลย  ชุดดินวังไห  ชุดดินธาตุพนม  ชุดดินด่านซ้าย  ชุดดิน
สันป่าตอง ชุดดินห้างฉัตร ชุดดินโคราช  ชุดดินเหล่านี้เป็นชุดดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และมัก
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ซึ่งจังหวัดต้องปลูกพืชตามระบบดิน น้ าและการบ ารุงดิน ดินที่
ไม่เหมาะสมกับการเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  จนบางแห่งเหลือแต่หิน
โผล่ บริเวณอ าเภอด่านซ้าย นาแห้ว ภูหลวง ปากชม จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ   

1.2.6 สภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ า 
 

  มีการกระจายแหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่มาก  มีแม่น้ าโขง  เหือง เลย น้ าหมาน  น้ าพอง  น้ าสาน   
ห้วย ล าธาร  คลอง  จ านวน 922 สาย  หนองบึง  148  แห่ง   น้ าพุ  น้ าซับ 72  แห่ง ในฤดูแล้งแหล่งน้ าเล็กๆ  
ขอดลงเหลือแต่แม่น้ าสายใหญ่ ๆ   

 การแบ่งลุ่มน้ าหลักโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ จังหวัดเลยอยู่ในเขต 3 ลุ่มน้ า คือลุ่มน้ าโขง 
พ้ืนที่ 9,372 ตร.กม. (82%) ลุ่มน้ าชี 1,476 ตร.กม. (13%) และลุ่มน้ าป่าสัก พื้นที่ 576 ตร.กม. (5%) ล าน้ าที่ส าคัญ  
5 ล าน้ า คือ น้ าเลย น้ าเหือง น้ าโขง น้ าพอง และแม่น้ าป่าสัก จ านวนล าห้วยสาขา  รวม  484  สาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://writer.dek-d.com/AngelTVXQ/story/viewlongc.php?id=373655&chapter=461&ei=EdiLVPCiKc6IuATWxYCgDA&bvm=bv.81828268,d.c2E&psig=AFQjCNHN5qVhOseZSSI2zxSH3RMzt8UYkA&ust=1418537360082281
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การแบ่งลุ่มน้ าย่อย โดยแบ่งตามชื่อล าน้ าที่ส าคัญ  5  ลุ่มน้ า  คือ 3 
 

   (1) ลุ่มน้ าเลย พ้ืนที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่บนเทือกเขาภูหลวง   
ไหลผ่านอ าเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลยและไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอเชียงคาน มีห้วยสาขารวม 147 สาย  
อยู่ในเขตอ าเภอภูหลวง  วังสะพุง  เมืองเลย  อ าเภอเอราวัณ  และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอนาด้วง เชียงคาน และ
อ าเภอหนองหิน แม่น้ าเลยมีความยาว 231 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดเลย 120 กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,168 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  (2) ลุ่มน้ าเหือง พ้ืนที่ 3,127 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของพ้ืนที่จังหวัด ต้นน้ าอยู่ใน
เขตอ าเภอนาแห้ว ไหลไปอ าเภอท่าลี่ ลงแม่น้ าโขงที่บ้านท่าดีหมี อ าเภอเชียงคาน มีล าห้วยสาขารวม 163 สาย  
อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว อ าเภอภูเรือและบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย  อ าเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ 130 
กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,045 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  (3)  ลุ่มน้ าโขง  พ้ืนที่ 2,354 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นช่วงที่
แม่น้ าโขงไหลผ่านจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย  มีล าห้วยสาขา 59 สาย อยู่ในเขตอ าเภอเชียงคานและปากชม
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย  787 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

(4)  ลุ่มน้ าพอง พ้ืนที่ 1,476 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของพ้ืนที่จังหวัด มีล าห้วย
สาขา 67 สาย อยู่ในเขตอ าเภอภูกระดึง อ าเภอผาขาว และบางส่วนของอ าเภอหนองหิน อ าเภอนาด้วง ปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ย 477 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 (5)  ลุ่มน้ าป่าสัก  พ้ืนที่ 576 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของพ้ืนที่จังหวัด มีล าห้วยสาขา 
48 สาย  อยู่ในเขตบางส่วนของอ าเภอด่านซ้าย มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 193 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
3 ที่มา : โครงการชลประทานเลย  
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1.2.7 แหล่งน้ าที่ส าคัญ  
จังหวัดเลยมีพ้ืนที่การเกษตรที่เพาะปลูกพืช 2,614,117 ไร่ ได้รับการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว

ในเขตพ้ืนที่ส่งน้ าของโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมพ้ืนที่ชลประทาน จ านวน 256,746 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เป็นแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าที่เกิดเองตามธรรมชาติ  
โดยมีการปรับปรุงเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม รวมจ านวน 3,110 แห่ง และเป็นงานที่กรมชลประทานด าเนินการ  
306 แห่ง และเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  จ านวน 2,344,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.82 ของพ้ืนที่ การเกษตร
ทั้งหมด แยกเป็นพ้ืนที่ชลประทาน  ดังนี้  

ประเภทโครงการ จ านวน เก็บกักน้ าได ้ พื้นที่รับประโยชน ์

(แห่ง) (ล้านลูกบาศก์เมตร) (ไร่) 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 14 69.882 22,185 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 240 29.653 134,358 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้ 52  - 87,698 

รวมพื้นที่ชลประทาน 306 99.535 244,241 

 
1.2.8 สภาพภูมิอากาศ 4 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 

  จังหวัดเลยอยู่ ใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตกวันตกเฉียงใต้  และมรสุมต าวันออกเฉียงเหนือ   
ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมจะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ( Inter Tropical Convergence Zone:ITCZ ) 
พาดผ่านท าให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน  และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน ( Tropical  Cycloen ) เคลื่อนเข้ามา
ผ่านเป็นครั้งคราวซึ่งจะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน  5  ปี ( พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 ) ฝนตกมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2554 
วัดได้ 1,971.2 มม. จ านวน 142 วัน และฝนตกน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2558 วัดได้  895.3 มม. จ านวน 112 วัน  
  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ -
1.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517  ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ( พ.ศ. 2554 – 2558 )  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 
42.4  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  3.0  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 13  
มกราคม  2556   และในปี พ.ศ. 2559  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.0  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559  
และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  6.5  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 ที่มา :  สถานีอุตุนยิมวิทยาเลย 
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1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

1.3.1 ลักษณะการปกครอง 
  แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อ าเภอ 89 ต าบล ( ไม่รวมต าบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ) 
918  หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง  2 แห่ง  
เทศบาลต าบล 27  แห่ง   องค์การบริหารส่วนต าบล  71 แห่ง 

จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อ าเภอ คือ  
  1. อ าเภอเมืองเลย    
  2. อ าเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดเลย   22   กิโลเมตร 
  3. อ าเภอท่าลี่  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   46   กิโลเมตร 
  4. อ าเภอเชียงคาน ห่างจากตัวจังหวัดเลย   48    กิโลเมตร 
  5. อ าเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวจังหวัดเลย   82    กิโลเมตร 
  6. อ าเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย   74    กิโลเมตร 
  7. อ าเภอปากชม  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   92    กิโลเมตร 
  8. อ าเภอภูเรือ  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   49    กิโลเมตร 
  9. อ าเภอนาแห้ว  ห่างจากตัวจังหวัดเลย  117   กิโลเมตร 
  10.อ าเภอนาด้วง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   37   กิโลเมตร 
  11.อ าเภอภูหลวง  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   50   กิโลเมตร 
  12.อ าเภอผาขาว  ห่างจากตัวจังหวัดเลย   63   กิโลเมตร 
  13.อ าเภอเอราวัณ ห่างจากตัวจังหวัดเลย   42   กิโลเมตร 
  14.อ าเภอหนองหิน ห่างจากตัวจังหวัดเลย   47   กิโลเมตร 
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  1.3.2 ด้านประชากร  (ข้อมูล  ณ 30 มิถุนายน 2560)5 

จ านวนประชากร  640,811 คน  เพศชาย  322,423 คน  เพศหญิง 318,338 คน 
จ านวนบ้าน (หลัง)  315,267 ครัวเรือน    
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ/ต าบล เขตปกครอง จ านวนประชากร จ านวน 
    ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้าน 
  จังหวัดเลย 89 918 322,423 318,338 640,811 315,267 
1 อ าเภอเมืองเลย 13 135 62,545 61,114 123,709 48,869 
2 อ าเภอนาด้วง 8 134 55,707 56,230 111,937 36,205 
3 อ าเภอเชียงคาน 8 82 30,510 30,704 61,214 20,914 
4 อ าเภอปากชม 6 41 14,254 14,243 28,497 10,176 
5 อ าเภอนาแห้ว 10 99 26,313 25,593 51,906 16,956 
6 อ าเภอด่านซ้าย 4 54 17,350 17,257 34,607 10,822 
7 อ าเภอวังสะพุง 6 50 21,165 20,635 41,800 13,429 
8 อ าเภอท่าลี ่ 6 47 11,453 10,894 22,347 8,208 
9 อ าเภอภูเรือ 5 34 5,840 5,738 11,578 3,737 
10 อ าเภอภูกระดึง 4 41 13,350 13,050 26,400 8,487 
11 อ าเภอภูหลวง 5 46 12,594 12,248 24,842 7,260 
12 อ าเภอผาขาว 5 64 21,221 20,939 42,160 11,496 
13 อ าเภอเอราวณั 4 47 17,453 17,327 34,780 111,119 
14 อ าเภอหนองหิน 3 34 12,668 12,366 25,034 7,589 
  รวม 89 918 322,423 318,338 640,811 315,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5
 ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย 
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1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และแรงงาน 
 1.4.1 ด้านเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 
 

 ในปี 2558 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 41,863 ล้านบาท  โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ        
สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขาการศึกษา สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับดังนี้ 

 สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่า 12,163 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็น 29.05 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด

เลยได้แก่ ยางพารา  มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน  

 สาขาการศึกษา  มีมูลค่า 6,204 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  14.82 

 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  มีมูลค่า 5,030 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  12.01 

 สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 3,949 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.43 

 สาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลค่า 2,748 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.56 

 สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ มีมูลค่า 2,617 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.25 

 สาขาอื่นๆ  มีมูลค่า 9,152 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  21.86 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย ณ ราคาประจ าปี แบบดัชนีลูกโซ่ (Chain Volume Measure: CVM) 
 

สาขาการผลิต 
มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 

2551 2552 2553 2554 2555 2556r 2557p 2558p 
ภาคเกษตร 4,915 5,772 9,114 12,458 12,747 12,837 12,083 12,398 
สาขาพืชผลปศสุัตว์ และการป่า
ไม้ 

4,778 5,573 8,917 12,262 12,543 12,613 11,862 12,163 
สาขาประมง 136 199 197 196 204 224 222 235 
ภาคนอกเกษตร 18,869 18,819 21,128 23,605 27,430 28,294 29,294 29,465 
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 2,531 1,018 1,482 1,658 1,582 1,105 1,025 797 
สาขาอุตสาหกรรม 1,410 1,517 1,986 1,919 3,155 3,718 5,069 3,949 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยก
ก๊าซ 

318 403 426 443 519 587 623 623 
สาขาก่อสร้าง 1,130 1,440 1,467 1,833 1,717 2,004 1,878 1,789 
สาขาการขายส่ง การขายปลกี 2,244 2,569 3,176 3,779 4,091 4,012 4,420 5,030 
สาขาโรงแรม และภัตตาคาร 367 435 382 359 368 391 431 542 
สาขาการขนส่ง สถานที่เกบ็สินค้าและการ
คมนาคม 

719 722 729 808 894 989 1,040 1,166 
สาขาตัวกลางทางการเงิน 1,356 1,478 1,597 1,709 1,951 2,266 2,534 2,748 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1,960 1,908 1,803 1,767 2,146 2,325 1,754 1,839 
สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ 

1,854 1,908 2,289 2,566 3,003 2,657 1,968 2,617 
สาขาการศึกษา 3,634 3,812 4,183 5,070 6,169 6,293 6,511 6,204 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและ
สังคม 

744 924 897 942 1,042 1,107 1,208 1,309 
สาขาการให้บริการด้านชุมชน
สังคม 

566 590 584 653 740 785 778 790 
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 

34 94 126 97 54 56 55 63 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) 

23,783 24,590 30,242 36,063 40,177 41,131 41,378 41,863 
ค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน 
(บาท) 

42,311 44,394 55,432 66,223 73,927 75,822 76,445 77,485 
ประชากร (1,000 คน) 562 554 546 545 543 542 541 540 

การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ร้อยละ 80  รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  
GRP, GPP, PER CAPITA  ณ ราคาประจ าปี อนุกรมใหม่ แบบดัชนีลูกโซ่ (Chain Volume Measure: CVM) 

ปี 2557p (2014p) 
ล าดับ   GRP รายได้ต่อหัว ประชากร ล าดับรายได้ 

    (ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ของภาค) 
1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,327,918 70,906 18,728 3  
2  ภาคเหนือ 1,068,582 93,058 11,483 5 
3  ภาคใต ้ 1,199,315 130,978 9,157 4  
4  ภาคตะวันออก 2,405,267 432,712 5,559 2  
5  ภาคตะวันตก 486,149 135,262 3,594 7  
6  ภาคกลาง 788,547 251,392 3,137 6  
7  กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 6,397,073 410,617 15,579 1  

  ประเทศไทย (GDP) 13,672,851 1,524,925 67,236   
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ล าดับ  
GPP รายได้ต่อหัว ประชากร GPPล าดับ GPPล าดับ 

 (ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ภาค) (ประเทศ) 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

1  ขอนแก่น 187,271 107,607 1,740 2 16 

2  อุดรธานี 98,757 78,095 1,265 4 23 

3  เลย 41,863 77,485 540 13 49 

4  หนองคาย 35,317 78,558 540 15 57 

5  มุกดาหาร 21,480 61,630 349 17 71 

6  นครพนม 38,073 66,799 570 14 52 

7  สกลนคร 46,837 57,559 814 12 46 

8  กาฬสินธุ์ 47,178 51,147 922 11 45 

9  นครราชสีมา 264,964 106,000 2,500 1 10 

10  ชัยภูมิ 53,278 55,665 957 9 42 

11  ยโสธร 22,870 47,333 483 16 68 

12  อุบลราชธานี 112,621 65,489 1,720 3 21 

13  ร้อยเอ็ด 60,150 55,982 1,074 7 37 

14  บุรีรัมย์ 73,471 58,554 1,255 5 34 

15  สุรินทร์ 62,498 56,159 1,113 6 35 

16  มหาสารคาม 47,355 57,069 830 10 43 

17  ศรีสะเกษ 58,407 56,137 1,040 8 40 

18  หนองบัวล าภู 19,959 41,963 476 19 74 

19  อ านาจเจริญ 14,284 51,221 279 20 75 

20  บึงกาฬ 21,286 60,457 352 18 72 
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ตารางอัตราการขยายตัวของ GPP ของจังหวัดเลย (ตั้งแต่ปี 2551– 2557p) 
 

 
  

 อัตราการขยายตัว(Growth rate) 
เฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลัง 

2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคเกษตร 22.8 1.5 0.8 5.6 5.0 7.8 

สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 23.2 1.8 0.8 6.1 5.1 8.1 

สาขาประมง 1.6 -14.1 4.9 -20.9 -1.5 -5.0 

ภาคนอกเกษตร 7.6 14.6 3.5 0.5 1.6 5.9 

สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน -4.6 -13.6 -29.2 -4.4 -28.9 -7.8 

สาขาอุตสาหกรรม -2.5 93.6 37.3 31.7 -4.6 27.4 

สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 6.2 18.1 -2.0 3.0 2.9 6.4 

สาขาก่อสร้าง 17.8 -9.0 15.4 -6.7 -0.6 2.7 

สาขาการขายส่ง การขายปลกี  15.7 1.3 -1.8 4.2 13.1 8.3 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร -6.3 -2.6 1.8 5.9 20.1 1.1 

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสนิคา้และการคมนาคม 10.4 10.2 10.2 4.5 4.1 6.9 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 6.1 15.4 11.8 10.6 8.1 8.8 

สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ -2.5 20.5 9.1 -24.1 3.8 0.0 

สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  9.3 13.3 -15.0 -28.4 28.5 4.3 

สาขาการศึกษา 14.0 15.1 -1.3 -1.4 -9.7 4.2 

สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 3.8 8.2 2.9 6.0 4.8 3.6 

สาขาการให้บริการด้านชุมชน สงัคมและบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ 

7.9 9.9 3.9 -2.8 3.5 3.1 

สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล -28.2 -48.3 -6.5 -11.6 5.3 -10.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ส่วนย่อย) 12.2 10.1 2.6 2.1 2.6 6.3 

จัดท าโดย : กลุ่มก ากับและบริหารการคลัง 3 ส านักงานคลังจังหวัดเลย 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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1.4.2 การเกษตร6  

        จังหวัดเลย มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งสิ้น  2,614,117 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของพื้นที่ทั้งหมด 
(7,140,382 ไร่) สามารถแยกเป็นกลุ่มพืชได้ดังนี้ 
 

 
 
 

ข้าวนาปีและข้าวไร่   พ้ืนที่  407,062 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.6 
 ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง  พ้ืนที่  24,083  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9  

พืชไร่     พ้ืนที่ 1,032,798 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 39.5 
ไม้ผล       พ้ืนที่ 328,198  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.6  
ยางพารา    พ้ืนที่ 774,877   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.6  
พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ  พ้ืนที่ 47,099   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

 
 
 
 

                                                        
6 ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย 
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อ าเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอด่านซ้าย 355,251  ไร่ รองลงมา อ าเภอเมืองเลย  
337,111 ไร่   อ าเภอปากชม   332,705  ไร่ และน้อยที่สุดคืออ าเภอภูกระดึง   65,548 ไร่ ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินทางการเกษตรจังหวัดเลย  ปี 2560 
 

อ าเภอ พท.รวม 
 ท้ังจังหวัด 

เนื้อท่ีปลูกพืช
รวม (ไร่) 

ข้าวนาปี และ
ข้าวไร่ 

พืชฤดูแล้ง ท่ีพืชไร่ 
ท่ีไม้ผลและ 
ไม้ยืนต้น 

ยางพารา 
ท่ีสวนผัก

และไม้ดอก 
ร้อยละ 

เมืองเลย 925,307 337,111 58,012 4,220 64,153 29,575 176,175 4,976 36.43 

นาด้วง 368,750 161,827 13,043 2,755 53,582 17,157 71,889 3,401 43.89 

เชียงคาน 541,875 257,992 57,733 4,327 48,483 57,103 83,417 6,930 47.61 

ปากชม 597,812 332,705 27,888 4,254 126,740 54,145 115,108 4,570 55.65 

ด่านซ้าย 1,082,456 355,251 50,594 1,521 227,872 33,109 37,363 4,792 32.82 

นาแห้ว 392,188 69,603 9,394 328 44,035 7,308 6,446 2,092 17.75 

ภูเรือ 550,025 147,775 17,339 178 65,290 30,068 30,594 4,306 26.87 

ท่าลี ่ 426,875 180,124 35,538 568 83,939 29,666 27,806 2,607 42.20 

วังสะพุง 715,469 325,157 55,232 3,184 102,131 18,444 142,646 3,520 45.45 

ภูกระดึง 443,125 65,548 18,334 1,462 26,681 11,645 5,840 1,586 14.79 

ภูหลวง 371,750 119,442 23,120 165 60,385 8,620 25,048 2,104 32.13 

ผาขาว 289,375 107,974 16,607 259 60,589 8,235 19,915 2,369 37.31 

เอราวัณ 163,500 85,520 4,351 239 41,117 12,189 25,216 2,408 52.31 

หนองหิน 271,875 68,087 19,877 623 27,801 10,934 7,414 1,438 25.04 

รวม 7,140,382 2,614,117 407,062 24,083 1,032,798 328,198 774,877 47,099 36.61 
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ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวไร่แยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

อ าเภอ 
ข้าวนาปีและข้าวไร่ 

พื้นที่ปลูก
ข้าวรวม 

รวม 
ข้าวเจ้า 

รวม 
ข้าวเหนียว 

ข้าวนาป ี ข้าวไร่ 
รวม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 

เมืองเลย 58,012        802       57,210  58,012        802        57,210  -               -    
นาด้วง 13,043         86       12,957  12,958         86        12,872  85              85  
เชียงคาน 57,733        399       57,334  57,713        399        57,314  20              20  
ปากชม 27,888        575       27,313  27,541        575        26,966  347            347  
ด่านซ้าย 50,594     1,310       49,284  36,459        543        35,916  14,135      767       13,368  
นาแห้ว 9,394         42         9,352  7,141         42          7,099  2,253          2,253  
ภูเรือ 17,339         86       17,253  15,474         86        15,388  1,865          1,865  
ท่าลี ่ 35,538        711       34,827  35,538        711        34,827  -               -    
วังสะพุง 55,232        673       54,559  54,981        673        54,308  251            251  
ภูกระดึง 18,334     1,067       17,267  18,303     1,067        17,236  31              31  
ภูหลวง 23,120        461       22,659  21,504        461        21,043  1,616          1,616  
ผาขาว 16,607     1,320       15,287  16,571     1,320        15,251  36              36  
เอราวัณ 4,351         72         4,279  4,316         72          4,244  35              35  
หนองหิน 19,877        734       19,143  19,516        734        18,782  361            361  

รวม 407,062     8,338     398,724  386,027     7,571       378,456  21,035      767       20,268  
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ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้งแยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2559/60 
  

อ าเภอ 

 ข้าวนาปรังและพืชฤดแูล้งอ่ืนๆ  ที่ปลูกในพื้นที่เดียวกับนาปี 
พื้นที่พืช
ฤดูแล้ง
รวม 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ 
พืชผัก
และพืช
ไร่อื่น 

 

เมืองเลย 4,220 -          5      2,543        873         17          -    782  
นาด้วง 2,755 -        99      2,356          -            -            -    300  
เชียงคาน 4,327 -         -        4,193          -            -            -    134  
ปากชม 4,254 -         -        3,312          -            -            -    942  
ด่านซ้าย 1,521 -        36         876          -           45          -    564  
นาแห้ว 328 -         -             94          -            -            -    234  
ภูเรือ 178 -         -           114          -            -            -    64  
ท่าลี ่ 568 -         -           455         55          -            -    58  
วังสะพุง 3,184 -        10         228     2,784          -            -    162  
ภูกระดึง 1,462 -         -             38          -            -          205  1,219  
ภูหลวง 165 -         -             64         22          -            -    79  
ผาขาว 259 -         -             94          -            -            -    165  
เอราวัณ 239 -         -             54          -            -            -    185  
หนองหิน 623 -         -             90         70          -            -    463  

รวม 24,083 -       150     14,511     3,804         62        205  5,351  

 
ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ แยกรายอ าเภอของจังหวัดเลย ปี 2560 

 

ที่ รวม 

พืชไร่ 

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ขิง 
ถั่ว

เหลือง
ฝน 

งา 
ถั่ว

น้ิวนาง
แดง 

สับปะรด พืชไร่อื่น 

เมืองเลย 64,153 16,010 35,033 11,698       -    88 - 28 847 449 
นาด้วง 53,582 17,717 15,202 20,211       -    - - 10 30 412 
เชียงคาน 48,483 17,433 29,209 1,444       -    - 6 - 43 348 
ปากชม 126,740 80,961 44,480 567       -    - - - 35 697 
ด่านซ้าย 227,872 183,578 37,280 -  2,279  - 66 66 3,964 639 
นาแห้ว 44,035 29,087 2,422 -     116  - - 116 12,149 145 
ภูเรือ 65,290 28,331 32,424 -  2,169  - 70 565 323 1,408 
ท่าลี ่ 83,939 10,666 71,782 866       -    3 5 405 57 155 
วังสะพุง 102,131 11,879 11,020 76,748   1,152 - 80 25 1,227 
ภูกระดึง 26,681 5,426 6,532 14,483       -    17 48 48 4 123 
ภูหลวง 60,385 25,787 13,724 20,360       87  - 22 22 7 376 
ผาขาว 60,589 2,532 2,528 55,172       -    - - - 5 352 
เอราวัณ 41,117 805 4,848 35,373       -    - - 3 - 88 
หนองหิน 27,801 299 3,390 23,960       15  - 15 15 15 92 

รวม 1,032,798 430,511 309,874 260,882  4,666  1,260 232 1,358 17,504 6,511 
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ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา แยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

อ าเภอ 
พื้นท่ีไม้

ผลไม้ยืนต้น
รวม 

ยางพารา 
มะขาม
หวาน 

มะม่วง ล าไย 
กล้วย
น้ าว้า 

กาแฟ 
ปาล์ม
น้ ามัน 

กล้วย
หอม ไผ่ เงาะ 

แก้ว
มังกร 

อื่นๆ 

เมืองเลย 205,750 176,175 6,939 3,338 5,648 3,225 283 1,387 2,175 206 505 456 5,413 

นาด้วง 89,046 71,889 1,332 2,452 2,452 4,293 770 1,626 1,093 150 105 144 2,740 

เชียงคาน 140,520 83,417 7,997 13,054 3,689 16,060 97 6,459 2,501 320 904 377 5,645 

ปากชม 169,253 115,108 2,601 10,043 4,485 24,284 181 2,102 2,477 267 753 332 6,620 

ด่านซ้าย 70,472 37,363 4,225 437 1,138 6,157 743 822 2,619 216 366 5,606 10,780 

นาแห้ว 13,754 6,446 229 304 304 304 129 931 304 77 302 230 4,194 

ภูเรือ 60,662 30,594 1,017 443 5,398 1,881 761 1,339 302 116 309 10,276 8,226 

ท่าลี ่ 57,472 27,806 7,734 1,935 5,451 5,891 66 895 5,704 415 107 204 1,264 

วังสะพุง 161,090 142,646 2,718 1,793 1,793 2,552 213 1,217 2,101 150 149 141 5,617 

ภูกระดึง 17,485 5,840 3,625 786 786 647 104 239 647 2,688 43 47 2,033 

ภูหลวง 33,668 25,048 455 488 488 488 455 1,131 488 257 52 252 4,066 

ผาขาว 28,150 19,915 248 727 727 794 248 448 794 508 34 90 3,617 

เอราวัณ 37,405 25,216 1,561 116 5,178 697 31 1,099 221 56 49 346 2,835 

หนองหิน 18,348 7,414 1,847 741 2,994 374 77 244 103 185 95 600 3,674 

รวม 1,103,075 774,877 42,528 36,657 40,531 67,647 4,158 19,939 21,529 5,611 3,773 19,101 66,724 

ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆ ได้แก่  มะละกอ,ขนุน,น้อยหน่า,ฝรั่ง,มะนาว,มะพร้าว,มะขามเปรี้ยว,ส้ม,กระท้อน,หม่อน,ชมพู่,ละมุด,ลองกอง,มะปราง,มะคาเดเมีย,ลิ้นจี่,พุทรา 

 

ตารางพื้นที่เพาะปลูกพืชผักและไม้ดอกแยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

อ าเภอ 

พ้ืนท่ี
พืชผัก
และไม้

ดอกรวม 

พริก 
เม็ด
ใหญ่ 

พริก
ขี้หนูเม็ด

เล็ก 

กะหล่ า 
ปลี 

ข้าวโพด
ฝักสด 

คะน้า แตงร้าน กวางตุ้ง ผักชี ผักกาด 
ขาว 

คื่นช่าย ผักกาด
หอม 

ถั่ว 
ฝักยาว 

ฟักทอง 
ผักอ่ืนๆ 

และไม้ดอก 

เมืองเลย 4,976 145 25 198 2,100 246 165 110 140 167 87 128 131 127 1,207 

นาด้วง 3,401 25 21 112 1,300 507 70 38 130 181 - 120 58 59 780 

เชียงคาน 6,930 157 27 182 4,193 216 50 75 78 161 - 215 84 126 1,366 

ปากชม 4,570 45 2 169 2,500 69 151 28 80 66 - 98 42 76 1,244 

ด่านซ้าย 4,792 126 6 199 876 413 170 167 42 65 - 100 51 110 2,467 

นาแห้ว 2,092 20 6 112 566 34 6 181 66 87 - 60 40 57 857 

ภูเรือ 4,306 36 8 199 114 312 20 161 78 91 - 250 67 88 2,882 

ท่าลี ่ 2,607 102 4 36 455 320 66 66 87 40 - 200 43 56 1,132 

วังสะพุง 3,520 233 48 163 228 645 169 65 101 157 120 173 173 50 1,195 

ภูกระดึง 1,586 35 4 181 544 23 46 87 60 50 - 56 59 46 395 

ภูหลวง 2,104 95 6 208 679 46 15 91 95 27 - 78 65 64 635 

ผาขาว 2,369 41 12 86 187 222 187 40 137 94 80 187 84 165 847 

เอราวัณ 2,408 135 22 185 108 374 93 126 145 135 154 108 85 93 645 

หนองหิน 1,438 56 10 175 433 251 5 25 56 44 - 31 45 56 251 

รวม 47,099 1,251 201 2,205 14,283 3,678 1,213 1,260 1,295 1,365 441 1,804 1,027 1,173 15,903 
 

ผักอื่นๆได้แก่  : พริกหยวก ,ต้นหอม,พริกไทย,บวบ,แตงกวา,ผักกาดเขียวปลี,ผักบุ้ง,ข้าวโพดหวาน,มะเขือเทศผลสด,มะเขือพวง,มะเขือ,มะระ,กระเทียม 
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ตารางการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

ชนิด 
จ านวน 

หน่วย/ถุง/ต้น 
จ านวนจ าหน่าย 

ผลผลิตรวม 
ราคาท่ีเกษตรกร 

ขายเฉลี่ย(บาท/ก.ก.) 
มูลค่า 

ล้านบาท 
1.คริสมาสต ์ 2,302,325 2,302,325 25.00 57.6 
2.บัวสวรรค์ 84,075 84,075 12.00 1.0 
3.กุหลาบ 785,620 785,620 12.00 9.4 
4.ดาวเรือง 2,328,735 2,328,735 7.00 16.3 
5.สร้อยไก ่ 1,038,700 1,038,700 6.00 6.2 
6.พิทูเนีย 884,830 884,830 10.00 8.8 
7.เสี้ยนฝรั่ง 125,100 125,100 10.00 1.3 
8.ดาวกระจาย 276,300 276,300 5.00 1.4 
9.ผีเสื้อ 1,500,905 1,500,905 12.00 18.0 
10.พวงแสด 169,430 169,430 34.00 5.8 
11.เสือโคร่ง 257,639 257,639 12.00 3.1 
12.พญาคล้าทอง 880,339 880,339 12.00 10.6 
13.แพงพวย 686,600 686,600 12.00 8.2 
14.ม้าลาย 566,100 566,100 12.00 6.8 
15.กล้วยไม ้ 1,603,571 1,603,571 40.00 64.1 
16.ซุ้มกระต่าย 197,000 197,000 12.00 2.4 
17.เดหลี 88,500 88,500 12.00 1.1 
18.ไวท์คริสมาสต ์ 425,268 425,268 30.00 12.8 
19.กระดุมทอง 88,500 88,500 5.00 0.4 
20.จิบโซ 100,000 100,000 6.00 0.6 
21.เฟิร์น 541,025 541,025 30.00 16.2 
22.หมากเหลือง 128,300 128,300 50.00 6.4 
23.หนวดปลาดุก 510,310 510,310 3.00 1.5 
24.กะหล่ าประดับ 137,340 137,340 17.00 2.3 
25.ปูเล่ 20,900 20,900 15.00 0.3 
26.พริกประดับ 229,600 229,600 20.00 4.6 
27.ศรีมาลา 39,080 39,080 12.00 0.5 
28.ไม้ใบประดับ 1,105,327 1,105,327 12.00 13.3 
29.ไม้ดอกอื่นๆ 425,400 425,400 7.00 3.0 

รวม 17,526,818 17,316,893  283.97 
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ตารางมูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

กลุ่มพชื พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
1.ข้าวนาปีและข้าวไร่ 407,062 405,510 155,207.6 1,741.46 
2.พืชไร่ 1,032,798 1,000,438 4,387,409 6,764.24 
3.พืชฤดูแล้ง (2559/60) 24,083 23,970 11,992.9 111.51 
4.ไม้ผลไม้ยืนต้น 328,198 201,691 410,375.3 3,078.24 
5.ยางพารา 774,877 583,497 134,426.5 6,334.82 
6.พืชผัก 47,099 46,719 64,853.1 1,475.25 
เห็ด* 4,530,310 4,183,310 898.8 119.40 
ไม้ดอกไม้ประดับ** 17,526,818 17,316,893  283.97 
รวมพ้ืนที1่-6 (ยกเว้น*,**) 2,614,117 2,261,824 5,164,265  
  รวมผลผลิต 5,165,163.7  
   รวมมูลค่า 19,908.88 

 
หมายเหต ุ:     * หน่วยเป็น ก้อน    
                        ** หน่วยเป็น ต้น /ถุง 
 
 
ข้าวนาปีและข้าวไร่ 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ข้าวนาปีและข้าวไร่ ปี 2560 
 

ข้าวนาป ี
และข้าวไร่ 

ครัวเรือน
ปลูก 

พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.ข้าวเจ้านาป ี 1,519 7,571 7,571 379.3 2,871.7 11.55 33.16 
2.ข้าวเหนียวนาป ี 63,500 378,456 378,370 404.4 145,958.0 10.69 1,630.44 

รวม 1+2  386,027 385,941 403.9 148,829.8  1,663.6 
3.ข้าวเจ้าไร่ 153 767 676 380.0 256.9 12.00 3.08 
4.ข้าวเหนยีวไร่ 2,821 20,268 18,893 324.0 6,120.9 12.22 74.78 

รวม 3+4  21,035 19,569 325.9 6,377.8  77.9 
รวมข้าวนาปี 
และข้าวไร่ 

 
407,062 405,510 400.2 155,207.6 

 
1,741.5 
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ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

ข้าวนาปรังและพชื
ฤดูแล้ง 

ครัวเรือน
ปลูก 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.ข้าวเหนียวนาปรัง 77 150 140 527.6 73.9 7.48 0.55 
2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 4,962 14,511 14,493 491.8 7,127.2 7.38 52.60 
3.ถั่วเหลือง 4,028 3,804 3,804 244.2 929.1 14.22 13.21 
4.ถั่วลิสง 17 62 62 596.1 37.0 8.50 0.31 
5.ยาสูบ 75 205 120 668.0 80.2 92.00 7.37 
6.พืชอื่น 50 5,351 5,351 700.0 3,745.7 10.00 37.46 

รวม  24,083 23,970  11,992.9  111.51 

 
 
พืชไร่ 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต พืชไร่ ที่ส าคัญ ปี 2560 
 

พืชไร ่ ครัวเรือนปลูก 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ผลผลิตรวม

(ตัน) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 31,883 430,511 430,511 697.6 300,303.8 5.52 1,656.44 
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ ์ 524 1,732 1,732 619.8 1,073.5 12.24 13.14 
ถั่วเหลืองฝน 13 1,260 1,260 237.3 299.0 19.98 5.97 
ถั่วลิสงฝน 79 536 536 252.3 135.2 11.41 1.54 
ถั่วนิ้วนางแดง 108 1,358 1,359 344.7 468.3 15.12 7.08 
ถั่วด า 186 2,574 2,575 242.8 625.1 14.46 9.04 
ถั่วเขียวฤดูฝน 13 35 35 782.3 27.4 10.14 0.28 
มันส าปะหลัง 20,812 309,874 279,044 3,464.0 966,607.1 1.63 1,753.55 
อ้อยโรงงาน 22,125 260,882 259,473 11,702.2 3,036,390.8 0.80** 2,442.31 
อ้อยค้ันน้ า 445 1,634 1,634 7,201.0 11,766.4 8.68 102.09 
สับปะรด 2,654 17,504 17,448 3,652.3 63,725.3 10.76 687.99 
ขิง 923 4,666 4,615 1,293.0 5,967.0 14.00 84.46 
งา 59 232 2,011 95.1 20.6 16.09 0.36 

รวม  1,032,798 1,002,232  4,387,409 5.52 6,764.2 
 

* ผลผลิตคาดการณ์ 

** ผลผลิต/ตัน 
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พืชผัก 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต พืชผัก ที่ส าคัญ ปี 2560 
 

พืชไร่ 
ครัวเรือน

ปลูก 
พื้นที่ปลูก (ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กระเทียม 158 195 195 590.7 115.2 68.48 7.89 

ข้าวโพดฝักสด 2,792 14,283 14,283 1669.6 23,847.3 16.10 383.83 

ข้าวโพดหวาน 175 5,052 5,052 1621.3 8,190.6 16.50 135.14 

กะหล่ าปล ี 950 2,205 2,205 1229.0 2,710.0 14.80 40.11 

คะน้า 956 3,678 3,298 1381.5 955.5 15.13 68.94 

ผักกาดขาวปล ี 155 1,365 1,365 1471.7 2,008.8 15.80 31.73 

ผักกาดเขียวปล ี 113 596 596 1700.0 1,013.2 16.20 16.41 

แตงกวา 41 928 928 1500.0 1,392.0 18.62 25.92 

แตงร้าน 224 1,213 1,213 1433.0 1,738.2 23.17 40.28 

ถั่วฝักยาว 143 1,027 1,027 1522.4 1,563.5 15.58 24.36 

กวางตุ้ง 173 1,260 1,260 1438.4 1,812.4 15.77 28.58 

ผักกาดหอม 185 1,804 1,804 1463.5 2,640.2 15.82 41.78 

ผักชี 236 1,295 1,295 1620.6 2,098.7 39.24 82.35 

ผักบุ้ง 151 1,126 1,126 872.3 982.2 18.64 18.31 

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 597 201 201 1506.3 302.8 61.70 18.68 

พริกเม็ดใหญ่ 308 1,251 1,251 1564.3 1,957.0 72.87 142.60 

พริกหยวก 33 165 165 1250.0 206.2 71.56 14.75 

พริกไทย 137 766 766 1559.3 1,194.4 17.56 20.97 

เขือเทศบริโภคสด 32 158 158 1420.0 224.4 22.82 5.12 

มะเขือ 179 903 903 179.0 161.6 17.53 2.83 

มะเขือพวง 45 433 433 1522.1 659.1 16.79 11.06 

ต้นหอม 209 3,065 3,065 1419.4 4,350.6 22.84 99.38 

มะระจีน 58 291 291 58.2 16.9 17.09 0.29 

ถั่วลันเตา 14 72 72 14.4 1.0 85.16 0.09 

ค่ืนช่าย 75 441 441 1580.5 697.0 18.41 12.83 

บวบ 34 539 539 33.8 18.2 17.87 0.33 

ฟักทอง 243 1,173 1,173 1442.6 1,692.2 20.28 34.32 

ชะอม 32 84 84 870.0 73.1 18.00 1.32 

ข่า 56 182 182 1200.0 218.4 17.00 3.71 
ขมิ้น 9 13 13 900.0 11.7 22.00 0.26 
สตอรเบอรี ่ 3 41 41 1458.4 59.8 96.91 5.79 
อื่นๆ ไม้ดอก 200 1,294 1,294 1500.0 1,941.0 80.00 155.28 

รวมพืชผัก  47,099 46,718.6  64,853.0  1,475.2 

29.เห็ดนางฟ้า** 174 1,280,580 1,233,580 0.2 252.2 11.96 3.02 
30.เห็ดหอม** 40 3,249,730 2,949,730 0.2 646.6 180.00 116.38 

รวมเห็ด 214 4,530,310 4,183,310 0.2 899 192.0 119 
   รวมท้ังหมด  38,561.11  1,594.65 
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ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

ตารางพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่ส าคัญ ปี 2560  
 

พืชไร่ 
ครัวเรือ
นปลูก พื้นที่ปลูก (ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กระท้อน 100 331 41 1,617.5 26.6 12.10 0.92 

กาแฟ 16,050 4,158 2,268 2,600.0 223.0 76.90 17.15 

กล้วยน้ าวา้ 15,723 67,647 35,693 1,924.7 68,696.6 8.84 607.50 

กล้วยหอม 6,220 21,529 15,239 1,973.4 30,072.6 10.55 317.30 

กล้วยไข ่ 70 287 197 1,445.5 284.2 14.38 4.09 

แก้วมังกร 4,958 19,101 9,836 2,258.9 22,217.7 15.65 347.67 

ขนุน 154 457 104 2,086.5 217.4 30.99 6.74 

เงาะ 1,294 3,773 2,723 919.6 2,503.8 16.99 42.53 

น้อยหน่า 89 307 170 882.9 150.0 13.31 2.00 

ชมพู่ 29 60 25 1,732.7 42.5 26.75 1.14 

ฝรั่ง 4,885 1,136 9,713 1,879.3 18,253.0 12.81 233.81 

มะขามเปร้ียว 1,246 2,890 1,160 786.7 912.4 10.99 10.03 

มะขามหวาน 8,586 42,528 33,500 175.2 5,869.6 90.25 529.73 

มะนาว 241 724 464 1,317.6 611.7 49.05 30.00 

มะม่วง 9,169 36,657 11,963 682.8 8,168.8 20.83 170.18 

มะปราง 87 289 197 775.0 152.3 22.45 3.42 

มะยงชิด 108 261 217 957.5 207.4 11.63 2.41 

มังคุด 66 155 97 1,605.5 155.5 40.81 6.35 

ละมุด 62 112 39 826.8 32.1 24.82 0.80 

ล าไย 9,139 40,531 20,178 751.0 15,154.5 14.76 223.69 

ลิ้นจี่ 815 1,638 1,028 343.1 352.9 27.60 9.74 

ส้มเขียวหวาน 217 628 120 700.0 76.9 29.86 2.30 

ส้มโอ 249 685 499 1,279.4 638.1 10.06 6.42 

มะละกอ 9,348 1,563 306 2,110.2 645.7 8.29 5.35 

มะพร้าว 73 174 111 2,080.2 230.9 9.38 2.16 

ไผ่ 1,378 5,611 6,101 2,308.9 14,086.9 15.28 215.20 

ผักหวานป่า 74 201 108 1,082.3 116.3 133.81 15.57 

พุทรา 152 362 313 847.8 265.8 15.43 4.10 

ทุเรียน 167 499 109 1,798.6 195.9 49.76 9.75 

เสาวรส 2,621 6,962 5,595 1,731.3 9,686.5 13.36 129.42 

มะคาเดเมีย 668 1,728 759 536.0 406.7 62.88 25.57 

ลองกอง 70 167 75 595.3 44.8 28.23 1.27 

อโวกาโด 262 639 530 1,657.4 878.8 30.03 26.39 

ปาล์มน้ ามัน 3,222 19,939 7,224 2,384.7 17,227.2 2.74 47.29 

หม่อน 732 2,255 1,869 1,138.5 2,128.0 9.52 20.26 

หวาย 40 122 79 805.8 63.5 16.17 1.03 

ยูคาลิปตัส* 7,672 18,151  5,734.2 81,725.7 475.24  

ไม้สัก* 9,808 23,941  5,729.0 107,652.9 475.24  
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พืชไร่ 
ครัวเรือ
นปลูก พื้นที่ปลูก (ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ยางพารา 50,295 774,877 583,497 230.4 134,426.5 46.08 6,334.82 

รวม  1,103,075 785,187  544,801.8  9,414.08 

รวมไม้ผล  328,198 151,191  410,375  3,078.24 

ยางพารา  774,877 583,497  134,426.5  6,334.82 
    หมายเหตุ * ยังไม่มีพืน้ที ่
 

1.4.3 การปศุสัตว์7 

การเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเลย  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

พ้ืนที่ 
เกษตรผู้เลี้ยง

สัตว์ 
(ราย) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

จังหวัดเลย 36,312 27,202 2,430 8,414 43,323 1,093,564 157,864 507 90 
อ.เชียงคาน 2,650 3,716 - 764 8,664 126,741 14,891 43 9 
อ.เมืองเลย 2,970 1,620 237 1,509 4,121 162,569 51,033 210 34 
อ.เอราวัณ 2,594 501 704 138 639 36,530 8,647 80 - 
อ.ด่านซ้าย 3,914 1,760 - 563 987 76,785 4,178 - - 
อ.ท่าลี่ 1,693 3,321 - 941 2,374 50,920 3,375 - - 
อ.นาแห้ว 1,431 4,514 - 1,142 656 27,256 1,331 2 - 
อ.นาด้วง 3,068 181 530 11 103 83,404 6,005 - - 
อ.ปากชม 2,591 876 - 57 1,724 60,501 7,940 51 - 
อ.ผาขาว 2,582 773 - 37 3,747 46,093 10,111 - - 
อ.ภูเรือ 1,751 421 847 1,075 473 45,924 4,041 17 35 
อ.ภูกระดึง 2,230 1,704 - 596 2,904 56,266 4,445 16 12 
อ.ภูหลวง 1,814 3,452 - 297 6,030 100,015 7,035 - - 
อ.วังสะพุง 5,511 3,114 112 758 6,966 197,368 25,214 88 - 
อ.หนองหิน 1,513 1,249 - 526 3,935 23,192 9,618 - - 

 
 
 
 
 
 
                                                   

                                                        
7 ที่มา :  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดเลย 
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     1.4.4 การประมง8 

การท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  (จ านวนผลผลิตและมูลค่า) 
 

ปี 
การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 
การเพาะพันธุ์

สัตว์น้ า 
การจับสัตว์น้ า
จากธรรมชาติ 

รวมมูลค่า หมายเหตุ 

2553 52,523,077.00 17,439,733.51 3,160,460.31 73,123,270.82  
2554 54,474,484.08 16,784,971.42 3,187,565.62 74,447,021.12  
2555 50,474,484.57 16,991,780.74 3,197,667.20 70,663,932.51  
2556 27,709,700.00 16,545,342.69 3,046,776.92 47,301,818.61  
2557 26,324,215.00 15,718,075.56 2,894,438.07 44,936,728.63  
2558 25,534,488.00 15,246,533,30 2,807,604.93 43,588,626.77  

 

1.4.5 การค้าและการลงทุน9 
  นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,418 ราย โดยสถิติสูงสุด  
3 อันดับแรก จ านวน 1,257 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.65 ของจ านวนนิติบุคคลทั้งหมดได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก -ค้าส่ง 
จ านวน 649 ราย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 338 ราย และธุรกิจบริการ จ านวน  270  ราย 
  การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2557-2559 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนเลิก จ านวน 
524 รายโดยสถิติสูงสุดได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 427 ราย โดยปี 2557 จ านวน 172 ราย  
ปี 2558 จ านวน 104 ราย และปี 2559 จ านวน 151 ราย   

 1.4.6 การอุตสาหกรรม10  

  ในปี 2560 จังหวัดเลยมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมรวม ทั้งสิ้น 464 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
23,399.97  ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน  6,372  คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)   
 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน จ านวนคนงาน 
2 110 216.86 567 

3 354 23,183.11 5,805 

รวม 464 23,399.97 6,372 

 หมายเหตุ : โรงงานจ าพวกที่ 1 มีจ านวน 575 โรง จ านวนเงินทุน 70.44  ล้านบาท แรงงาน 606 คน 

 

                                                        
8 ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดเลย 
9
 ที่มา :  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย 

10
 ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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        สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3  อันดับแรกของจังหวัดเลย  ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เก่ียวกับการแปรรูปสัตว์ น้ านม  สัตว์น้ า พืชผกั ผลไม้  
อาหารจากแป้ง น้ าตาล รวมถึงการท าน้ าแข็ง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 39 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
13,202.98 ล้านบาท จ านวนแรงงาน 1,248 คน 

2. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช ผลผลิตทางการเกษตรเมล็ดพืช  
หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 100 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 169.81 ล้านบาท จ านวน
แรงงาน 1,386 คน เงินลงทุน 886.463  ล้านบาท  คนงาน  548  คน  

3. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 16 โรงงาน  
เงินลงทุน 1,350.29 ล้านบาท คนงาน 503  คน  
 

1.4.7 อุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่  
ในจังหวัดเลยมีแหล่งทรัพยากรแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 9 ชนิด คือ ถ่านหิน ทองค า ทองแดง 

เหล็ก แบไรต์ หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีสถานประกอบการที่ท าเหมืองแร่ ดังนี้  
 

ชนิดแร่ จ านวน (ราย ) จ านวน (แปลง) 

1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

8 11 

2. เหมืองแร่เหล็ก 7 9 

3. เหมืองแร่แบไรต์ 1 1 

4. เหมืองแร่ทองค า 1 6 

5. อุตสาหกรรมโม่หิน ย่อยหิน 7 - 

 
ปริมาณแร่อุตสาหกรรม 

 

ล าดับ รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 แบไรต ์ 2,210.80 2,952.70 2,971.30 4,202.50 - 677.1 495 

2 หินอุตสาหกรรม 2,652,289 3,403,229.36 2,672,808 3,536,992.19 4,706,513.44 729,809.05 431,022.60 

3 เหล็ก 211,400 123,820.07 93,032.86 - - - - 

4 ทองค า ( กรัม)  7,016,05.2 660,358.92 - - - - - 
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1.4.8 การค้าชายแดน11  

1.4.8.1 ช่องทางการค้าชายแดน   
ช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย มีด่านศุลกากรอ านวยความสะดวก

ทางด้านการค้า 2 แห่ง คือ ด่านศุลกากรท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียงคานอ าเภอเชียงคาน โดยมี
รายละเอียดจุดผ่านแดน 6  ด่าน ดังนี้ 

 จุดผ่านแดนถาวรมี 3 ด่านได้แก่ 
1)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคานตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสานะคาม 

แขวงเวียงจันทน์  สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ายานพาหนะและส่วนประกอบสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าน าเข้า  
ที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าไม้ไม้แปรรูป และสินค้ากสิกรรม เช่น ลูกเดือย ดอกแขม เป็นต้น การขนส่งจะใช้แพขนานยนต์
(เรือบั๊ก) ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 

2) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชมตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังเมืองหมื่น 
แขวงเวียงจันทน์เป็นเส้นทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร (เป็นทางลูกรังประมาณ  
100 กม. ส่วนอีก 60 กม.เป็นทางลาดยาง)  สินค้าส่วนใหญ่คือสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าน าเข้า ได้แก่ ไม้แปรรูปแร่
แบไรท์สินค้ากสิกรรม และของป่าจากฝั่งลาวซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ าหลากการขนส่งสินค้าจะใช้แพขนานยนต์(เรือบั๊ก) 
ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง 

3) ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ตั้งอยู่บริเวณบ้านนากระเซ็งต าบลอาฮีซึ่งอยู่ตรงข้าม
กับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย-ลาว  
ซึ่งได้ท าพิธีเปิดใช้สะพานแห่งนี้ เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2547สินค้าท่ีส่งออกบริเวณนี้ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง และสินค้า
วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น สังกะสี ปูนซีเมนต์ เป็นต้นสินค้าอุปโภคบริโภค และยานพาหนะและส่วนประกอบ เป็นต้น 
สินค้าน าเข้า ได้แก่  สินค้ากสิกรรม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย มันส าปะหลัง เป็นต้น และของป่า ไม้ ไม้แปรรูป 

 จุดผ่อนปรนมี3ด่าน  มีแม่น้ าเหืองเป็นแนวกั้นใช้เรือเล็กข้ามหรือเดินข้ามในช่วงหน้าแล้ง 
1.จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่  ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว 
  (ฝั่งลาวได้แก่ บ้านเหมืองแพร่  เมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบูลี) 

 เปิดด่านทุกวันพระ เวลา 08.00-18.00 น. 
2.จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า  ต าบลปากหมัน  อ าเภอด่านซ้าย 

 (ฝั่งลาวได้แก่ บ้านนาข่า  เมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบูลี)  
  เปิดด่านทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 08.00-18.00 น. 

3.จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง  ต าบลอาฮี  อ าเภอท่าลี่ 
 (ฝั่งลาวได้แก่ บ้านเมืองหมอ  เมืองแก่นท้าว  แขวงไชยะบูลี) 

เปิดด่านทุกวันแรม 1 ค่ า และวันขึ้น 9 ค่ า เวลา 08.00-18.00 น. 
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 ที่มา :  ด่านศุลกากรท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 
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 ด่านประเพณี มี 2 ด่านได้แก่ 
1. ด่านประเพณีบ้านอาฮี  ต าบลท่าลี่  อ าเภอท่าลี่ 

(ฝั่งลาวได้แก่ บ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี) 

เปิดทุกวันขึ้น/แรม 7 ค่ า และขึ้น/แรม 15 ค่ า เวลา 08.00-16.00 

2. ด่านประเพณีบ้านหนองผือ  ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่ 
(ฝั่งลาวได้แก่ บ้านเมืองแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว  แขวงไชยะบูลี) 

เปิดทุกวันขึ้น/แรม 3 ค่ า และขึ้น/แรม 8 ค่ า เวลา 08.00-16.00 

1.4.8.2 ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว12  
  มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2558- 2559  สรุปมูลค่าการค้า 
ผ่านช่องทางการค้า ทั้ง 6 แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 

 
 
ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี  2559 มีมูลค่าการค้ารวมจาก 

ด่านศุลกากรท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียงคาน ปี 2559 จ านวน 5,678.35 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลา
เดียวกัน 778.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.06 แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 1,337.63 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 1.34 มูลค่าการส่งออก 4,340.72  ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลา
เดียวกันร้อยละ 15.50 
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 ที่มา :  ด่านศุลกากรท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 
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1.4.8.3 สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2559 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.9 การท่องเที่ยว13 

                     จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ส าคัญซึ่งเป็น 
ที่รู้จักแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอดสูงของภูเขา ไม้ดอกเมือง
หนาวนานาชนิด เช่น ภูกระดึง ภูเรือ  ภูหลวง สวนหินผางาม  แก่งคุดคู้  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ชุมชนบ้านไม้เก่า
เชียงคาน  นอกจากนี้ยังมีวัดส าคัญที่ประชาชนนิยมมาท าบุญ เช่น วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา วัดศรีสุทธาวาส และ  
วัดโพนชัย เป็นต้น   
                   การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย  ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท  ประกอบด้วย 
  * แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   จ านวน 95  แห่ง 
  * แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี   จ านวน 28  แห่ง 
  * แหล่งท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม  จ านวน 42  แห่ง 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )  ก าหนดให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพ
แห่งการท่องเที่ยว และ การที่มีลักษณะเช่นนี้จึงเป็นเสน่ห์ของจังหวัด เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่จะลงทุนท า
ธุรกิจด้านการบริการ ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร โดยมีจ านวนโรงแรมในจังหวัดเลย 363 แห่ง รวม
จ านวนห้องพัก 5,570 ห้อง 

ประกอบกับ จังหวัดเลยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย  
และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่พิเศษ 4 พ้ืนที่ 
ได้แก่ (1) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย/ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (2) เมืองเก่าน่าน (3) เลย (4) เมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว
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 ที่มา :  ส านักงานทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ร้อยละ 
 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ร้อยละ 
สินค้ากสิกรรม 89.03 

 

สินค้าเชื้อเพลิง 40.7 

สินค้าแร่ 5.72 วัสดุก่อสร้าง 23 

ไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 2.27 สินค้าอุปโภคบริโภค 12.57 
เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ 1.98 

เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 4.76 

อุตสาหกรรมเกษตร 0.9 ยานพาหนะ 4.22 

อ่ืนๆ 0.1 
 

อ่ืนๆ 14.75 
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สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจาก เมืองเลย - เมืองหลวงพระบาง - 
นครหลวงเวียงจันทร์ - เมืองหนองคาย  นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ประกาศ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง (หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 เป็นการส่งเสริความสัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการเพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 
 

  จ านวนนักท่องเท่ียว  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
  

 
ค่าใช้จ่าย/
วัน  (บาท) 

ร้อยละการเพ่ิมขึ้น ร้อยละการเพ่ิมขึ้น 
ปี พ.ศ. ไทย ต่างประเทศ รวม 

ของจ านวน ของรายได้ 
  (คน) (คน) (คน) 

นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียว 
2554 1,080,070 25,991 1,106,061 1,576.90 885.56  -   -  

2555 1,334,491 31,281 1,365,772 2,200.01 885.56 23.48 39.51 

2556 1,480,817 32,038 1,512,855 2,469.23 967.76 10.77 12.24 

2557 1,548,723 33,228 1,581,951 2,675.47 997.29 4.57 8.35 

2558 1,897,358 35,764 1,933,122 3,328.63 1,045.92 19.74 25.1 

2559 1,993,768 37,354 2,031,122 3,711.68 1,078.39 5.07 10.89 

 
 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า  

1. เชียงคาน / ถนนคนเดิน 100 ปี เชียงคาน,แก่งคุดคู้, ภูทอก  2. ภูเรือ / อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
3. พระธาตุศรีสองรัก      4. วัดเนรมิตรวิปัสสนา 
5. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง      6. สวนหินผางาม 
7. ภูป่าเป่าะ       8. วัดแสงภา (อ.นาแห้ว)  
9. สะพานมิตรภาพน้ าเหือง (ไทย-ลาว)อ.ท่าลี่    10. ห้วยกระทิง 
11.วัดถ้ าหมากฮ้อ (อ.วังสะพุง)     12. วัดป่าห้วยลาด 

 ร้านอาหารเด่นประจ าจังหวัดเลย 
1.  ร้านอาหารล้านช้าง      2. ร้านอาหารบ้านพร 
3.  ข้าวต้มแรงงาน       4. ครัวมะเดื่อ 
5.  ร้านอาหารภิรมพร      6. สวนอาหารกุดโง้ง 
7.  เฮือนหลวงพระบาง      8. เฮือนฝ้ายค า   
9.  ครัวนุชา         10. ลาบเป็ดบ้านขอนแดง 
11. มะกัน        12. ร้านอาหารใบบุญแกรนด์ 
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วัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย14 14 อ าเภอ   ได้แก่ 

 

                                                        
14

 ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเลย 

ล าดับ อ าเภอ ชื่อวัด/สถานที่ตั้ง 

1 เมืองเลย 
- วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)  ต.กุดป่อง 
- วัดถ้ าผาปู่ ต.นาอ้อ 

2 อ าเภอภูเรือ 
- วัดป่าห้วยลาด ต.สานตม 
- วัดสมเด็จศรีภูเรือ ต.หนองบัว 

3 อ าเภอด่านซ้าย 
- วัดพระธาตุศรีสองรัก บ.หัวนายูง ต.ด่านซา้ย 
- วัดโพนชัย ต.ด่านซ้าย 
- วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย 

4 อ าเภอนาแห้ว 

- วัดแสงภา ต.แสงภา 
- วัดพระธาตุดนิแทน ต.แสงภา 
- วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา 
- วัดถ้ าผากลอง บ.นาท่อน ต.นาพึง 

5 อ าเภอท่าลี่ 
- วัดพระธาตสุัจจะ ต.ทา่ลี่ 
- วัดป่าอัมพวนั บ.ร่องไผ่ ต.โคกใหญ่ 
- อุทยานพระพทุธรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ พระเจ้าใหญ่หลักเมือง 

6 อ าเภอเชียงคาน 

- วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ.ผาแบ่น ต.บุฮม 
- วัดท่าคก ต.เชียงคาน 
- วัดท่าแขก ต.เชียงคาน 
- วัดศรีคุณเมือง ต.เชียงคาน 

7 อ าเภอปากชม - วัดศรีชมชื่น ต.เชียงกลม 
8 อ าเภอนาด้วง - วัดถ้ าผายา ต.นาดอกค า 
9 อ าเภอเอราวัณ วัดภูค าเป้ ต.ผาสามยอด 

10 อ าเภอผาขาว วัดถ้ าผาสวรรค์ ต.ผาขาว 
11 อ าเภอหนองหิน - วัดถ้ าดอกบัว ต.ปวนพ ุ
12 อ าเภอวังสะพุง - วัดถ้ าผาหมากฮ่อ ต.ศรีสงคราม 

- วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย 
- วัดกู่ค า ต.ทรายขาว 
- วัดถ้ าคูหาวารี ต.โคกขมิ้น 

13 อ าเภอภูกระดึง - วัดถ้ าโพธิ์สตัว ์ต.ปวนพ ุ
14 อ าเภอภูหลวง - วัดโนนสวา่ง บ.หนองบัว ต.ภูหอ 
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1.4.10 สถานการณ์แรงงาน15 

  1. ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน 
ข้อมูลก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากรในจังหวัดเลย  ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดส่วนของประชากร 
ทั้งหมด จ านวน 538,027 คน โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมี 270,851 คน หรือร้อยละ 
50.34 ขณะที่เพศชาย มีจ านวน 267,176 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66 

โครงสร้างประชากรจังหวัดเลย (ไตรมาส 3 ปี 2560) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ในกลุ่มผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 444,129 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 297,765 
คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 295,967 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.02 ของประชากรเมื่อเปรียบเทียบการมีงาน
ท าระหว่างเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศหญิงมีสัดส่วนของการมีงานท าหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศชาย
เล็กน้อย (ค านวณจากผู้มีงานท าจ าแนกเพศต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ าแนกเพศ) กล่าวคือ เพศหญิง มีอัตราร้อยละ 
99.49 และเพศชาย ร้อยละ 99.32   และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานท าซึ่งค านวณจาก
สัดส่วนผู้มีงานท าต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 99.40 นั่นหมายความว่า ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 100 คน  

                                                        
15 ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย , ส านักงานแรงงานจังหวัดเลย , ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย , ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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หมายเหตุ 
1.อัตราการจ้างงานต่อก าลังแรงงาน     =    ผู้มีงานท า (เพศ) X 100 
             ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
2.อัตราการว่างงานต่อก าลังแรงงาน     =    ผู้ว่างงาน (เพศ) X 100 

      ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

จะมีงานท าประมาณ 99 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมในไตรมาสนี้มีอัตราลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตรา
ร้อยละ99.54 เนื่องมาจากมีสถานประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาขยายกิจการในจังหวัดในไตรมาสที่ผ่านและ 
มีการบรรจุไปแล้วท าให้ไตรมาสนี้มีจ านวนลดลง 
  ส่วนอัตราว่างงานซึ่งค านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานในไตรมาสนี้  พบว่า มีอัตรา 
ร้อยละ 0.29 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.41 
ส าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงานซึ่งมีจ านวน 146,364 คน พบว่าเป็นผู้ท างานบ้าน เรียนหนังสือ 
และอ่ืนๆโดยมีสัดส่วนร้อยละ 21.34 ร้อยละ 31.89 และร้อยละ 56.76 ของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 
ตามล าดับ 

ประชากรจ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานจังหวัดเลย (ไตรมาส 3 ปี 2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผู้มีงานท า 295,967คน พบว่า ท างานในภาคเกษตรกรรม 197,477 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.72 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ70.43 ส่วนผู้ท างาน 
นอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 98,490 คน ร้อยละ 33.28 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น จากไตรมาส 
ที่แล้ว ที่มีร้อยละ21.57เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดเลยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงส่งผลให้แรงงานจากนอกภาคเกษตรกรรม

สถานภาพแรงงาน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ประชากรรวม 267,117 270,812 537,929 
ผู้มีอายุ  15  ปีขึ้นไป 219,017 225,112 444,129 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 166,387 131,378 297,765 
     -  ผู้มีงานท า 165,263 130,704 295,967 
     -  ผู้ว่างงาน 903 386 1,289 
     -  ผู้รอฤดูกาล 221 288 509 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 52,630 93,734 146,364 
      -  ท างานบ้าน 248 30,991 31,239 
      -  เรียนหนังสือ 13,936 18,109 32,045 
      -  อื่น ๆ 38,446 44,634 83,080 
ผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 48,100 45,700 93,800 
อัตราการจ้างงานต่อก าลังแรงงาน 99.32 99.49 99.40 
อัตราการว่างงานต่อก าลังแรงงาน 0.43 0.29 0.43 
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ย้ายเข้าไปอยู่ในภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาลทางการเกษตรและจะเคลื่อนย้ายเป็นวัฏจักรตามปัจจัยฤดูกาล  
ซึ่งในไตรมาสนี้ภาคเกษตรมีจ านวนลดลงเนื่องจากรอฤดูการเก็บเกี่ยวท าให้แรงงานจากในภาคการเกษตรกรรม  
เข้ามาอยู่นอกภาคเกษตรกรรมท าให้มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขา 
การขายส่ง  สถานประกอบการขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลฯ มากที่สุด คือ  
25,896 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 รองลงมาคือ ศิลปะ บันเทิง นันทนาการ จ านวน 15,839 คน ร้อยละ 16.08 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 13,032 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23 การก่อสร้าง จ านวน 10,332 คน ร้อยละ 11.54  
การบริหาราชการและการป้องกันประเทศ จ านวน 10,258 คน ร้อยละ 10.42 และการก่อสร้าง จ านวน 8,389 คน 
ร้อยละ 8.52 ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามล าดับ 

 

ผู้มีงานท าจังหวัดเลย จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 
5 อันดับแรก (ไตรมาส 3 ปี 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าตามอาชีพใน ไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด  
5 อันดับแรกคือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 196,082 คน  คิดเป็นร้อยละ 
66.25 ของผู ้มีง าน ท าทั ้ ง ห มด  2) พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าฯ จ านวน 36,808 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.443)  
อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายฯ จ านวน 25,569 คน ร้อยละ 8.64  4) ผู้ปฏิบัติงานด้านฝีมือและธุรกิจฯ  
จ านวน  11,152 คน ร้อยละ 3.77 5) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน  9,560  คน  ร้อยละ 3.23 

 

ผู้มีงานท าจังหวัดเลย จ าแนกตามอาชีพ (ไตรมาส 3 ปี 2560) 
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ผู้ว่างงาน ในไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่ามีผู้ว่างงานในจังหวัด จ านวน 1,289 คน โดยมีอัตรา 
การว่างงานต่อประชากรรวม คิดเป็นร้อยละ 0.24และอัตราการว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 0.43 

 

ผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานจังหวัดเลย 
 

 
 
 
 
 

 
2. การส่งเสริมการมีงานท า 
2.1 การจัดหางานในประเทศ 
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งด าเนินการโดย

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย  การส่งเสริมการมีงานท าในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดเลย ในไตรมาส 3 ปี 2560(กรกฎาคม – กันยายน 2560) มีต าแหน่งงาน
ว่างที่แจ้งผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย 738 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.27 จากไตรมาสที่แล้ว  
ที่มีต าแหน่งงานว่าง 736 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ไตรมาสนี้มีจ านวน 827 คน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
56.93  จากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจ านวน 527 คน ผู้ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจ านวน 575 คน ลดลงร้อยละ 25.03  
จากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจ านวน 767 คน ทั้งนี้ ต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สถานประกอบการขยายกิจการท าให้มีการรับสมัครงานและผู้ส าเร็จการศึกษาลงทะเบียนหางานเพิ่มสูงขึ้นส่วนอัตรา
การบรรจุงานลดลงเนื่องจากอยู่ระหว่างข้ันการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือบรรจุเข้าท างานนั้นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 166,387 131,378 297,765 
ผู้ว่างงาน 903 386 1,289 
อัตราการว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 0.43 0.29 0.43 
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ภารกิจส่งเสริมการมีงานท านอกจากภารกิจที่ได้กล่าวมาแล้ว ส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย  
ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีงานท า ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่  ผู้ว่างงาน  
ผู้ใช้แรงงานที่มีงานท าอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ แม่บ้านหรือผู้ต้องการรับงานไปท าที่บ้าน 
รวมทั้งทหารและคนพิการ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กลุ่มเป้าหมาย ในไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนกรกฎาคม–
กันยายน 2560) มีผู้ ได้รับประโยชน์ทั้ งสิ้ น 479 คน จากกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าจ านวน 2 
โครงการ จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 15 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเคลื่อนที่ 3 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 123 คน และศูนย์จัดหา
งานสาขาวังสะพุง 12 ครั้งผู้ได้รับประโยชน์ 356 ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการและผู้ได้รับประโยชน์ 
ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท าในจังหวัดเลย จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
ไตรมาส 3 ปี 2560 

 

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1.วันนัดพบแรงงาน 

2.จังหวัดเคลื่อนที่ 

3. ศูนย์จัดหางานสาขาวังสะพุง 

- 

50 

129 

- 

73 

227 

- 

123 

356 

รวม 179 300 479 
 

2.2 แรงงานต่างด้าว 
จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่เป็นการชั่วคราว โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นประเภทชั่วคราวจ านวน 20 คน 
(ร้อยละ 85.17) ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. จ านวน 1 คน (ร้อยละ14.29) 
   หากพิจารณาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่กล่าวข้างต้น โดยยกเว้นประเภทตลอดชีพจะพบว่า  
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในจังหวัดเลย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน 18 คน (ร้อยละ 85.71) อาชีพ
งานพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน(ร้อยละ 9.52) และผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการอาวุโส จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.76)  
 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดเลย แยกตามประเภทอาชีพ (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) 
 ไตรมาส 3 ปี 2560 
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   ถ้าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ)  
ในจังหวัดเลยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเป็น สัญชาติอ่ืน  ๆจ านวนทั้งหมด  
   ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็นการชั่วคราว เพ่ือทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้มี 3  สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา ณ เดือนกันยายน  2560 จ านวน
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย  โดยเป็นการพิสูจน์สัญชาติจ านวน 8 คน 
พบว่า มีสัญชาติเมียนมา ทั้งหมดร้อยละ 100 และกลุ่มขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์ One Stop Servic จ านวน 27 คน 
หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่า มีสัญชาติลาวจ านวน 24 คน (ร้อยละ 88.89) และสัญชาติเมียนมา 3 คน (ร้อยละ 
1.11)  

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน กลุ่มขึ้นทะเบียน onestop service จังหวัดเลย  
จ าแนกตามสัญชาติ  ณ เดือนกันยายน 2560 

 
 
 

 
 
 
 
 

2.3 การคาดประมาณก าลังแรงงาน – ผู้ส าเร็จการศึกษา 
กระทรวงแรงงานได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง “แผนพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนแม่บทพัฒนาก าลังคนในระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการดังกล่าวได้ก าหนดให้ส านักงานแรงงานจังหวัดเลยท าการส ารวจความต้องการแรงงาน (demand) 
และผู้ส าเร็จการศึกษา (supply) ในพ้ืนที่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดแรงงานและ
จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนของจังหวัดต่อไป 
  ผลการส ารวจดังกล่าวน าไปสู่การคาดประมาณความต้องการแรงงานระดับจังหวัดใช้วิธี 
Manpower Requirement Approach (หรือวิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ได้สร้างซอฟท์แวร์ในการค านวณให้เพ่ือน าผลส ารวจบันทึกในระบบประมวลผล (software) ให้มีการถ่วง
น้ าหนัก (weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด 

ส าหรับจ านวนลูกจ้าง / พนักงานของสถานประกอบการในจังหวัดเลย คาดประมาณว่ามีทั้งสิ้น 
9,368 คน โดยพิจารณาจากระดับฝีมือ พบว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ  กล่าวคือ  มีจ านวน  4,481 คน (ร้อยละ 
47.83)  รองลงมาเป็นแรงงานฝีมือ  2,655 คน (ร้อยละ 28.34) และแรงงานไร้ฝีมือ  1,922 คน (ร้อยละ 20.52) 
ส่วนแนวโน้มก าลังแรงงานปี 2561 คาดประมาณว่าจะมีจ านวน 419,675 คน และจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้มความ
ต้องการสูงสุดยังคงเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ ซึ่งมีจ านวน 22,088 คน (ร้อยละ 35.38) รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ 
16,834 คน (ร้อยละ 26.96) และแรงงานฝีมือ14,518 คน(ร้อยละ 23.25)  
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จ านวนลูกจ้าง/พนักงานปัจจุบันในจังหวัดเลยปี 2560 จ าแนกตามระดับฝีมือ 

 
 

หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการส ารวจ (Demand Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

2.4 แรงงานไทยในต่างประเทศ 
   ส าหรับแรงงานไทยในต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)  
มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศ ผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย 19 คน  
เป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 เพศหญิง 8 คน ร้อยละ 42.11 

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศ  ในไตรมาสนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสที่แล้ว มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2  ปี 2560  ที่มีจ านวน 17 คน โดยผู้แจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศ
ในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน ร้อยละ 42.11 ปริญญาตรี จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 31.58 และ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 4 คน ร้อยละ 21.05 และระดับประถมศึกษา จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 5.26 คน ของผู้แจ้งความประสงค์ทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าไตรมาสนี้แรงงานที่แจ้ง
ลงทะเบียนมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นสืบเนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นนั้นเอง และแรงงาน 
ส่วนใหญ่ไปท างานต่างประเทศจะไปประกอบอาชีพ เช่น งานก่อสร้าง กรรมกร หรือผู้รับใช้ในบ้านนั่นเอง และหาก
แรงงานเหล่านี้ออกไปท างานต่างประเทศก็ส่งผลให้แรงงานในจังหวัดเลย ขาดแคลนแรงงาน 

ในส่วนของการอนุมัติให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่ามีจ านวน
ทั้งสิ้น 56 คน ซึ่งผู้ได้รับการอนุมัติไปท างานต่างประเทศในไตรมาสนี้ จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ที่ได้รับการอนุมัติไป
ท างานในต่างประเทศ มากกว่าจ านวนผู้แจ้งความประสงค์เนื่องจากเป็นยอดสะสมจากไตรมาสที่ผ่านๆมา เพ่ือรอ
ระยะเวลาการเดินทาง  หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของผู้ที่เดินทางไปท างานในไตรมาสนี้ พบว่า โดยวิธี
เดินทางRE-Entry(การต่ออายุสัญญา) จ านวน 50 คน ร้อยละ 89.29 และเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 6 คน ร้อยละ 
10.71 
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
   ในรอบไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เลย ได้ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของ
การฝึกต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีดงันี้ 
   - การฝึกเตรียมเข้าท างานในไตรมาสนี้ ไม่มีผู้เข้ารับการฝึก  
   - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จ านวน 83 
คน เป็นผู้เข้ารับการฝึกสาขาภาคบริการ จ านวน ทั้งหมด (ร้อยละ 100) และเป็นผู้ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน 63 
คน (ร้อยละ 75.90) ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไตรมาส 3 ปี 2560  มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึก ทั้งสิ้น 21 คน 
เข้ารับการฝึกในสาขาช่างอุตสาหการทั้งหมด (ร้อยละ 100) และเป็นผู้ผ่านการฝึกจ านวน 13 คน (ร้อยละ 61.90) 
ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 

4. การประกันสังคม 
   ภารกิจด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเลย มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงาน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อเกิดกรณี
บาดเจ็บและยามแก่ชราอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 พบว่า มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม (ม.33) จ านวน 1,618 แห่ง ส าหรับผู้ประกันตนไตรมาสนี้ พบว่ามีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 22,008 คน โดย
สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเลย มากเป็นอันดับหนึ่งคือ 858 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.13 รองลงมาคือ
อ าเภอวังสะพุง มี 240 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.35 และอ าเภอด่านซ้าย มี 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.46 
   ปัจจุบันจังหวัดเลย มีสถานพยาบาลในจังหวัดสังกัดประกันสังคม คือ สถานพยาบาลของรัฐบาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ในด้านสถานะเงินกองทุนพบว่า สถานะของเงินกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน ณ  สิ้นเดือน
กันยายน 2560 กรณีรับเงินสมทบทุกกรณีจ านวน 38,282,157  บาท กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทน ทุกกรณี จ านวน 
38,630,396.06  บาท 

ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ กรณี เจ็บป่วย 
มีผู้ประกันตนใช้บริการ 1,301 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กรณีคลอดบุตร 
จ านวน 707 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.97 ว่างงาน  จ านวน 485 ราย  คิดเป็นร้อยละ 15.07 สงเคราะห์บุตร จ านวน 
387 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.03 ชราภาพ จ านวน 170  ราย  คิดเป็นร้อยละ 5.23 ทุพพลภาพ จ านวน 113 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 3.51 และตาย จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดับ  
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 ผู้ประกันตนในจังหวัดเลย ที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน   
ไตรมาส 3 ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน  ซึ่งจะพบว่ามีการจ่ายเงิ นทั้งสิ้น 
33,880,617.88 บาท โดยกรณีคลอดบุตรมีการจ่ายเงินสูงสุด เป็น เงิน  9,527,679.50 บาท คิดเป็นร้อย 28.12 
ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ กรณีว่างงาน จ่ายเงินป ร ะ โย ช น์ท ด แ ท น  จ า น ว น 
7,174,090.20 บาท เป็นร้อยละ 21.77  สงเคราะห์บุตร จ านวน 6,809,750 บาท ร้อยละ 20.10 ชราภาพ จ านวน 
6,496,815.68 บาท หรือร้อยละ 19.18  ตาย จ านวน 1,966,242.30 บาท ร้อยละ 5.80  เจ็บป่วย จ านวน 
1,184.494.20 บาท ร้อยละ 3.50 และทุพพลภาพ จ านวน 721,546 บาท ร้อยละ 2.13  ตามล าดับ 
 

1.4.11 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย16 

  1. ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
  1) เป้าหมาย ปี 2560 จ านวน   1,321,775,009.34   บาท  
   2) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2560 (ต.ค.59 – ก.ค. 60)  จ านวน  1,147,052,670 บาท  

 2. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ที่ลงทะเบียนในปี 2557 - 2558  
  1) การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ประจ าปี 2557-2558  

จังหวัดเลย โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
OTOP ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – สิงหาคม 2558 โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน  
จ านวน 385 ราย/กลุ่ม สามารถจ าแนกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                        
16 ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 
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อ าเภอ กลุ่มผู้ผลิตชมุชน ผู้ผลิตรายเดียว SMEs รวม 
เมืองเลย 45 7 0 52 
นาด้วง 18 3 0 21 

เชียงคาน 16 19 0 35 
ปากชม 15 4 0 19 
ด่านซ้าย 17 20 0 37 
นาแห้ว 12 4 0 16 
ภูเรือ 17 5 1 23 
ท่าลี ่ 17 7 0 24 

วังสะพุง 23 24 0 47 
ภูกระดึง 25 3 0 28 
ภูหลวง 24 0 0 24 
ผาขาว 16 1 0 17 
เอราวัณ 26 1 0 27 
หนองหิน 12 3 0 15 
รวมท้ังสิ้น 283 101 1 385 

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ป ี2557 – 2558 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ข้อมูล ณ วนัที่ 14 ธันวาคม 2558 

ทั้งนี้ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการลงทะเบียน ปี 2557-2558 จ านวน 978 ผลิตภัณฑ์ 
แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

ที ่ ประเภทการลงทะเบียน จ านวนผลิตภัณฑ ์
1 ประเภทอาหาร 217 
2 ประเภทเครื่องดืม่ 62 
3 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 263 
4 ประเภทของใช้ 351 
5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 85 

รวมท้ังสิ้น 978 

ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557 – 2558 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ขอ้มูล ณ วันที ่14 ธันวาคม 2558 

2) การลงทะเบียน OTOP ประจ าปี 2560  
    จังหวัดด าเนินการรับลงทะเบียน OTOP ด้วยการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP 

ด้วยมือเปล่า (Manual) ไว้ก่อน เมื่อได้รับมติเห็นชอบ เรื่องการลงทะเบียนผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP  
ปี 2560 จากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ .นตผ.) แล้วจะแจ้งให้จังหวัด
ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการลงทะเบียน OTOP  
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3) จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย ประจ าปี 2559  
    จ านวน 125 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผลระดับดาวแล้ว จ านวน 125 ผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ประเภท 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว รวม 
1 อาหาร 6 2 6 15 3 32 
2 เครื่องดื่ม 0 0 1 6 2 9 
3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 7 30 9 47 
4 ของใช้ ของตกแต่งฯ 0 9 12 7 2 30 
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 1 1 2 0 7 

รวมทั้งสิ้น 10 12 27 60 16 125 
 

 3. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ. 2556      
 เรียงตามล าดับ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้ (คัดเลือกล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556) 

      (1) ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว    (2) ผลิตภัณฑ์กาแฟกระชายด า 
   (3) ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย           (4) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผีตาโขน 

   (5) ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 

 4. ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายในศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ดังนี้ 
  1) ศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย (หน้าวิทยาลัยอาชีวฯ)ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดเลย มาที่เดียว ช็อป ชม ชิม ครบทุกอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
  
  2) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “ร้านเมืองเลย OTOP”18/15 ถนนนกแก้ว ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย 42000 เบอร์โทร 042-861440 
              3) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บริเวณลานจอดรถพระธาตุศรีสองรัก ต าบลด่านซ้าย อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
              4) จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า เช่น Big C  ห้างโฮมโปร สาขาเลย  
              5) ส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การจ าหน่ายสินค้าในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรม
ไทเลย การจัดงานถนนแห่งภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย งานจ าหน่ายสินค้าที่กรมการพัฒนา
ชุมชนด าเนินการในระดับประเทศ เช่น งาน OTOP Midyear, งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วย
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พระบารมี, งาน OTOP City, OTOP ภูมิภาค ฯลฯ จ าหน่ายตลาดต่างประเทศ เช่น งาน OTOP  สานสัมพันธ์
สองแผ่นดิน เป็นต้น 
 กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่าง
วันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทอง
ธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเลย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมฯจ านวน 29 
กลุ่ม มียอดจ าหน่ายสินค้า OTOP รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 3,703,170 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 5. ผลิตภัณฑ์จังหวัดเลย ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 

 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา ผลิตภัณฑ์กาแฟสมุนไพรคอฟฟ่ีบัน อ าเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ยอดจ าหน่าย 679,000 บาท  

 

 
 
 
 
 
 
 
 2) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียนัท อ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย ยอดจ าหน่าย 331,000 บาท  
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 3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตบุ่งผักก้าม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ยอดจ าหน่าย 316,480 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเย็บมือ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  ยอดจ าหน่าย 
315,700 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียนัท และพืชเมืองหนาวภูเรือ ผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียนัท 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ยอดจ าหน่าย 194,500 บาท  
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1.5 ลักษณะทางสังคม 

1.5.1 สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน 
 ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  
ความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจที่ต่ าลง ภาวะหนี้สินแต่ละครอบครัวเพ่ิมขึ้น ครอบครัวมีปัญหาการหย่า
ร้างสูง มีการใช้ความรุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น การใช้เวลาของคนในครอบครัวแบบพร้อมหน้ากัน 
มีน้อยลง การดูแลบุตรหลานเน้นวัตถุสิ่งของเป็นหลักมากกว่าการใช้เวลาในการปรึกษาหารือกัน  ขณะที่เด็กอยู่ใน
กระแสสังคมที่มีทั้งดีและไม่ดี สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ น าเสนอในเชิงล่อแหลม ต้องใช้วิจารณญาณในการรับรู้รับทราบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนก าลังอยู่ในวัยที่ต้องการต้นแบบ   ถ้าขาดการอบรมหรือชี้แนวทางที่ถูกต้องอาจตกเป็น
เหยื่อของกระแสสังคมที่หลากหลายและมีพฤติกรรมในเชิงลบได้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต การรับประทานอาหาร 
การแต่งกาย ทรงผม กิริยาท่าทาง การพูดจา ตลอดจนถึงสภาพจิตใจที่นิยมความเป็นอิสรเสรี  และปัจจุบันรัฐบาล 
มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ปัญหาของผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายังมีมาก และมีสถิติเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1.5.2 ด้านการศึกษา17 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 

        จ านวนสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด 
ปีการศึกษา2560 

(โรง/แห่ง) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 159 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 109 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 19 31 
   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 6 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 14 
สถานศึกษาเอกชน 27 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 
มหาวิทยาลัย 3 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 15 

รวม 549 
 
 

                                                        
17

 ที่มา :  สพป.เลย 1,2,3 , สพม.เขต 19, สถาบันอาชีวะในเขตพื้นที่ จ.เลย, ม.ราชภัฏเลย, กศน.เลย 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 164 1,117 56 1,337 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 154 1,323 135 1,612 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 84 446 135 665 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 19 57 1,189 87 1,333 

   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 52 77 131 

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 17 150 3 170 

ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 16 22 213 251 

สถานศึกษาเอกชน 27 512  539 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 282 4 308 

มหาวิทยาลัย 75 386 100 561 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 15 156 34 205 

รวม 633 5,635 844 7,112 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
สังกัด สพฐ. 

สังกัด
อาชีว 

สังกัด 
กศน. 

การ 
ศึกษา 
พิเศษ 

ม. 
ราช 

ภัฏเลย 

สังกัด 
สช. 

สังกัด
อปท. 

สังกัด
พุทธ 

ศาสนา 
สพป.เลย 
เขต 1 

สพป.เลย 
เขต 2 

สพป.เลย 
เขต 3 

สพม.19 

เตรียมความพร้อม            
ก่อนประถมศึกษา 3,957 4,983 1,483     172 3,826 2,669  
ประถมศึกษา 13,650 13,713 5,489   1,253 179 197 6,855 2,603  

ม.ต้น 2,222 2,957 650 11,838  7,164 412 24 1,920 1,597 1,341 
ม.ปลาย/ปวช.    9,525 1,936 10,651 180  757 551 392 

ปวส.     3,142       
อุดมศึกษา     98   12,509    

รวม 19,829 21,653 7,622 21,363 5,078 19,068 771 12,902 13,628 7,420 1,733 
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1.5.3 ด้านศาสนา18 

        จ านวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ  
ศาสนา 

พุทธ อิสลาม คริสต์ พรามหณ์-ฮินดู ซิกส์ 
631,053 คน  130 คน 1,015 คน 5 คน 2 คน 

 

จ านวนวัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 สิงหาคม  2560) 
- คณะสงฆ์มหานิกาย จ านวน 579 วัด  
- คณะธรรมยุต จ านวน 139 วัด  
" จังหวัดเลยดินแดนแห่งพระเถระ " เกจิอาจารย์จากอดีต จ านวน 5 รูป ดังนี้ 

1. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ  บ้านนาโป่ง ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง  
2. หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ าผาบิ้ง ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง  
3. หลวงปู่ชอบ ฐานฺสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง  
4. หลวงปู่ค าดี ปภาโส(พระครูญาณทัสสี)วัดถ้ าผาปู่ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย  
5. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ(พระธรรมวราลังการ)วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต าบลกุดป่อง 
อ าเภอเมืองเลย  

  เกจิอาจารย์ในปัจจุบัน จ านวน 13 รูป ดังนี้ 
1. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย  
2. พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) 
3. หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ าผาปู่ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย 
4. หลวงพ่อขันตีญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ  
5. พระครูสุวรรณรัตนวิมล (หลวงพ่อทอง) วัดศรีภูมิ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย  
6. หลวงพ่อวิลาส ปสาทิโก วัดวารินทราวาส ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย  
7. พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงพ่อดาด)วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง  
8. พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วัดเนรมิตวิปัสสนา (ม) ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย  
9. พระอาจารย์สมศรี อตฺตสิริ วัดป่าผาน้อย ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง  
10. พระครูประโชติปัญญาวุธ วัดป่าศิริรุ่งเรือง ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย  
11. หลวงพ่อส าลี สุทธจิตฺโต วัดถ้ าคูหาวารี ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวังสะพุง  
12. หลวงปู่อร่ามชินว โส วัดถ้ าแกลบ ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย  
13. หลวงปู่พัน ฐิตธมฺโม วัดป่าน้ าภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย  
 

                                                        
18

 ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเลย 
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1.5.4 ด้านสาธารณสุข19 

 สถานบริการสาธารณสุข ข้อมูล ณ ปี 2559 จังหวัดเลยมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จ านวน 147 แห่ง 
ให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกอ าเภอทุกต าบล  เป็นสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
144 แห่ง  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1 แห่ง  โรงพยาบาล
เอกชน 1 แห่ง และ คลินิกเอกชนด้านต่างๆ 126 แห่ง 

 สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จ าแนกตามสังกัดในจังหวัดเลย 
 

สถานพยาบาล/สังกัด จ านวน (แห่ง) จ านวนเตียง หมายเหตุ 
     กระทรวงสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.เลย) 
- โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง 
- โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง 
- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 
- โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพท.เลย) 

 
1 
1 
2 
9 
1 
127 
2 

 
402 เตียง 
90 เตียง 
120 เตียง 
270 เตียง 
124 เตียง 

 

 
 
 
 
 
กรมสุขภาพจิต 
 

1. กระทรวงกลาโหม 
- โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก 

 
1 

 
30 เตียง 

 

2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงเลย                             1   
3. ศูนย์ควบคุมโรคตดิต่อน าโดยแมลง ท่ี 8.2 เลย 1   

    สถานบริการเอกชน 
- โรงพยาบาลเอกชน 
- คลินิกแพทย์เวชกรรม 
- คลินิกพยาบาล 
- เทคนิคการแพทย ์
- แพทย์แผนไทย 
- สหคลินิก 
- ทันตกรรม 
- ผดุงครรภ์ช้ันสอง 
- กายภาพบ าบัด 

 
1 
53 
120 
3 
3 
2 
9 
4 
1 

 
100 เตียง 

 

 

 

 

 

                                                        
19 ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
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บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แยกสายงานในจังหวัดเลย 4 ปีย้อนหลัง 

สายงาน 

ปี2557 ปี2558 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร มี ควรม ี ขาด มี ควรม ี ขาด 

แพทย ์ 98 249 151 1:6457 98 249 151 1:6391 

ทันตแพทย์ 43 79 36 1:14715 36 79 43 1:17576 

เภสัชกร 74 94 20 1:8851 79 94 15 1:8009 

พยาบาลวิชาชีพ 865 1189 324 1:732 1033 1189 156 1:736 

รวม 1080 1611 531   1246 1611 365   

สายงาน 

ปี2559 ปี2560 

จ านวนบุคลากร 
อัตราส่วน:
ประชากร 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร มี ควรม ี ขาด ม ี ควรม ี ขาด 

แพทย ์ 102 213 164 1:6206 106 266 158 1:6351 

ทันตแพทย์ 46 140 94 1:13762 45 169 124 1:12702 

เภสัชกร 79 90 17 1:8013 76 120 44 1:8143 

พยาบาลวิชาชีพ 1106 1160 54 1:576 1140 0 0 1:557 

รวม 1333 1609 329   1367 555 326   

 

 จ านวนและอัตราป่วยผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก  
             (21 กลุ่มโรค) จังหวัดเลย ปี 2559 
 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

1 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (K00-K93) 176,086 277.24 

2 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 147,307 231.93 

3 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยดึเสริม (M00-M99) 109,657 172.65 

4 โรคระบบไหลเวยีนเลือด (I00-I99) 70,608 111.17 

5 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสมั (E00-E90) 58,311 91.81 

6 โรคตดิเช้ือและปรสติ (A00-B99) 54,677 86.09 

7 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 52,305 82.35 

8 โรคระบบสืบพันธร์่วมปัสสาวะ (N00-N99) 36,695 57.78 

9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา (H00-H99) 34,818 54.82 

10 โรคระบบประสาท (G00-G99) 21,618 34.04 
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 จ านวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (75 กลุ่มโรค)  
10 อันดับแรก  จังหวัดเลย ปี 2559 
 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

1 โรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) 9,627 1,515.74 

2 โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร (K00-K14,K20,K23,K28-K31,K57-K63,K71-K77,K82-K930 2,369 372.99 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดที่เกีย่วกับระบบภมูิคุ้มกัน (D50-D89) 1,777 279.78 

4 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวยีนเลือดผ่านปอดอื่นๆ (I26-I52) 1,385 218.06 

5 โรคอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N40-N51) 691 108.8 

6 โรคอื่นของระบบสืบพันธุ์ร่วมปสัสาวะ (N00-N08,N00-N16,N25-N29,N30-N39,N99) 328 98.88 

7 โรคหืดชนดิเฉียบพลันรุนแรง (J45-J46) 457 71.95 

8 โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนล่าง (J40-J44,J47) 450 70.85 

9 โรคอื่น ๆของระบบหายใจ (J20-J22,J60-J99) 407 64..08 

10 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลสิัมอื่น ๆ (E15-E90) 406 63.92 

 
 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2555-2558 จังหวัดเลย(อัตราต่อแสนประชากร) 
 

โรค  ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 

ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา 

อุจจาระร่วง 1 2117.57 1 2,058.88 1 2085.37 1 2084.36 

ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ 2 770.79 2 1,341.78 2 1220.72 2 1220.13 

ปอดบวม 4 230 4 240.36 3 398.11 3 397.92 

โรคตาแดง 3 248.38 5 201.04 4 183.65 4 183.56 

อาหารเป็นพิษ 5 147.46 6 191.21     5 159.23 

ไข้เลือดออก 6 125.94 3 436.32 6 151.09 6 151.02 

มือ เท้า ปาก 9 69.39 8 68.97 7 104.62 7 104.57 

สุกใส  8 84.49 9 61.04 8 89.61 8 89.57 

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10 53.57     9 74.44 9 74.4 

ตับอักเสบบ ี     10 29.01 10 45.36 10 45.34 

ไข้หวัดใหญ ่ 7 119.88 7 92.91         
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จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10อันดับแรก ปี 2559  
(วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

ล าดับ โรค จ านวน อัตรา :แสนประชากร 
1 อุจจาระร่วง 14,439 2281.97 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 6,999 1106.14 

3 ปอดบวม 3,181 502.73 

4 อาหารเป็นพิษ 1,384 218.73 

5 ตาแดง 1,131 178.74 

6 ไข้เลือดออก  684 108.1 

7 มือเท้าปาก 684 108.1 

8 สุกใส 521 82.34 

9 ไข้หวัดใหญ ่ 474 74.91 

10 ตับอักเสบ 206 32.55 

 
จ านวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ตามสาเหตุการตาย 10อันดับแรก จังหวัดเลย ปี 2559 

 

อันดับ สาเหตุการตาย 
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน อัตรา 

1 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-D48 755 118.87 
2 โรคระบบไหลเวยีนเลือด (I00-I99) 656 103.29 
3 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 547 86.12 
4 โรคตดิเช้ือและปรสติ (A00-B99) 391 61.56 
5 โรคระบบสืบพันธร์่วมปัสสาวะ (N00-N99) 313 49.28 
6 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสมั (E00-E90) 222 34.95 
7 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (K00-K93) 192 30.23 
8 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา (V01-V99,Y85) 108 17 
9 โรคระบบประสาท (G00-G99) 98 15.43 
10 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยดึเสริม (M00-M99) 31 4.88 
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 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2555 – 2559 

 

ล าดับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1 เบาหวานความดันโลหิตสูง เบาหวานความดันโลหิตสูง มะเร็ง (ตับท่อน้ าดี ปอด เต้านม ปาก

มดลูก)  
โรคติดต่อน าโดยแมลง(ไข้เลือดออก ซิกา ) 

2 วัณโรคปอด ยาเสพติด    โรคไม่ติดต่อ (หอบหืด ไตวาย หลอดเลือด
หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ) 

โรคไม่ติดต่อ (ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ/ 
สมองความดันโลหิตสูงเบาหวาน) 

3 ไข้เลือดออก มะเร็ง  โรคติดต่อที่ส าคัญ (ไข้เลือดออก วัณโรค อุ
จาระร่วง เลปโตมือเท้าปาก) 

ยาเสพติด(คุณภาพการบ าบัด) 

4 ฆ่าตัวตาย สุรา บุหรี ่ อนามัยแมแ่ละเด็ก  ผู้สูงอายุร้อยละ 14.77 

5 ยาเสพติด วัณโรคปอด ผู้สูงอาย ุ มะเร็ง (ตับ /ท่อน้ าดี)  

6 ฟันผุในเด็ก 3ปี สารเคมีตกค้างในเกษตรกร อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ 

7 เอดส ์ ไข้เลือดออก  ยาเสพติด อนามัยแมแ่ละเด็ก(แม่ตายเด็กมีปัญหา
พัฒนาการ) 

8 พฤติกรรมวัยรุ่น อุบัติเหตุจราจร แม่วัยรุ่น  สุขภาพจิต (ฆ่าตวัตาย  ) 

9 สารเคมีตกค้างในเกษตรกร เอดส์  อนามัยสิ่งแวดลอ้ม (ประปา อาหาร
ปลอดภัย สารปนเปื้อนในอาหาร ส้วม
ขยะ) 

แม่วัยรุ่น (ตั้งครรภ์ซ้ า) 

10 ผลิตภัณฑส์ุขภาพไม่เหมาะสม ผู้สูงอาย ุ บุหรี่ สุรา พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น(บุหรี่ 
สุรา) 
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1.5.5 ครัวเรือนยากจน20 

          จ าแนกเป็นรายอ าเภอ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2560) 
 

อ าเภอ 
จ านวน จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด จ านวนครัวเรือน 
เมืองเลย 184 32,277 16 
นาด้วง 47 6,429 53 
เชียงคาน 84 15,424 8 
ปากชม 55 9,585 16 
ด่านซ้าย 104 11,543 108 
นาแห้ว 34 2,891 43 
ภูเรือ 50 5,900 14 
ท่าลี่ 43 7,092 71 
วังสะพุง 146 26,590 1,723 
ภูกระดึง 63 8,311 213 
ภูหลวง 46 5,501 51 
ผาขาว 64 8,706 120 
เอราวัณ 47 8,513 23 
หนองหิน 38 5,574 44 

รวม 1,005 154,336 2,503 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20

 ที่มา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย   
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1.5.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติด21  
  1. ด้านการป้องกันยาเสพติด 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง ประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบ 6 

เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560  รวมทั้งสิ้น 985 หมู่บ้าน/ชุมชน (916 หมู่บ้าน 69 ชุมชน)  พบว่า 

 - หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหายาเสพติด  จ านวน  419  หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหายาเสพติดระดับเบาบาง   จ านวน  278 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหายาเสพติดระดับปานกลาง  จ านวน  194  หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง   จ านวน    94  หมู่บ้าน/ชุมชน 

2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด  โดยอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการระดับอ าเภอ 14 อ าเภอ  รวม 70  คน   

3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด  โดยอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 985 หมู่บ้าน รวม 9,850 คน    

4) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชายแดน โดยอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการระดับ
อ าเภอ จ านวน  70 คน  

  5) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชายแดน โดยอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน 56 หมู่บ้าน รวม 1,960 คน   

6) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพสกัดกั้นยาเสพติดพ้ืนที่ตอนใน โดยผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจสกัดกั้น 
จ านวน 14 ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการละ 10 คน  ด าเนินการอย่างน้อยเดือนละ สามครั้ง 

7) กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 26 มิถุนายน 2560 

8) กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จากอ าเภอ
ทีม่ีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง ปานกลาง หรืออ าเภอเฝ้าระวัง จ านวนรวม 90 คน  

9) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 144 คน  
10) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ทุกอ าเภอ จ านวน 14 อ าเภอ     
11) โครงการครูแดร์  มีครูแดร์ จ านวน 88 นาย เข้าสอนให้ความรู้ 191 โรงเรียน  
12) โครงการต ารวจประสานโรงเรียน  21 นาย จ านวน 21 โรงเรียน   91 สถานี 
13) โครงการ campus safety zone  จ านวน  1 แห่ง 

 
  
 
 

                                                        
21

 ที่มา :  ศอ.ปส.จ.เลย 
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 2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
  1) จับกุมผู้กระท าผิดยาเสพติด  จ านวน  2,501 คดี ผู้ต้องหา จ านวน 2,587 ราย ของกลางยาบ้า 
จ านวน 3,002,128 เม็ด กัญชาแห้ง จ านวน  7,118 กรัม  กัญชาสด จ านวน 56 ต้น ไอซ์ จ านวน 481.4 กรัม 

   2) กิจกรรมปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยมีชุดปฏิบัติการ 21 ชุดปฏิบัติการ ๆ ละ 10 คน 
ปฏิบัติงานเดือนละ 2 วัน  จ านวน 12 เดอืน 

  3. ด้านการบ าบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพ 
1) จัดตั้งศูนย์เพ่ือคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระดับอ าเภอ จ านวน  14 อ าเภอ คลอบคลุมพ้ืนที่  

และ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
2) บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู 

  -ระบบสมัครใจ (ในระบบ บ.สต.กระทรวงสาธารณสุข) จ านวน  512  ราย 
  -ระบบบังคับบ าบัด (ในระบบ บ.สต.กระทรวงยุติธรรม)  จ านวน  354  ราย 
  -ระบบต้องโทษ (ในระบบ บ.สต.กระทรวงยุติธรรม)     จ านวน  100  ราย 
  - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กรมการปกครอง)      จ านวน  365  ราย 

3) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 
- การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ในระบบ บ.สต.กระทรวงสาธารณสุข) จ านวน 252 ราย 
- การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ในระบบ บ.สต.กระทรวงยุติธรรม)  จ านวน 181 ราย 
- การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดตามบัญชีเป้าหมายของ ป.ป.ส.ผ่านระบบ NISPA และ ระบบ บ.สต. 
- ด าเนินการโดยฝ่ายปกครอง เป้าหมาย  360 ราย  ติดตามและบันทึกในระบบไปแล้ว  376 ราย 
 

1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.6.1 ไฟฟ้า22 

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้า จ าแนกเป็นรายอ าเภอ (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2560) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน (ข้อมลูเดือน กรกฎาคม 2560) 

ทั้งหมด มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
1 เมืองเลย 48,914 42,770 87.44 

2 นาด้วง 8,509 7,295 85.73 

3 ท่าลี ่ 10,199 8,911 87.37 

4 ภูเรือ 8,176 6,958 85.10 

5 วังสะพุง 36,307 32,875 90.55 

6 ภูกระดึง 10,846 9,844 90.76 

7 ผาขาว 11,523 10,666 92.56 

                                                        
22

 ที่มา :  การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 
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ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน (ข้อมลูเดือน กรกฎาคม 2560) 

ทั้งหมด มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
8 ภูหลวง 7,253 6,148 84.76 

9 หนองหิน 7,599 7,001 92.13 

10 เอราวัณ 11,160 9,258 82.96 

11 เชียงคาน 20,892 17,950 85.92 

12 ปากชม 13,407 11,723 87.44 

13 ด่านซ้าย 16,956 15,143 89.31 

14 นาแห้ว 3,755 3,306 88.04 

รวม 215,496 189,848 88.10 
 

2. จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละปี 

ที ่ อ าเภอ 
ปี 2560 

จ านวนราย/ครัวเรือน 
(ข้อมลูเดือน กรกฎาคม 2560) 

จ านวนหน่วย/ปี 
(ข้อมลูเดือน กรกฎาคม 2560) 

1 เมืองเลย 42,770 92,665,506.92 

2 นาด้วง 7,295 12,660,546.08 

3 ท่าลี ่ 8,911 8,460,877.50 

4 ภูเรือ 8,176 9,713,267.00 

5 วังสะพุง 36,307 45,021,941.51 

6 ภูกระดึง 10,846 10,221,749.93 

7 ผาขาว 11,523 8,071,653.57 

8 ภูหลวง 7,253 4,628,076.48 

9 หนองหิน 7,599 11,431,676.14 

10 เอราวัณ 11,160 15,519,503.19 

11 เชียงคาน 20,892 31,602,743.72 

12 ปากชม 13,407 9,796,281.83 

13 ด่านซ้าย 16,956 16,148,859.03 

14 นาแห้ว 3,755 2,450,360.97 

รวม 215,496 278,393,043.87 
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3.  แผนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยได้ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร - รายใหม่  
(คฟม.) และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างไกล (คฟก.) โดยมีสถานะการด าเนินงานดังนี้ 
(สถานะ 12 สิงหาคม 2560) 

ที ่ การไฟฟ้า 
จัดเข้าโครงการ 

ก่อสร้างแล้วเสรจ็ ก่อสร้างคงเหลือ 
ส ารวจแล้ว ยังไม่
จัดเข้าโครงการ 

รวม รวม 
งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน 

1 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเลย 17 55 2 7 15 48 6 49 

2 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอวังสะพุง 21 213 7 71 14 142 10 131 

3 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเชียงคาน 6 110 1 18 5 92 0 0 

4 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอด่านซ้าย 15 92 0 0 15 92 6 31 

รวม 59 470 10 96 49 374 22 211 
หมายเหตุ  
1. ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเลย หมายถึง ข้อมูลรวมของ อ าเภอเมืองเลย, อ าเภอนาด้วง, อ าเภอท่าลี่, อ าเภอภูเรือ 
2. ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอวังสะพุง หมายถึง ข้อมูลรวมของ อ าเภอวังสะพุง, อ าเภอหนองหิน, อ าเภอเอราวณั,  
อ าเภอผาขาว, อ าเภอภูหลวง, อ าเภอภูกระดึง 
3. ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเชียงคาน หมายถึง ข้อมูลรวมของ อ าเภอเชียงคาน, อ าเภอปากชม 
4. ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอด่านซ้าย หมายถึง ข้อมลูรวมของ อ าเภอดา่นซ้าย, อ าเภอนาแห้ว 

4. ความสามารถในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 

ที ่ สถานีไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า (kV) ขนาดหม้อแปลง (MVA) 

1 เลย 22  50.0, 50.0 

2 ด่านซ้าย 1 115 25.0 

3 ท่าลี ่ 115 25.0 

4 เชียงคาน 115 25.0 

5. ก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ที ่ โรงไฟฟ้า แหล่งพลังงาน/เช้ือเพลง ก าลังการผลิตติดตั้ง (MVA) 

1 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก น้ าหมัน น้ า 5.0 

2 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก น้ าสาน น้ า 6.0 

3 บริษัท โซลาร์เพาเวอร์ จ ากัด (เลย 1) แสงอาทิตย ์ 7.46 

3 บริษัท โซลาร์เพาเวอร์ จ ากัด (เลย 2) แสงอาทิตย ์ 7.46 

4 บริษัท จ.เจรญิมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ชีวมวล 1.8 

5 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด ชีวมวล 1.5 
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1.6.2 ประปา23  

 ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.3 โทรศัพท์24  (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)    

   โทรศัพท์      :    จ านวนชุมสาย  78 ชุมสาย 
     จ านวนเลขหมาย  30,054 เลขหมาย 
     จ านวนผู้ใช้บริการ 9,787 เลขหมาย 
   อินเทอร์เน็ต  : จ านวนชุมสาย  186 ชุมสาย 
     จ านวนเลขหมาย  22,200 เลขหมาย 
     จ านวนผู้ใช้บริการ 8,725 เลขหมาย 
 
 
 
 

                                                        
23

 ที่มา :  การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเลย,สาขาดา่นซ้าย,สาขาเชียงคาน,สาขาวังสะพุง 

24
 ที่มา :  บ.ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 

แม่ข่าย/หน่วยบริการ ก าลังผลติ(ลบ.ม./ชม.) ผู้ใช้น้ า(ราย) 

แม่ข่ายเลย 1,100 17,048 

หน่วยบริการปากห้วย-ปากคาน 50 901 

หน่วยบริการอาฮ ี 30 619 

แม่ข่ายวังสะพุง 330 7,160 

หน่วยบริการเอราวณั 20 420 

หน่วยบริการหนองหิน 40 342 

หน่วยบริการนาดอกไม ้ 20 137 

แม่ข่ายด่านซ้าย 130 2,832 

หน่วยบริการภูเรือ 50 1,046 

หน่วยบริการนาแห้ว 50 482 

แม่ข่ายเชียงคาน 230 5,121 

หน่วยบริการบา้นธาต ุ 80 1,495 

หน่วยบริการปากชม 50 1,163 

รวม 2,180 38,766 
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1.6.4 ไปรษณีย์25 

จังหวัดเลย มีที่ท าการไปรษณีย์ ที่ให้บริการแก่ประชาชน จ านวน 16  แห่ง ดังนี้ 
อ าเภอ เมือง

เลย 
วังสะ
พุง 

เชียง
คาน 

ด่าน
ซ้าย 

ภู
เรือ 

ปาก
ชม 

นา
ด้วง 

ภู
กระดึง 

ท่า
ลี ่

นา
แห้ว 

ผา
ขาว 

ภู
หลวง 

เอราวัณ หนอง
หิน 

ไปรษณีย ์
(แห่ง) 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
1.6.5 การคมนาคมและขนส่ง26   

การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ 
  1. ทางบก  มีทางหลวงสายส าคัญ  ได้แก่ 

    - เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ –  เลย     ระยะทาง       567      กิโลเมตร 
    - เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น – เลย   ระยะทาง       755      กิโลเมตร 
    - เส้นทางกรุงเทพฯ  – เพชรบูรณ์ – เลย   ระยะทาง      520    กิโลเมตร 

  เส้นทางคมนาคม 
                แขวงทางหลวงเลย ที่ 1  มีมีหมวดทางหลวงจ านวน 6 หมวดทางหลวง รับผิดชอบ 17 สายทาง 24  
ตอนควบคุม รวมความยาว 630.009 กิโลเมตร แยกเป็น 2 ช่องจราจร จ านวน 520.266 กิโลเมตร แยกเป็น 4 ช่องจราจร 
จ านวน 94.588 กิโลเมตร  เป็น 6 ช่องจราจร จ านวน 5.165 กิโลเมตร และ 8 ช่องจราจร จ านวน 1.730 กิโลเมตร  
ทางจักรยาน จ านวน 19.540 กิโลเมตร ยังมีพ้ืนที่เส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/ซ่อมแซม ทุกสายทางซึ่งเสียหายเป็นช่วงๆ 
และแนวโน้มในปี 2561-2564 จะพัฒนาเป็น 4 ช่องจราจร  จ านวน 4 สายทาง รวมความยาว ประมาณ 9.03 กิโลเมตร  

 แขวงทางหลวงเลย ที่ 2 (ด่านซ้าย)  มีจ านวน  5  หมวดการทาง  รับผิดชอบ  15  สายทาง ความยาว  
525.854  กิโลเมตร  แยกเป็น  2  ช่องจราจร จ านวน  509.244  กิโลเมตร  เป็น  3  ช่องจราจร  จ านวน 2.248  
กิโลเมตร  เป็น  4  ช่องจราจร   จ านวน 11.862  กิโลเมตร  เป็น  6  ช่องจราจร  จ านวน  2.500  กิโลเมตร   
ยังมีพ้ืนที่เส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/ซ่อมแซมจ านวน  15  สายทาง  รวมความยาว  525.854  กิโลเมตร 

 แขวงทางหลวงชนบทเลย  รับผิดชอบทางหลวงชนบท  26  สายทาง  ความยาว  538.799  กิโลเมตร  
แยกเป็นทางลาดยาง 534.274  กิโลเมตร  เป็นทางคอนกรีต 4.525 กิโลเมตร 
  ยานพาหนะ  (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560) 

ยอดสะสมรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 252,664 คัน ส่วนใหญ่
เป็นรถจักรยานยนต์ จ านวน 145,384 คัน รองลงมาเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ านวน 63,113 คัน รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 
7 คน จ านวน 33,691 คัน ตามล าดับ 

 
 
 
 

                                                        
25

 ที่มา :  ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดเลย 

26
 ที่มา :  แขวงการทางเลย ที ่1, แขวงการทางเลย ที่ 2  ดา่นซ้าย,  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย, ด่านศุลกากรเชียงคาน,ด่านศุลกากรท่าลี่,  

            ท่าอากาศยานเลย,ขนส่งจังหวัดเลย 



- 63 - 
 

2. ทางน้ า  การคมนาคมทางน้ า ได้แก่  
แม่น้ าโขง ท่าเรือในแม่น้ าโขงมีที่ขนถ่ายสินค้า 2 แห่ง เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับ ประเทศ สปป.ลาว   
    - ท่าเรือเชียงคาน   อ าเภอเชียงคาน  
    - ท่าเรือบ้านคกไผ่  อ าเภอปากชม 

           ท่าเรือทั้ง 2 แห่งอยู่ในการก ากับของด่านศุลกากรเชียงคาน   
  แม่น้ าเหือง  มีเรือโดยสารที่ บ้านหนองผือ  บ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ ปัจจุบัน 
มีสะพานข้ามแม่น้ าเหือง  จ านวน 1 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ที่บา้นนากระเซ็งต าบลอาฮี  อ าเภอท่าลี่ 
ตรงข้าม บ้านเมืองหมอ  เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  

    
3. ทางอากาศ  

 กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ
ด่านศุลกากร (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2560 ตอนที่  7 ก ลงวันที่  11 มกราคม 2560 และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 7 ก วันที่ 17 มกราคม 2560 ก าหนดให้สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร 
เพื่อให้เป็นที่น าของเข้าหรือส่งของออก หรือส าหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุก
ป ระ เภ ท   ท่ าอ าก าศ ย าน เล ย มี ข น าด ท างวิ่ ง  2,100 x 45 เม ต ร  ส าม ารถ รอ งรั บ เค รื่ อ งบิ น Boeing 737  
และ Airbus 320 ได้ และลานจอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus 320 พร้อมกันได้
จ านวน 2 ล า  ปัจจุบันท่าอากาศยานเลยมีสายการบินพาณิชย์ท าการบินขึ้นลง จ านวน 2 สายการบินคือสายการบินนกแอร์
(Nok Air)และสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เปิดท าการบินทุกวัน 

  
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม27  

1.7.1 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย 
 

ประเภท 
พื้นที่ป่าไม้ 

เนื้อที ่
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

หมายเหตุ 

1. ป่าไม้ถาวร    68,498 – 1 – 00 - พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติที่มอบให้  
ส.ป.ก. เพื่อน าไปปฏิรูปที่ดนิให้แก่
ราษฎร รวมเนื้อที่ 1,127,528 – 2 – 
45 ไร่ ปัจจบุันคงเหลือเป็นพื้นทีป่่า
สงวนแห่งชาติ   เนื้อทีป่ระมาณ 
2,745,847 – 1  – 55 ไร ่

2. ป่าสงวนแห่งชาติ  จ านวน 22 ป่า        2,745,847 – 1 - 55 
3. อุทยานแห่งชาติ   จ านวน 5 แห่ง     475,475 – 1 – 00 
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง     648,515 – 0 – 00 

รวม 3,938,335 – 3 –55 ไร ่

 

                                                        
27

 ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดเลย 
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  1) ป่าสงวนแหง่ชาต ิ มีจ านวน 22 ป่า  รวมเนื้อทีต่ามกฎหมาย 4,387,304 ไร่ หรือ 7,019.69 กม.2  ปัจจุบันคงเหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่ประมาณ 2,745,847–1–55 ไร่ ดังนี้  
       

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องท่ีอ าเภอ  

 

พื้นที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย 

กฎกระทรวง 
(ไร่ –งาน-ตรว.) 

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ฯ (ไร่ ) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
กันกลับคืนตาม
บันทึกข้อตกลงฯ 

(ไร่ – งาน - ตรว.) 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ซ้อนทับพื้นที่ก าหนด 
เป็นอุทยานแหง่ชาต/ิ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone E ) 

พื้นที่ป่าที่เหมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone A ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)=(6)+(9)-(10) 
1. ป่าโคกหินนกยูง ฉบับที่ 111  

(พ.ศ. 2509) 
เอราวัณ , 
วังสะพุง 

19,968 4,650 – 0 - 00 15,318 – 0 -00 - 4,609 – 0 -00 - 9,259 – 0 – 00 

2. ป่าภูหงส์ ฉบับที่ 120   
(พ.ศ. 2509) 

เชียงคาน 21,193 5,468 – 0 - 00 15,725 – 0 -00 - 4,325 – 0 -38 - 9,793 – 0 – 38 

3. ป่าโคกใหญ่ ฉบับที่ 129   
(พ.ศ. 2509) 

เมืองเลย 41,600 9,700 – 0 - 00 31,900 – 0 -00 - 2,635 – 3 -95 - 12,335 – 3 – 95 

4.* ป่าดงซ าทอง  
ป่าดงหนองไผ่ 
และป่าดงผาสามยอด 

ฉบับที่ 139   
(พ.ศ. 2509) 

วังสะพุง , 
ผาขาว , 
เอราวัณ , 
หนองหิน 

208,547 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

5,718 – 0 - 00 202,829 –0-00 - 15,254 –3-51 - 20,972 – 3 – 51 

5. ป่าภูช้าง  
และป่าภูนกกก 

ฉบับที่ 150   
(พ.ศ. 2509) 

เชียงคาน 50,812 31,912 – 0 -00 18,900 – 0 -00 - 2,402 – 0 -00 - 34,314 – 0 – 00 

6. ป่าภูเปือย ฉบับที่ 214   
(พ.ศ. 2510) 

ภูกระดึง 45,000 45,000 – 0 -00 - - - 43,870 – 0 – 00 
(พื้นที่ อช.ภูผาม่าน) 

1,130 – 0 – 00 

7. ป่าโคกผาด า   
ป่าโคกหนองข่า 
และป่าภูบอบิด 

ฉบับที่ 353   
(พ.ศ. 2511) 

เมืองเลย,นาด้วง,
วังสะพุง ,
เอราวัณ 

402,688 135,513 –0-00 267,175 –0-00 - 89,502 –0-00 - 225,015 – 0 – 00 

8.* ป่าห้วยอีเลิศ ฉบับที่ 412   
(พ.ศ. 2512) 

วังสะพุง 7,700 
(พื้นที่คิดค านวณใหม่) 

- 7,700 – 0 - 00 - 92 – 0 - 00 - 92 – 0 – 00 

9. ป่าดงซ าแม่นาง ฉบับที่ 424   
(พ.ศ. 2512) 

วังสะพุง 22,000 12,225 –0 - 00 9,775 – 0 - 00 - 5,811 – 0 -00 - 18,036 – 0 - 00 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ.) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องที่อ าเภอ  

พื้นที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย

กฎกระทรวง 
(ไร่–งาน -ตรว.) 

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ฯ (ไร่ ) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
กันกลับคืนตาม
บันทึกข้อตกลงฯ 

(ไร ่– งาน - ตรว.) 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ซ้อนทับพื้นที่ก าหนด 
เป็นอุทยานแหง่ชาต/ิ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone E ) 

พื้นที่ป่าที่เหมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone A ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)=(6)+(9)-(10) 
10. ป่าภูหลวง 

และป่าภูหอ 
ฉบับที่ 643  
(พ.ศ.2517) 

วังสะพุง , 
ภูหลวง 

235,937 199,662 –0-00 36,275 – 0 -00 - - 144,982 – 0 –00 
(พื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวง) 

54,680 – 0 – 00 

11.* ป่าภูห้วยปูน  
และป่าภูแผงม้า 

ฉบับที่ 697  
(พ.ศ.2517) 

วังสะพุง 12,975 
(พื้นที่คิดค านวณใหม่) 

4,500 – 0 - 00 8,475 – 0 – 00 - 3,193 – 0 -00 - 7,693 – 0 – 00 

12. ป่าโคกภูเหล็ก ฉบับที่ 749  
(พ.ศ.2518) 

เมืองเลย , 
วังสะพุง , 

ภูเรือ , เชียงคาน 

478,125 390,375 –0-00 87,750 – 0 –00 - 12,498 –0-38 89,551 – 0 – 00 
(พื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวง) 

313,322 – 0 – 38 

13. ป่าภูเขาแก้ว  
และป่าดงปากชม 

ฉบับท่ี 750  
(พ.ศ.2518) 

เชียงคาน , 
ปากชม 

853,500 655,075 –0-00 198,425–0–00 - 46,095 –3-01 - 701,170 – 3 – 01 

14. ป่าภูห้วยหมาก 
ป่าภูทอก  
และป่าภูบ่อบิด 

ฉบับที่ 870  
(พ.ศ.2522) 

เมืองเลย , 
เชียงคาน 

91,662 56,043 - 1 -00 35,618 – 3 -00 - 5,970 – 0 -00 - 62,013 – 1 – 00 

15. ป่าภูค้อ 
และป่าภูกระแต 

ฉบับที่ 897  
(พ.ศ.2523) 

ภูกระดึง , 
ภูหลวง , 
หนองหิน 

231,250 194,950 –0-00 36,300 – 0 –00 - 9,111 – 0 -00 145,285 – 0– 00 
(พื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต) 

58,776 – 0 – 00 

16. ป่าดงขุนแคม  
ป่าโคกใหญ่ 
ป่าภูผาแง่ม  
และป่าลาดค่าง 

ฉบับที่ 928  
(พ.ศ.2524) 

ท่าลี่ , 
ภูเรือ 

340,019 262,719 –0-00 77,300 – 0 -00 - 24,749 –0-00 - 287,468 – 0 - 00 

17. ป่าภูเปือย  
ป่าภูขี้เถ้า  
และป่าภูเรือ 

ฉบับที ่1,041(
พ.ศ.2527) 

นาแห้ว , 
ด่านซ้าย , 

ภูเรือ 

912,826 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

797,876 –0-00 114,950 –0-00 - 44,661 –0-00 83,522 – 0 – 00 
(พื้นที่ อช.ภูสวนทราย 
และ อช.ภูหินร่องกล้า) 

759,015 – 0 – 00 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ.) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องที่อ าเภอ  

พื้นที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย

กฎกระทรวง 
(ไร่–งาน -ตรว.) 

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ฯ(ไร่ ) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
กันกลับคืนตาม
บันทึกข้อตกลงฯ 
(ไร ่–งาน -ตรว.) 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ
 ซ้อนทับพื้นที่ก าหนด 
เป็นอุทยานแหง่ชาต/ิ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร ่– งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone  C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone  E ) 

พื้นที่ป่าที่เหมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone  A ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)=(6)+(9)-(10) 
18. ป่าดงซ าผักคาด ฉบับที ่1,062(

พ.ศ. 2527) 
วังสะพุง 5,391 - 5,391 – 0 - 00 - 780 – 0 - 00 - 780 – 0 – 00 

19. ป่าภูผาขาว 
 และป่าภูผายา 

ฉบับที ่1,101(
พ.ศ. 2528) 

ผาขาว , 
หนองหิน 

127,500 16,887 – 2 -00 67,362 - 2 -00 43,250 –0-00 7,777 –0 - 62 - 24,664 – 2 – 62 

20. ป่าห้วยส้ม  
และป่าภูผาแดง 

ฉบับที ่1,206(
พ.ศ. 2530) 

ภูกระดึง , 
ผาขาว 

204,188 71,881 – 3 -00 126,331 –1-00 5,975 – 0 -00 17,439–3- 70 - 89,321 – 2 – 70 

21. ป่าน้ าภาค  และ 
ป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย 

ฉบับที่ 876 
(พ.ศ. 2523) 

นาแห้ว 55,698 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

55,698 – 0 -00 - -     - 6,718 – 0 – 00 
(พื้นที่ อช.ภูสวนทราย) 

48,980 – 0 – 00 

22. ป่าหนองเรือ ฉบับที่ 944 
(พ.ศ. 2524) 

เอราวัณ , 
ผาขาว 

18,725 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

7,015 – 0 - 00 11,612 – 0 -00 98 – 0 - 00 -     - 7,015 – 0 - 00 

 รวมทั้งสิ้น 22 ป่า - - 4,387,304 2,962,868-2-00 1,375,112–2-00 49,323–0-00 296,906–3-55 513,928 –0-00 2,745,847–1-55 
 

หมายเหตุ     *1.) ป่าสงวนแห่งชาต ิ ล าดับที ่4 , 8 และ 11  ปรากฎว่า  มีพื้นที่ป่าตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงที่ประกาศก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตดิังกล่าว  กบั  พื้นที่ป่าตามแผนที่ป่าสงวนแห่งชาต ิมาตราสว่น 1 : 50,000  

            ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและทีด่ินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ถูกต้องตรงกัน  ดังนั้น  เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องตรงกับข้อเท็จจริง จึงได้คิดค านวณพื้นที่ใหม่  
       2.) ป่าสงวนแหง่ชาติ  ล าดับที่ 2 , 7 และ 9  ได้มีกฏกระทรวงเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกลา่วไปแลว้บางส่วน    
       3.) ป่าสงวนแหง่ชาติ  ล าดับที่ 6 , 10 , 12 , 15 , 17 และ 21  ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ซ้อนทับ  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกลา่วบางส่วน 

    4.)  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535  จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปา่ไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ออกเป็น 3 เขตพื้นที่  คือ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C)  
          เขตพื้นที่ปา่เพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  และ เขตพื้นที่ป่าทีเ่หมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) 

                    5.) พื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติที่มอบใหส้ านักงานการปฏิรปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คือ พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  และ พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)    
                         รวมถงึพื้นที่ที่กรมป่าไมม้ีภาระผูกพันด้วย  ทั้งน้ี  หากมีพื้นที่ที่ไม่สมควรจะน าไปปฏิรปูที่ดินจะต้องด าเนินการตรวจสอบกันพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติออกจากเขตปฏิรปูทีด่นิ  ตามบันทึกข้อตกลงระหวา่งกรมป่าไม้ และ  
                         ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ว่าดว้ยแนวทางการปฏิบตัิในการกันพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติกลับคืนกรมปา่ไม้ พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 
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   2) ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (อุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) จ านวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น 1,123,990 – 1 - 00 ไร่  หรือ 1,798.38 กม.2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

ประกาศโดย 
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ... 

ตั้งอยู่ในเขต 
ท้องที่อ าเภอ 

เนื้อที่ 
(ไร่ – งาน – ตารางวา) 

หมายเหตุ 

1. อุทยานแห่งชาติ  5 แห่ง ดังนี้     
1.1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พระราชกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2505 
ภูกระดึง 217,576 – 1 - 00 - เดิมเป็นป่าสงวน  ตามพระราชกฤษฏีกา พุทธศักราช 2486 

- ได้เพิกถอนพื้นที่บางส่วน เนื้อท่ี 5 ไร่  ของสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม 

1.2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2522 

ภูเรือ  
 ท่าลี่ 

75,525 – 0 - 00 - 

1.3 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2527 

ด่านซ้าย 59,005 – 0 – 00 
(เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีตั้ง 
อยู่ในเขตจังหวัดเลย) 

- พื้นทีต่ามประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ  รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น 191,875 ไร ่
- พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  ซ้อนทับ  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าภูเปือย ป่าภูขีเ้ถ้า และป่าภูเรือ  เนื้อท่ีประมาณ 17,015 ไร ่

1.4 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2534 

ภูกระดึง 50,144 - 0 – 00 
(เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีตั้ง 
อยู่ในเขตจังหวัดเลย) 

- พื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ  รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น 218,750 ไร ่
- พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  ซ้อนทับ  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าภูเปือย  เนื้อท่ีประมาณ 43,870 ไร ่

1.5 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2537 

นาแห้ว 73,225 – 0 – 00 - พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  ซ้อนทับ  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี ้
1.) ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ  เนื้อที่ประมาณ 66,507 ไร่   
2.) ป่าน้ าภาค และป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย  เนื้อที่ประมาณ 6,718 ไร ่

 รวม  5  แห่ง 
 

- - 475,475 – 1 – 00 ไร่ - 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

ประกาศโดย 
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ... 

ตั้งอยู่ในเขต 
ท้องที่อ าเภอ 

เนื้อที่ 
(ไร่ – งาน – ตารางวา) 

หมายเหตุ 

2. เขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่า 2 แห่ง ดงันี ้     

2.1 เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูหลวง พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2534 

ภูเรือ  
 ด่านซ้าย  
ภูหลวง 
วังสะพุง 

503,230 - 0 – 00 
(เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีตั้ง 
อยู่ในเขตจังหวัดเลย) 

- พื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ  รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น 560,593 ไร ่
- พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซ้อนทับ พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี ้
1.) ป่าภูหลวง และป่าภูหอ  เนื้อท่ีประมาณ 144,982 ไร ่
2.) ป่าโคกภูเหล็ก  เนื้อที่ประมาณ 89,551 ไร่ 

2.2 เขตรักษาพนัธุ์สัตวป์า่ภูค้อ - ภูกระแต พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2550 

หนองหิน 
ภูกระดึง , ภูหลวง 

145,285 – 0 - 00 - พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ซ้อนทับ  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าภูค้อ และปา่ภูกระแต  เตม็ทั้งแปลง 

 รวม  2  แห่ง - - 648,515 – 0 –00 ไร่  - 

 รวมทั้งสิ้น  7  แห่ง - - 1,123,990–1–00 ไร่ - 
 
 

     3)  วนอุทยาน  จ านวน  6  แห่ง  รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น  35,700 – 0 – 00  ไร่  หรือ  57.12  กม.2   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
วนอุทยาน 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

ต าบล อ าเภอ ( ไร่ ) 
1. วนอุทยานถ้ าแสงธรรมพรหมาวาส ชมเจริญ , ปากชม ปากชม 5,000 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว และปา่ดงปากชม 

เขาแก้ว เชียงคาน 
2. วนอุทยานหริรักษ์ น้ าหมาน  

กกทอง 
เสี้ยว 

เมืองเลย 8,250 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
วนอุทยาน 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

ต าบล อ าเภอ ( ไร่ ) 
3. วนอุทยานภูบ่อบิด ชัยพฤกษ์   

นาอาน  
กุดป่อง 

เมืองเลย 4,375 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก  
และปา่ภูบ่อบิด 
 
 

4. วนอุทยานภูผาล้อม น้ าสวย  เมืองเลย 8,500 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาด า ป่าโคกหนองข่า 
และปา่ภูบอบิด นาดอกค า นาด้วง 

5. วนอุทยานน้ าตกห้วยเลา แก่งศรีภูมิ 
ห้วยสีเสียด 

ภูหลวง 2,125 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

6. วนอุทยานผางาม ปวนพ ุ หนองหิน 7,450 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 
 รวมทั้งสิ้น  6  แห่ง - - 35,700 ไร่ - 

 
 

       4) สวนรุกขชาติ  จ านวน  2  แหง่  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  6,450  ไร่  หรือ  10.32  กม.2   มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
สวนรุกขชาติ 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

ต าบล อ าเภอ ( ไร่ ) 
1. สวนรุกขชาติภูข้าว นาด้วง 

ท่าสะอาด 
ท่าสวรรค ์

นาด้วง 2,800 - พื้นที่สวนรุกขชาติฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาด า ป่าโคกหนองข่า  
และปา่ภูบอบิด 

2. สวนรุกขชาติ 100 ปี  กรมป่าไม ้
( ปากปวน – ภูแปก ) 

ปากปวน  วังสะพุง  3,650 - ได้มีการผนวกพื้นที่เพิ่มเติมบรเิวณภูแปก  ป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าภูเปือย ปา่ภูข้ีเถ้า และปา่ภูเรือ  ท้องที่อ าเภอภูเรือ  และด่านซ้าย 
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่  ก าหนดให้เป็นสวนรุกขชาติ 

ปลาบ่า ภูเรือ  
โพนสูง ด่านซ้าย 

 รวมทั้งสิ้น  2  แห่ง - - 6,450  ไร่ - 
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1.7.2 ข้อมูลสัตว์ป่า  

ประเภทสัตว์ป่า จ านวน (ชนิด) 
นก 210 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 60 
สัตว์สะเทือนน้ าสะเทือนบก และสัตว์เลื้อยคลาน 38 
ปลา ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด 

สัตว์ป่าสงวน มี 3 ชนิด คือ เลียงผา แมวลายหินอ่อน และช้างป่า 
 

ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีความหลากหลายของชนิดและความชุกชุม  เนื่องจาก
สภาพป่าดงดิบทึบเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ป่าได้อย่างดีและหลังจากได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว 
มีเจ้าหน้าที่ด่าเนินการป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์ป่าจึงขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นงานส ารวจสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง พบว่าในภูหลวงมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น ช้างป่า กวาง เก้ง เลียงผา หมี ค่าง ชะนี กระจง อีเห็น ชะมด
ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกท่ีสวยงามอีกหลายชนิด รวมทั้งเต่าปูลูซึ่งเป็นพันธุ์ประหลาดที่หายากชนิดหนึ่งของไทย ตลอดระยะทาง
เดินป่าจะมีรอยเท้าและร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ 
 
 สัตว์ป่าที่ส าคัญในพื้นที่ 
 
  เลียงผา เป็นสัตว์ป่าสงวนที่พบเพียงชนิดเดียวใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบได้ทางทิศตะวันออกจนถึงทิศใต้ 
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนก
กระบา หน่วยพิทักษ์ป่าน้ าจันทร์ หน่วยพิทักษ์ป่าโหล่นแต้ พบว่า
เป็นพ้ืนที่หากินและเส้นทางเดินหากิน พบได้ทั้งเห็นตัว รอยเท้า
และมูลทั้งเก่าและใหม ่
 

ช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบการกระจายหากินของช้างป่า
ทั่ ว พ้ื น ที่ เขต รั กษ าพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าภู ห ลวง  จ ากสถานี วิ จั ยสั ต ว์ ป่ า 
ภูหลวง ส่านักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ า โครงการอาหารช้างป่ า 
ภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ หน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบา หน่วย
พิทักษ์ป่าโหล่นแต้ หน่วยพิทักษ์ป่าเลยน้อย หน่วยพิทักษ์ป่าน้ าไค้ หน่วย
พิทักษ์ป่าน้ าค้อ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ และหน่วยพิทักษ์ป่าขุนเลย 
พบได้ทั้งเห็นตัว รอยตีน และกองมูลทั้งเก่าและใหม่ทุกเดือน มีจ านวน
ประชากรช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประมาณ 186 ตัว 
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 1.7.3 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

 1. การจัดการขยะมูลฝอย 

      จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 14 อ าเภอ 89 ต าบล 840 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวม 101 แห่ง ดังนี้ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 71 แห่ง และ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจ านวนประชากรรวม  618,492 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มีนาคม 2558) 
ปี 2558 ขยะที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัด ประมาณวันละ 631 ตัน เป็นขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเฉลี่ยวันละ 263 ตัน และเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย 368 ตัน ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งจังหวัดเลยได้รับบริการรวบรวมเก็บขนน าไปก าจัด 
ปริมาณ 333.09 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 52.99 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และก าจัดถูกต้องปริมาณ 161.61 ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 48.52 ของปริมาณขยะที่น าไปก าจัด 

อ าเภอ ประชากรรวม 

ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจาก
การค านวณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อปท.ที่มี
การให้
บริหาร 
(แห่ง) 

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่บริการ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่เก็บขนไป
ก าจัด (ตัน/

วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
(ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพ
การเก็บขน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1. เมืองเลย 114,372 113.42 136.14 15 136.14 106.56 29.58 78.27 
2. วังสะพุง 110,674 105.44 117.38 9 97.87 53.83 44.03 45.86 
3. เชียงคาน 59,830 57.05 59.21 9 59.21 35.14 24.07 59.35 
4. ด่านซ้าย 50,050 46.46 47.99 4 16.71 13.50 3.21 28.14 
5. ท่าลี่ 27,739 25.48 25.78 6 25.78 19.29 6.49 74.83 
6. นาด้วง 26,335 25.84 25.84 5 25.84 14.60 11.24 56.50 
7. นาแห้ว 10,965 10.16 10.16 2 3.37 2 1.37 19.69 
8. ปากชม 38,910 36.78 36.78 8 36.78 18.10 18.68 49.21 
9. ผาขาว 40,811 39.45 39.45 5 39.45 17 22.45 43.09 
10.ภูกระดึง 34,606 32.40 32.40 4 26.25 17 9.25 52.47 
11.ภูเรือ 21,437 20.36 21.18 2 6.41 5.5 0.91 25.97 
12.ภูหลวง 24,140 21.97 21.97 1 4.24 1.5 2.74 6.83 
13.หนองหิน 24,085 22.42 22.42 3 17.34 9.07 8.27 40.45 
14.เอราวัณ 34,538 33.91 33.91 3 29.84 20 9.84 58.99 
รวม / เฉลี่ย 618,492 591.14 591.14 76 525.23 333.09 192.14 52.99 

 สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการของจังหวัดเลย มีจ านวน 2 แห่ง คือ สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล
เมืองเลย และเทศบาลต าบลเชียงคาน สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องมีประมาณ 42 แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ทิ้งขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการจัดเก็บรวบรวมขยะเพ่ือน ามาก าจัด แต่ท าบ่อขยะให้ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเอง 
สถานที่ก าจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องที่ยังมีการเผาขยะจ านวน 26 แห่ง 
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ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดเลย 

ล าดับ เทศบาล 
ก าจัด
ด้วยวิธ ี

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง 

X Y 

1 เมืองเลย 
sanitary  
landfill 50 0786629 1953265 

 ถนนเชียงคาน-เลย ต.ศรีสองรัก  
อ.เมือง จ.เลย  

2 ต าบลนาอ้อ ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
3 ต าบลน้ าสวย ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
4 ต าบลเชียงคาน กอง/เผา

กลางแจ้ง 
40 0785998 1979118 บ.น้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียง

คาน จ.เลย 
5 ต าบลด่านซ้าย กอง/เผา

ในหลุม 
15 0725061 1909293 บ.ป่าหว้า ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 

จ.เลย 
6 ต าบลท่าลี่ กอง/เผา

กลางแจ้ง 
1 0755384 1951466 หมู่ 4 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย   

7 ต าบลปากชม กอง/เผา
กลางแจ้ง 

21 0808669 1994449 บ.ศรีภูธร หมู่ 3 ต.ปากชม  
อ.ปากชม จ.เลย 

8 ต าบลเชียงกลม ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
9 ต าบลภูกระดึง กอง/เผา

กลางแจ้ง 
2 0810453 1872094 บ.หนองตูม หมู่ 7 ต.ภูกระดึง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
10 ต าบลภูเรือ ฝังใน

หลุม 
20 0748823 1931878 เช่าที่ดินเอกชน หมู่6 ต.หนองบัว 

อ.ภูเรือ จ.เลย 
11 ต าบลวังสะพุง ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
12 ต าบลนาแห้ว กอง/เผา

กลางแจ้ง 
2 0718610 1936145 บ.เหมืองเพชร หมู่ 3 ต.นาแห้ว  

อ.นาแห้ว จ.เลย 
13 ต าบลนาด้วง กอง/เผา

กลางแจ้ง 
4 0812544 1933041 บ.แก้วเมธี หมู่ 5 ต.นาด้วง  

อ.นาด้วง จ.เลย 
14 ต าบลหนองหิน กอง/ฝัง

ในหลุม 
19 0797927 1896727 บ.ห้วยเป้า ต.ปวนพุ อ.หนองหิน 

จ.เลย 
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดเลย 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก 63.50 
กระดาษ 10.70 
พลาสติก 8.02 
เศษผ้า 3.76 
แก้ว 7.17 
โลหะ 2.24 
อลูมิเนียม / โลหะ 1.45 
หนัง / ยาง 1.59 
ขยะอันตราย 1.57 

รวมทั้งหมด 100.00 

 

 2. การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย์ 

จังหวัดเลยมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยก าหนดกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยเป็น 6 ศูนย์ (Clustering) และ 2 สถานีขนถ่าย (Transfer station) ดังนี้ (รูปที่ 1) 

ทตทต..นาแห้วนาแห้ว

ทตทต..ภูเรือภูเรือ

ทต.เขาแก้ว ทต.ปากชม

ทม.เมืองเลย

อบจอบจ..เลยเลย
ร่วมกบัร่วมกบั

อบตอบต..ศรีสงครามศรีสงคราม

สถานีขนถ่าย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวดัเลย

6 ศนูยจ์ดัการขยะ
3 สถานีขนถ่าย

 

 กลุ่มที่ 1 ศูนย์เทศบาลเมืองเลย (M1) มีเทศบาลเมืองเลยเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 131 .13 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 21 แห่ง 

ประกอบด้วย ทม.เมืองเลย ทม.นาอ้อ ทม.น้ าสวย ทต.นาดินด า ทต.นาอาน ทต.นาโป่ง อบต.เมือง อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.น้ า

สวย อบต.ศรีสองรัก อบต.กกดู่ อบต.นาแขม อบต.น้ าหมาน อบต.เสี้ยว อบต.กกทอง ทต.ท่าลี่ อบต.ท่าลี่ อบต.อาฮี อบต.

หนองผือ อบต.โคกใหญ่ อบต.น้ าแคม  
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 กลุ่มที่ 2 ศูนย์เทศบาลต าบลภูกระดึง (M2)  มีเทศบาลต าบลภูกระดึงเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม

แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 72.62 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 

14 แห่ง ประกอบด้วย ทต.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า อบต.ห้วยส้ม อบต.ศรีฐาน ทต.โนนปอแดง ทต.ท่าช้าง

คล้อง อบต.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม อบต.โนนป่าซาง ทต.หนองหิน อบต.ตาดข่า อบต.ปวนพุ และอบต.หนองหิน 

 กลุ่มที่ 3 ศูนย์เทศบาลต าบลเชียงคาน (M3)  มีเทศบาลต าบลเชียงคานเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

รวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ ระบบ 56.07 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม 

จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ทต.เขาแก้ว ทต.ธาตุ อบต.เชียงคาน อบต.บุฮม อบต.ปากตม อบต.นาซ่าว อบต.จอมศรี และ

อบต.หาดทรายขาว 

 กลุ่มที่ 4 ศูนย์เทศบาลต าบลปากชม (S1)  มีเทศบาลต าบลปากชมเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม

แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 31.38 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 

8 แห่ง ประกอบด้วย ทต.ปากชม ทต.เชียงกลม ทต.คอนสา อบต.หาดคัมภีร์ อบต.ห้วยพิชัย อบต.ห้วยบ่อซืน อบต.ชมเจริญ 

และอบต.ปากชม  

 กลุ่มที่ 5 ศูนย์เทศบาลต าบลภูเรือ (M2)  มีเทศบาลต าบลภูเรือเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ

ถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 56.05 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 18 

แห่ง ประกอบด้วย ทต.ภูเรือ  ทต.ร่องจิก อบต.สานตม อบต.ท่าศาลา อบต.ปลาบ่า อบต.หนองบัว อบต.ลาดค่าง ทต.ด่าน

ซ้าย ทต.ศรีสองรัก อบต.โป่ง อบต.นาดี อบต.กกสะทอน อบต.โพนสูง อบต.โคกงาม อบต.วังยาว อบต.อิปุ่ม อบต.นาหอ 

และอบต.ปากหมัน กลุ่มที่ 6 ศูนย์เทศบาลต าบลนาแห้ว (S2)  มีเทศบาลต าบลนาแห้วเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ

ถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 8.27 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 5 แห่ง 

ประกอบด้วย ทต.นาแห้ว อบต.แสงภา อบต.นาพึง อบต.นามาลา และอบต.เหล่ากอหก 

 สถานีขนถ่ายที่ 1 ศูนย์เทศบาลต าบลนาด้วง (S1) มีเทศบาลต าบลนาด้วงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล

ฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอย 18.77 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ทต.นา

ด้วง ทต.นาดอกค า อบต.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด อบต.ท่าสวรรค์ 

 สถานีขนถ่ายที่ 2 ศูนย์เทศบาลเมืองวังสะพุง (M1) มีเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล

ฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอย 139.97 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 20 แห่ง ประกอบด้วย ทม.

วังสะพุง ทต.ศรีสงคราม ทต.ปากปวน อบต.ทรายขาว อบต.เขาหลวง อบต.ผาน้อย อบต.วังสะพุง อบต.ผาบิ้ง อบต.โคก

ขม้ิน อบต.หนองงิ้ว อบต.หนองหญ้าปล้อง ทต.เอราวัณ ทต.ผาอินแปลง อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ อบต.ผาสามยอด อบต.หนองคัน 

อบต.ภูหอ อบต.เลยวังไสย์ อบต.ห้วยสีเสียด และอบต.แก่งศรีภูมิ 
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1.8 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา28 
1.8.1 การจัดสรรงบประมาณ (ภาพรวมทั้งจังหวัด) 

 จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 28,026.07 ล้านบาท ดังนี้ 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
(ณ 22 ธ.ค. 60)

8,956.15 9,513.06

6,060.66

3,496.20

งบประมาณส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัดเลย

 
 

1.8.2 การจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) 

 จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558-2561 รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ 
202 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 915,505,600 บาท (รวมงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
ปีละ 10,000,000 บาท) จ าแนกได้ดังนี้ 
 พ.ศ. 2558 

(บาท) 
พ.ศ. 2559 

(บาท) 
พ.ศ. 2560 

(บาท) 
พ.ศ. 2561 

(บาท) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 75,210,000  77,648,700  50,039,500  103,592,400 306,490,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 42,023,000  132,564,500  174,903,100  57,513,100 407,003,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 29,131,100  14,790,900  33,066,400  4,667,300 81,655,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 2,500,000  4,960,300  7,500,000  62,395,300 77,355,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มียุทธศาสตร์นี้ ไม่มียุทธศาสตร์นี้ ไม่มียุทธศาสตร์นี้ 3,000,000 3,000,000 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 
(งบรายจ่ายอื่นๆ)  

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 40,000,000 

รวมทั้งสิ้น 158,864,100  239,964,400  275,509,000  241,168,100 915,505,600 

                                                        
28

 ที่มา :  ส านักงานจังหวัดเลย 

หน่วย : ล้านบาท 
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 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ได้รับอนุมัต ิรวม 15 โครงการ 52 กิจกรรม งบประมาณ 158,864,100 บาท เบิกจ่าย 156,880,865.88 (98.8%)  

เหลือจ่าย (คืนเงิน) 1,983,234.12 (1.2%) 

 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ รวม 21 โครงการ 71 กิจกรรม งบประมาณ 239,964,400 บาท พ.ร.บ. โอนคืน 7,592,500 บาท 
(3.16%) เบิกจ่าย 207,690,267 บาท (89.38%) กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 22,100,258 บาท (9.51%) เหลือจ่าย (คืนเงิน) 
2,581,375 บาท (1.11%) 

 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ได้รับอนุมัติ รวม 15 โครงการ 40 กิจกรรม งบประมาณ 275,505,000 บาท พ.ร.บ. โอนคืน 2,064,400 บาท 
(0.75%) เบิกจ่าย 260,001,681 (95.08%) กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 10,800,479 บาท (3.95%) เหลือจ่าย (คืนเงิน) 
2,642,440 บาท (0.97) 

 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ได้รับอนุมัต ิรวม 15 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 241,168,100 บาท เบิกจ่าย 3.96 ล้านบาท  
 

1.8.3 โครงการที่ส าคัญ ๆ ในปีท่ีผ่านมา (งบพัฒนาจังหวัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล 
    - งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก,งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ชาวอ าเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลย  
ได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี อันเป็นการพัฒนาสังคม รวมทั้งเกิดจิตส านึกรักและหวงแหน ภูมิใจ 

ในวัฒนธรรมของตน เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีงานนมัสการ
พระธาตุศรีสองรัก งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกไปอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 
เป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ 
การพัฒนารายได้ระดับต่าง ๆ ต่อไป และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน 
การท่องเที่ยวของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประเทศไทย 
 

    - ส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วัดศรี โพธิ์ชัย  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอนาแห้ว และสร้างอาชีพเสริม
และรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่  ส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น เพื่อให้เด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่า 
ของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่ อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
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    - งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แห่งนี้จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพศจิกายนไปถึงมกราคม โดยจะอยู่
บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ)  
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จุดเด่นอยู่ที่ต้นคริสต์มาสบานเต็มลาน  
สีแดงสวยงาม แล้วยังมีกังหันที่ถือเป็นแลนด์มาร์ค และมีมุมถ่ายภาพ
อีกมากมาย สามารถเขาชมได้ไม่เสียค่าเข้าชม ด้านหน้ามีร้านกาแฟสด
และร้านขายของที่ระลึก 

2. โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
    - การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้า
ชายแดนสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) จังหวัดเลย  
    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ยกระดับ Loei  Brand สู่มาตรฐานสากล 4.0 เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2560 
ณ ห้องประชุมร้านเมโลดี้ อ.วังสะพุง จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
    - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการวิจัย แสดงและจ าหน่ายสินค้าธุรกิจสีเขียวภายใต้ชื่องาน “Green Economy @ Loei 
2017” ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 5 วัน 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 
 1. ผู้ประกอบการ SME ด้านธุรกิจท่องเที่ยว การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าชายแดนมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมขึ้นและด าเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคได้
รับรู้ เข้าถึง บริโภคสินค้าและบริการในตลาดที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ปลอดภัยในท้องถิ่นและภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
 2. ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจท่องเที่ยว การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ การค้าส่ง ค้าปลีก และ
การค้าชายแดนได้ด าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. เป็นจังหวัดน าร่องท่ีมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดเลย และน า 
องค์ความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดนในจังหวัดเลยให้ด าเนิน
ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 
1. โครงการยกระดับมาตรฐานงานทาง 
    - ปรับปรุงถนนลาดยาง สายถนนเจริญรัฐ (บ้านติดต่อ - นาอาน) อ าเภอเมือง      
    - ก่อสร้างขยายเลนช่องจราจรถนนเลียบคลองชลประทา 
    - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายบ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 - อ่างเก็บน้ าพาว หมู่ที่ 11 ต าบลเมือง อ าเภอเมือง 
    - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายบ้านหนองบัวทอง – บ้านทรายขาว 
    - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจียง ต.โคกงาม - บ้านนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
    - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก าเนิดเพชร ม. 1 (ซอยศรีวรรณ) ต.เมือง 
    - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ม่วง  ม. 1 ต.น้ าหมาน 
    - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ 
    - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  ต าบลโนนปอแดง 
    - ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างต าบล บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12  - ต าบลโคกขม้ิน 
    - ซ่อมสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ที่ 8  - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2   
    - ปรับปรุงผิวถนนจราจรลูกรังเป็นลาดยางแบบแคปซีลเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
    - ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ต าบลนาด้วง             
    - ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่าน  บ้านสงเปลือย หมู่ 6 ต าบลภกูระดึง 
 
 
 
 
 
 
    ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีผลดีต่อการกระต้นระบบเศรษฐกิจ เร่งการสร้างงานในชนบท และการกระจายรายได้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ในการเดินทางสัญจรไป – มา 
รวมทั้งส่งผลให้การขนส่งล าเลียงวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือส่งออกสู่ตลาดได้อย่างคล่องตัว 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

2. โครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียงวิถีประชาธิปไตย) 
    - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยการเลี้ยงไก่ด าพันธุ์ภูพาน  ไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว 
และอ่ืนๆ ผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และจ าหน่ายในชุมชน มีเงินทุนหมุนเวียนและด าเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายผลสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้ 
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    - โครงการขยายผลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่
ท าลายป่า โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจมีการปลูกไม้หลายๆ ระดับหลายชนิด มีทั้งเรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา 
นอกจากจะท าให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังท าให้มีป่าไม้เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม 
   -การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพ้ืนที่ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกระบบการศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 
15 - 25 ป ีพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1,400 คน 
    ประโยชน์ที่ได้รับ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ในชุมชน และปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นทุกอ าเภอในจังหวัดเลยลดลง    
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4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือแม่น้ า 
    - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเลย บริเวณชุมชนย่อยบ้านใหม่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 
    - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าหมาน บริเวณหลังส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 
    - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าหมาน บริเวณบ้านท่าแพ อ.เมือง จ.เลย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   

- ป้องกันการพังทลายและการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ า  
- เกิดความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

5. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดการภัยพิบัติจังหวัดเลย 
    - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป่าชุมชนจังหวัดเลย แบบต่อเนื่อง
ยั่งยืน (ฝายมีชีวิต) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร แบบผสมผสาน จ านวน 
2,000 แห่ง 

ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร แบบกึ่งถาวร  
จ านวน 50 แห่ง 

จัดท าแนวป้องกันไฟป่า  
ระยะทาง 250 กิโลเมตร 

 

ฝึกอบรมราษฎร  จ านวน 360 คน 
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ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 
 พ้ืนที่ป่าที่ได้รับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนสภาพความสมบูรณ์ฝายต้นน้ าล าธารจะช่วยชะลอการ
ไหลของน้ าและลดความรุนแรงของกระแสน้ าในล าธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วและช่วยท าให้น้ าซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น
เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการเกษตรได้ป้องกันและลดปัญหาการเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 - เชิงปริมาณ : พ้ืนที่ป่าได้รับการอนรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวน 5,000 ไร่ 
 - เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ใน
และรอบพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนสภาพความสมบูรณ์ 
 

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพ่ือความม่ันคง 
    - เพ่ิมศักยภาพสกัดกั้นยาเสพติดพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 

- การปราบปรามยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - จัดตั้งศูนย์เพื่อคัดกรอง และบ าบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
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7. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับท้องถิ่น 
    - การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี  สปป.ลาว (ระหว่างวันที่ 22–25 สิงหาคม  2560 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย) เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเลย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงเวียงจันทน์ และ 
แขวงไชยะบูลี ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน ท าให้การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดและแขวงมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงการ
ท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ร่วมมือกันในการปราบปรามปัญหายาเสพติด และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
ต่าง ๆ ระหว่างจังหวัด-แขวง อ าเภอ-เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - การประชุม การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยง
กับ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ ราชอาณาจักรไทย แขวงไชยะบูลี และแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเลยพาเลช อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพ่ือพัฒนา
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า/ 
การลงทุน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้ 
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 
   - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรล าห้วยเลิ้งนาลาน หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว 
   - พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรล าห้วยขอนไม้เชือก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน    
   - วางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ท่าสวรรค์ 
   - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรฝายน้ าล้นห้วยน้ าลาย ม.10 บ.โพนสะอาด ต.ชัยพฤกษ์ 
   - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอ่างเก็บน้ ากุดเลยหลงตอนบน  บ้านหนองเอ่ียน  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองคัน   
   - พัฒนาแหล่งน้ าห้วยน้ าคาน ม.5 ต.ท่าลี่ 
   - ก่อสร้างฝาย มข.27 (ไม่มีสะพาน) แม่น้ าคาน ม.2 ต.ท่าลี่ 
   - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรล าห้วยพวย สถานีสูบน้ า ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้างคล้อง – หนองอีเบี้ย 
   - จัดหาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพ่ิมแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืช เพ่ือเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ท าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าที่เพียงพอ
ตลอดปี ลดผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงหรือในช่วงฤดูแล้งได้สามารถพัฒนารูปแบบจากการเกษตรเชิงปริมาณเปลี่ยนไป
เป็นการเกษตรเชิงคุณภาพ ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรได้และมีผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดได้ทั้งปี ส่งผลต่อความม่ันคงต่อเศรษฐกิจชุมชน สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพ่ือรองรับ AC 
    กิจกรรม : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารงานจังหวัดและอ าเภอแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AC ) 
    ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)  

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง   
-  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
-  การเพ่ิมศักยภาพด้านการรักษาความปลอด จราจร และป้องกันอาชญากรรม    

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
-  จัดท าป้ายบอก / ป้ายการท่องเที่ยว สอง ภาษา  
-  เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการค้าชายแดน  การลงทุนและการบริการ  รวมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากร 
   การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
-  การสร้างเครือข่ายการค้าชายแดน  การลงทุนและการบริการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์อาเซียนประจ าจังหวัด    
-  การท่องเที่ยวเชิงสีเขียว    
-  อบรมเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า  
-  ส่งเสริมเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะและฝีมือให้กับแรงงานในพ้ืนที่ 

    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
-  อบรมมัคคุเทศก์สู่อาเซียน  
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาด้านบุคลากรการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

    ประโยชน์ที่ได้รับ 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการ 
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความจ าเป็นและมีทัศนคติที่ดีในการรวมตัว 
  เป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
- จังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ 
  เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการ 
- การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ   
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การปฏิบัติงานของส่วนราชการ / หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดเลยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน   สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  เป็นเอกภาพ 
- ประชาชนจังหวัดเลยมีจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
    กิจกรรม : การจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ : แรงงานนอกระบบภาคเกษตร จ านวน 618 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 
ตามความต้องการ สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติไปประกอบอาชีพ ได้รับค่าอาหารในการเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเงิน 
และได้รับวัสดุที่ใช้ในการฝึกไปใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการที่จ าหน่วยวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก จ านวน  6 แห่ง มีรายได้ 
จากการจ าหน่วยวัสดุฯ วิทยากรที่จ้างมาสอนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
    กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
      ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  :  แรงงานของจังหวัดเลยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้หรือ
ด้านอาชีพ ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน วินัยในการท างาน พร้อมที่จะ
รองรับการแข่งขันกับแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะท าให้มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมถึงก าลังในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด/ประเทศ  
 


