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 จังหวัดลยเดຌก้าหนดนวทางการพัฒนาจังหวัด฿หຌสอดคลຌองกับ ยุทธศาสตรຏชาติ 
ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ดຌวย
การบริหารงานจังหวัดบบบูรณาการกับทุกภาคสวน ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชนละ
ภาคประชาชน มุงนຌนการพัฒนาจังหวัดบบองคຏรวมทีไครอบคลุมทุกมิติ พืไอ฿หຌสามารถ
ตอบสนองตอความตຌองการละกຌเขปญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌ
อยางปຓนรูปธรรม
 รายงานประจ้าป พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลย จัดท้าขึๅน พืไอประมวลผล
การด้านินงานครงการตามผนปฏิบัติราชการประจ้าป พ.ศ. 2565 ละครงการตาม
งบประมาณอืไนโของจังหวัดลย ซึไงหวังปຓนอยางยิไงวา รายงานฉบับนีๅจะปຓนสืไอขຌอมูล฿น
การผยพรประชาสัมพันธຏผลการด้านินงาน ละปຓนประยชนຏตอหนวยงาน
ภาคราชการ องคຏกรภาคอกชนละประชาชนทัไวเป฿นการขຌามามีสวนรวม฿นการรับรูຌรบัทราบ
ละรวมติดตามตรวจสอบการด้านินงานครงการฯ ดังกลาว ตอเป

 
 จังหวัดลย
 กันยายน 2565
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ขอมูลทัไวไปจังหวัดลย 
 - ลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ
 - ลักษณะการปกครอง ดຌานประชากร ดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
  ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานการคมนาคมละขนสง  
ขอมูลดานศรษฐกิจ สถานการณดานศรษฐกิจ การลงทุน ละรงงาน 
 - สภาพทัไวเปดຌานศรษฐกิจ
 - ดຌานการกษตร ดຌานปศุสัตวຏ ดຌานการประมง
 - ดຌานการคຌาละการลงทุน ดຌานการคຌาชายดน 
 - ดຌานอุตสาหกรรม ดຌานรงงาน
 - ดຌานการทองทีไยวละบริการ
ขอมูลดานสังคมละคุณภาพชีวิต 
 - ดຌานการศึกษา ดຌานศาสนา
 - ดຌานสาธารณสุข ดຌานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผนพัฒนาจังหวัดลย ป 2561 - 2565 

 - งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
  พืไอด้านินการตามยุทธศาสตรຏการพัฒนาจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)
 - งบประมาณตามผนปฏิบัติราชการประจ้าปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
  ฉียงหนือตอนบน 1ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - งบกลาง รายการงินส้ารองจายพืไอกรณีฉุกฉินหรือจ้าปຓน
  ฿นอ้านาจของรองนายกรัฐมนตร ีประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาคผนวก
 - ผลการด้านินครงการตามงบประมาณตางโ ของจังหวัดลย
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¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§μÃÒ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
 ปຓนภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุทสิกจดียຏ สรຌางปຓนอนุสรณຏการปกปน
ขตดน฿นรัชสมัยของสมดใจพระมหาจักรพรรดิหงกรุงศรีอยุธยากับพระจຌาเชยชษฐา
หงกรุงศรีสัตนาคนหุต (วียงจันทนຏ) กอสรຌาง มืไอ พ.ศ. 2103 สรใจมืไอ พ.ศ. 2106 ตัๅงอยู
วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึไงปຓนวัดทีไเมมีพระภิกษุสงฆຏพ้านักริมมน้ๅาหมัน บຌานหัวนายูง 
ต้าบลดานซຌาย อ้าภอดานซຌาย องคຏพระธาตุกออิฐกอปูน มีฐานสีไหลีไยมจัตุรัสขนาดกวຌาง
ดຌานละ  10.47 มตร สูง 19.19 มตร  บนยอดพระธาตุมีกຌวครอบปຓนคมมีกระดิไงลูกลใกโ 
ขวนอยูหนอืคมกรมศิลปากรประกาศ฿หຌปຓนบราณสถานหงชาติ  มืไอวันทีไ 8 มนีาคม 24781

 ภูมิประทศของจังหวัดลย กิดจากการคลืไอนตัวทรุดลงของปลือกลกปຓนวลา  
หลายรຌอยลຌานปมาลຌว  กิดภูขาลดหลัไนกันมากมาย ปຓนภูขาทีไมีพืๅนทีไราบหลายหง 
( Table Land ) กิดพันธุຏเมຌนานาพันธุຏ จากการทีไภูมิประทศลาดอียงเปทางหนือ จึงท้า฿หຌ
อากาศผปกคลุมหนาวยใน พราะเมมีนวขาสูงกัๅน

¤íÒ¢ÇÑÞ¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ´àÅÂ

“มืองหงทะลภูขา   สุดหนาว฿นสยาม  ดอกเมຌงามสามฤดู 
ถิไนทีไอยูอริยสงฆຏ  มัไนคงความสะอาด”

1 ทีไมา : อกสารกองบราณคดีหมายลข 21/2534
   

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ »ÃÐ í̈Ò»‚ ¾.È. 2565

ตราประจ้าจังหวัดลย
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ชืไอ วิทยาศาสตรຏ  Pinus  Kesiya
 ปຓนตຌนเมຌทีไพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวละสมดใจพระนางจຌาพระบรมราชินีนาถ
ทรงปลูกตามค้ากราบบังคมทูลของนายทียม คมกฤช  อธิบดีกรมปຆาเมຌ  พืไอปຓนสิริมงคล
ละปຓนอนุสรณຏ฿นการสดใจพระราชด้านินขึๅนยอดภูกระดึง มืไอวลาชຌาของวันอาทิตยຏทีไ 
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 (จากหนังสือรอยสดใจมหาวิทยาลัยขอนกน 2540 ) ละ
สมดใจพระนางจຌาพระบรมราชินีนาถเดຌพระราชทานกลຌาเมຌมงคล฿หຌกับผูຌวาราชการจังหวัดลย 
฿นงานวันรณรงคຏครงการปลูกปຆาถาวรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว 
฿นอกาสทีไครองราชยຏปทีไ 50 มืไอวันทีไ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนยຏประชุมหงชาติสิริกิติ ่
฿หຌปຓนตຌนเมຌประจ้าจังหวัดลย 

ª×èÍ ¾ÃÃ³äÁŒ   Ê¹ÊÒÁãº

μ Œ¹äÁŒ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

 ลักษณะสีหลีไยมผืนผຌาสีฟງา  มีตราประจ้าจังหวัดลยปຓนรูปพระธาตุศรีสองรักอยู
฿นวงกลมบนพืๅนผຌาทัๅงสองดຌาน

¸§»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
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¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวละสมดใจพระนางจຌาพระบรมราชินีนาถสดใจ
ยีไยมราษฎรจังหวัดลย ครัๅงรก มืไอวันอาทิตยຏทีไ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498  ดยสดใจ
ดຌวยฮลิคอปตอรຏจากจังหวัดขอนกน ลຌวประทับชຌางพืไอทอดพระนตรทัศนียภาพบน
ยอดภูกระดึง อุทยานหงชาติภูกระดึง  สดใจฯ ทอดพระนตรสถานพาะลีๅยงครัไงทีไ
บຌานศรีฐาน  สดใจฯ ถึงศาลากลางจังหวัดลย ปຓนวลาพลบค้ไาของวันดียวกัน  

 
 7  พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ละสมดใจพระนางจຌา
พระบรมราชินีนาถ  สดใจออกยังพลับพลาทีไประทับ พืไอยีไยมพสกนิกรชาวจังหวัดลย  
ณ บริวณสนามหนຌาศาลากลางจังหวัด พ.ต.อ.ตอศักดิ่  ยมนาค ผูຌวาราชการจังหวัดลย 
เดຌกราบบังคับทูลรายงานสภาพสังคม ศรษฐกิจ ความวา “ ...ประชากรตามส้ารวจครัๅงหลังสุด
มืไอ  พ.ศ.2490  มีจ้านวน 134,012 คน หรือ ฉลีไยลຌว 12 คน ตอ 1 ตารางกิลมตร ฿น
ฤดูหนาวอุณหภูมิลงต้ไาถึง 30 องศาฟารนเฮตຏ  มีหมอกจัดบางวัน  บางวันมีหมอกจนถึง
วลา 09.00 น. กลาวถึงอาชีพส้าคัญของราษฎรจังหวัดนีๅคือ การท้านา ท้าเรฝງาย  เรพริก
เรยาสูบ เรขຌาวพด ละถัไว งา ซึไงปรากฏวาเดຌผลดี พราะพืๅนดิน มีปุยธรรมชาติ
สวนการปลูกตຌนผลเมຌตางโ มีนຌอย...”  พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวทรงมีพระราชด้ารัส
ตอบดยรับสัไงถึงความทุกขຏยากล้าบากของราษฎร ทรงปຓนหวงละขอ฿หຌทุกคน มีความ
มานะ อดทน ฿นการท้ามาหากิน ละนอกจากท้านาลຌว  ควรท้าครัไงดຌวย  ละเดຌสดใจเป

2ทีไมา: หนังสือรอยสดใจ สดใจพระราชด้านินยีไยมราษฎรภาคตะวันอกฉียงหนือ พุทธศักราช 2498  
จัดพิมพຏดย  มหาวิทยาลัยขอนกน พุทธศักราช 2540

Ê‹Ç¹·ÕÕè 1 ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
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ÃÒÂ¾ÃÐ¹ÒÁ áÅÐÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒ´íÒÃ§μ íÒáË¹‹§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
1. หลวงศรีสงคราม (ทຌาวค้าสน) ด้ารงต้าหนง พ.ศ.  -       -  2396
2. หลวงศรีสงคราม (หงຌา) ด้ารงต้าหนง พ.ศ.  -      -     -
3. หลวงราชภักดี (สนธิ)่ ด้ารงต้าหนง พ.ศ.  -      -    2416
4. หลวงวิศษจางวาง ด้ารงต้าหนง พ.ศ.  -      -   -
5. พระศรีสงคราม (มณี หมาภา) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2446  -  2450
6. พระรามฤทธ ี(สอน วิวัฒนปทุม) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2450  -  2452
7. พระรณกิจปรีชา (รืไน สุคนธຏหงษຏ) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2452  -  2455
8. พระภักดีสงคราม (ดิษฐ กมลบุตร) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2455  -  2456
9. พระยาประสริฐสุนทราศัย (กระจาง สิงหสนียຏ) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2456  -  2463
10. พระยาบรมราชบรรหาร (ยใน ภระมรทัต) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2464  -  2466
11. พระยาศรีนครชัย (ประสงษຏ อมาตยกุล) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2466  -  2475
12. หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล จียรมานพ) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2476  -  2482
13. หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ สุรัสวดี) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2482  -  2483
14. หลวงนิคมคณารักษຏ (ทียน ก้านิดพชร) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2483  -  2487
15. นายท้านุก รัตนดิลก ณ ภูกใต ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2487  -  2490
16. นายหลือบ ปราบสัตร ู ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2490  -  2491
17. นายชุณหຏ นกกຌว ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2491  -  2494
18. ขุนศรีวิศษ (ยงยุทธ ศรีวิศษ) ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2494  -  2495
19. นายปรุง พหูชนมຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2495  -  2497
20. พ.ต.ท. ตอศักดิ่ ยมนาค ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2497  -  2499
21. นายพยุง ตันติลีปຂกร ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2499  -  2500
22. นายสมบัต ิสมบัติทว ี ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2500  -  2501
23. นายกิต ิยธการ ี ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2501  -  2505
24. ร.ต.ท. รือง สถานานนทຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2505  -  2508

ทอดพระนตรสถานีทดลองละสงสริมการพาะลีๅยงครัไง ( ปจจุบันสวนครัไงอยู฿นพืๅนทีไ
ของอ้าภอภูกระดึง ) ทรงสนพระทัยกิจการของสถานีทดลอง  สถิติครัไงทีไสงออกนอก
ประทศป 2496 ปຓนมูลคา 75 ลຌานบาท  ป 2497 สงออกปຓนมูลคา 157 ลຌานบาทละ
ป 2498 พียง 6 ดือน มีมูลคา 94 ลຌานบาท2  

 จังหวัดลย มีจຌามือง ขຌาหลวงประจ้าจังหวัดละผูຌวาราชการจังหวัดลย 
จ้านวน 50 คน
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25. นายก้ากิง สุรการ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2508 -  2512
26. นายสะอาด หมศรีชาติ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2512 -  2514
27. นายวิจิน สัจจะวทะ ด้ารงต้าหนง  พ.ศ. 2514 -  2516
28. นายสวัสดิ่ ฉลิมพงศຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2516 -  2519
29. นายฉลียว จรัสศรี ด้ารงต้าหนง  พ.ศ. 2519 -  2520
30. นายชาญ พันธุมรัตนຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2520 -  2521
31. นายอรณุ ปุสทพ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2521 -  2522
32. นายพิชิต ลักษณสมพงศຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2522 -  2523
33. นายทองด้า บานชืไน ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2523 -  2527
34. นายสันติ มณีกาญจนຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2527  - 2529
35. นายชีวิน สุทธิสุวรรณ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2529 -  2532
36. ร.อ. ศรีรัตนຏ หริรักษຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2532 -  2534
37. พ.ต. สิรตมຏ สุวรรณนาคินทรຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2534 -  2536
38. ร.ต. สมนึก ชูวิชียร ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2536 -  2537
39. นายผเท วิจารณຏปรีชา ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2537 -  2538
40. นายวิพัฒนຏ วิมลศรษฐ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2538 -  2540
41. นายพีระ มานะทัศนຏ ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2540 -  2542
42. นายเพรัตนຏ พจนຏชนะชัย ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2542 -  2546
43. นายส้าริง ชืๅอชวลิต ด้ารงต้าหนง พ.ศ. 2546 -  2550
44. นายมานิตยຏ มกรพงศຏ ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 -  2552
45. นายพรศักดิ่ จียรณัย ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 -  2554
46. นายสมพงศຏ อรุณรจนຏปญญา ด้ารงต้าหนง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 -  2556
47. นายวิรจนຏ จิวะรังสรรคຏ ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน 2559
48. นายคุมพล บรรทาทุกขຏ ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2560
49. นายชัยวัฒนຏ ชืไนกสุม ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน 2563
50. นายชัยธวัช  นียมศิร ิ ด้ารงต้าหนง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 2565

ÃÒÂ¾ÃÐ¹ÒÁ áÅÐÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒ´íÒÃ§μ íÒáË¹‹§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
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·Õèμ Ñé§áÅÐ¢¹Ò´
 ตัๅงอยู฿นภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน  หางจากกรุงทพมหานคร ประมาณ 
520 กม. มีนืๅอทีไประมาณ 11,424 ตารางกิลมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 เร  
   ทิศหนือ ติดตอกับ ประทศสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทือกขาพชรบูรณຏ  อ้าภอหลมกา  จังหวัดพชรบูรณຏ  
อ้าภอนครเทย อ้าภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุลก
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ้าภอสังคม  จังหวัดหนองคาย อ้าภอน้ๅาสม จังหวัดอุดรธานี 
อ้าภอศรีบุญรือง อ้าภอสุวรรณคูหา อ้าภอนากลาง  ละอ้าภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 
           ทิศ฿ตຌ ติดตอกับ อ้าภอน้ๅาหนาว จังหวัดพชรบูรณຏ อ้าภอภูผามาน อ้าภอสีชมพู  
จังหวัดขอนกน 
 จังหวัดลยมีพืๅนทีไชายดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ความยาว  197 กิลมตร มีมน้ๅาขง มน้ๅาหือง ละนวสันขาปຓนนว
พรมดนติดตอกับขวงเชยะบูลี ละขวงวียงจันทนຏของ สปป.ลาว
� มน้ๅาขงระยะทางยาว 71 กิลมตร อยู฿นขตอ้าภอปากชม ละอ้าภอชียงคาน
� มน้ๅาหืองระยะทางยาว 123 กิลมตร อยู฿นขตอ้าภอทาลีไ อ้าภอภูรือ อ้าภอดานซຌาย  
ละอ้าภอนาหຌว
� นวสันขา฿นอ้าภอนาหຌวมีความยาว3 กิลมตรอ้าภอทีไมีพืๅนทีไชายดนติดตอกับ สปป.ลาว   
เดຌก 
อ้าภอปากชม ติดตอกับบຌานวัง  มืองหมืไน ขวงวียงจันทนຏ (ระยะทางระหวาง
ขวงวียงจันทนຏกับอ้าภอปากชม ประมาณ 160  กิลมตร) ซึไงมีมน้ๅาขงปຓนสຌน 
กัๅนพรมดน
อ้าภอทาลีไ ติดตอกับบຌานมืองหมอ มืองกนทຌาว ขวงเชยะบูลี  (ระยะทาง
ระหวางขวงเชยะบูลี กับอ้าภอทาลีไประมาณ 210 กิลมตร) มีมน้ๅาหืองปຓนสຌนกัๅน
พรมดน
อ้าภอชียงคาน ติดตอกับมืองสานะคามขวงวียงจันทนຏ(ระยะทางระหวางมืองสานะคาม    
กับอ้าภอชียงคาน ประมาณ 3 - 5 กิลมตร) ซึไงมีมน้ๅาขงปຓนสຌนกัๅนพรมดน
อ้าภอดานซຌาย ติดตอกับบຌานนาขา มืองบอตน ขวงเชยะบูล ีระยะทางระหวาง
มืองบอตนกับอ้าภอดานซຌายประมาณ 30  กิลมตร
อ้าภอนาหຌว ติดตอกับบຌานหมืองพร มืองบอตน ขวงเชยะบูล ีมีระยะทาง
ระหวางมืองบอตนกับอ้าภอนาหຌว  ประมาณ 40  กิลมตร
อ้าภอภูรือ          ติดตอกับมืองกนทຌาว มืองบอตน ขวงเชยบูลี

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
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3ทีไมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลย ขຌอมูล ณ มกราคม 2565   

 จังหวัดลยอยู฿ตຌอิทธิพลของลมมรสุมตกวันตกฉียง฿ตຌ ละมรสุมตะวันออกฉียงหนือ 
ชวงดือนมิถุนายน – ตุลาคมจะมีลมมรสุมหรือนวปะทะซนรຌอน ( Inter Tropical
Convergence Zone: ITCZ) พาดผานท้า฿หຌมีฝนตกติดตอกันหลายวัน ละบางครัๅงจะ

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ3

12



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202213

  1. อ้าภอมืองลย   
  2. อ้าภอวังสะพุง หางจากตัวจังหวัดลย 22 กิลมตร
  3. อ้าภอทาลีไ หางจากตัวจังหวัดลย 46 กิลมตร
  4. อ้าภอชียงคาน หางจากตัวจังหวัดลย 48 กิลมตร
  5. อ้าภอดานซຌาย หางจากตัวจังหวัดลย 82 กิลมตร
  6. อ้าภอภูกระดึง หางจากตัวจังหวัดลย 74 กิลมตร
  7. อ้าภอปากชม หางจากตัวจังหวัดลย 92 กิลมตร
  8. อ้าภอภูรือ หางจากตัวจังหวัดลย 49 กิลมตร
  9. อ้าภอนาหຌว หางจากตัวจังหวัดลย 117 กิลมตร
  10.อ้าภอนาดຌวง หางจากตัวจังหวัดลย 37 กิลมตร
  11.อ้าภอภูหลวง หางจากตัวจังหวัดลย 50 กิลมตร
  12.อ้าภอผาขาว หางจากตัวจังหวัดลย 63 กิลมตร
  13.อ้าภออราวัณ หางจากตัวจังหวัดลย 42 กิลมตร
  14.อ้าภอหนองหิน หางจากตัวจังหวัดลย 47 กิลมตร   

 4ทีไมา : ทีไท้าการปกครองจังหวัดลย ณ 28 มกราคม 2565
   

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§4 

 บงการปกครองออกปຓน 14 อ้าภอ 89 ต้าบล ( เมรวมต้าบลกุดปຆองซึไงอยู฿นขต
ทศบาลมือง ) 918  หมูบຌานองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน  ประกอบดຌวยองคຏการบริหาร
สวนจังหวัด 1 หง ทศบาลมือง  2 หง  ทศบาลต้าบล 27 หง องคຏการบริหารสวนต้าบล  
71 หง จงัหวัดลย บงปຓน 14 อ้าภอ คือ   

มีพายุหมุนขตรຌอน ( Tropical Cycloen ) คลืไอนขຌามาผานปຓนครัๅงคราวซึไงจะมีฝน
ตกหนัก ปริมาณฝน 5 ป ( พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ) ฝนตกมากทีไสุด฿นป พ.ศ. 2556
วัดเดຌ 1,548.5 มม. จ้านวน 110 วัน ละฝนตกนຌอยทีไสุด฿นป พ.ศ. 2558 วัดเดຌ 895.3 มม. 
จ้านวน 112 วัน อุณหภูมิสูงสุดวัดเดຌ 43.5 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 25 มษายน 2517 
ละอุณหภูมิต้ไาสุดวัดเดຌ -1.3 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 2 มกราคม 2517 ชวง 5 ป ยຌอนหลัง
( พ.ศ. 2555 – 2559 ) อณุหภมูสิงูสดุวดัเดຌ 43.0 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 17 มษายน 2559 
อุณหภูมิต้ไาสุดวัดเดຌ 5.5 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 23 มกราคม 2557 ละ฿นป พ.ศ. 2560
อุณหภูมิสูงสุดวัดเดຌ 39.9 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 22 มษายน 2560 ละอุณหภูมิต้ไาสุด
วัดเดຌ 12.5 องศาซลซียส มืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธຏ 2560 
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5 ทีไมา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจังหวัดลย , 6 ทีไมา : ผนการจัดการกลุมปຆาภูขียว-น้ๅาหนาว กรมอุทยานหงชาติ 
สัตวຏปຆา ละพันธุຏพืช) , 7 ทีไมา : ครงการชลประทานจังหวัดลย

¢ŒÍÁÙÅà¢μ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã
  ขຌอมูล ณ วันทีไ 28 มกราคม 2565

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ Ô 5

ล้าดบั
ทีไ 

อ้าภอ 
พืๅนทีไ 

(ตร.กม.) 
ตัๅงมืไอ 
พ.ศ. 

จา้นวน 

ต้าบล หมูบຌาน ทม./ทต. อบต. ประชากร บຌาน (หลัง) 

1 มืองลย 1,480.492 2440 14 135 6 9  123,560   52,472 

2 วังสะพุง 1,166.350 2441 10 144 3 8  111,116   38,958 

3 ทาลีไ 683.000 2432 6 41 1 5  27,932   22,553  

4 ชียงคาน 867.000 2452 8 82 3 6 60,828   10,899 

5 ดานซຌาย 1,731.930 2450 10 99 2 9 51,693   18,211 

6 ภูกระดึง 842.000 2506 4 54 1 4  34,526   11,569 

7 ปากชม 956.500 2514 6 50 3 5  42,276   14,539 

8 ภูรือ 880.040 2517 6 47 2 5  22,587   8,926 

9 นาหຌว 627.500 2519 5 34 1 4  11,689   4,017  

10 นาดຌวง 590.000 2520 4 41 2 3  26,432  9,095 

11 ภูหลวง 594.800 2535 5 46 - 5  25,046   7,833  

12 ผาขาว 463.000 2536 5 64 2 3  42,055   11,991 

13 อราวัณ 240.000 2538 4 47 2 2  34,004   11,526 

14 หนองหิน 302.000 2540 3 34 1 3  24,988   8,174 

รวม 11,424,612  90 918 29 71 638,732 230,763 

ประภทพืๅนทีไปຆาเมຌ นืๅอทีไ 
(เร-งาน-ตารางวา) 

หมายหต ุ

1.ปຆาเมຌถาวร           68,498,100  -พืๅนทีไปຆาสงวนหงชาตทิีไมอบ
฿หຌ ส.ป.ก.พืไอน้าเปปฏิรูปทีไดิน
฿หຌกราษฎรรวมนืๅอทีไ 
1,127,528,245 เร 
ปจจุบันคงหลือ 
2,745,847,155 เร 

2.ปຆาสงวนหงชาติจ้านวน 22 ปຆา        2,745,847,155  

3.อุทยานหงชาติจ้านวน 5 หง          475,475,100  

4.ขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาจ้านวน 2 หง          648,515,000  

รวม      3,938,335,355  
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  ทรัพยากรสัตวຏปຆา฿นขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง มีความหลากหลาย
ของชนิดละความชุกชุม นืไองจากสภาพปຆาดงดิบทึบปຓนทีไหลบซอนของสัตวຏปຆาเดຌอยางดี
ละหลังจากเดຌประกาศปຓนพืๅนทีไขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาลຌวมีจຌาหนຌาทีไดานินการปງองกัน
ละปราบปรามการลาสัตวຏปຆาจึงขยายพันธุຏเดຌรใวขึๅน จากการส้ารวจสัตวຏปຆา฿นขตรักษา
พันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง พบวา มีจ้านวนของประชากรสัตวຏปຆาบงออก 4 กลุม ดังนีๅ

ลียงผา จากการพิจารณาสถานภาพของสัตวຏลีๅยงลูก
ดຌวยนมทีไเดຌรวบรวมจากอกสารละการส้ารวจ฿นพืๅนทีไ
ตามพระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตวຏปຆา พ.ศ. 2562 
พบวา จากบัญชีสัตวຏปຆาสงวนทัๅงหมด 19 ชนิด พบสัตวຏ
ปຆาสงวน฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง จ้านวน 1 
ชนิด คือ ลียงผา ปຓนสัตวຏปຆาสงวนทีไพบพียงชนิดดียว
฿นขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง พบเดຌทางทิศตะวันออก
จนถึงทิศ฿ตຌ ของขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง บริวณ

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅÊÑμÇ �»†Ò 6

ÊÑμÇ �àÅÕéÂ§ÅÙ¡ Œ́ÇÂ¹Á

หนวยพิทักษຏปຆาคกนกกระบาหนวยพิทักษຏปຆาน้ๅาจันทรຏ หนวยพิทักษຏปຆาหลนตຌ พบวา
ปຓนพืๅนทีไหากินละสຌนทางดินหากิน พบเดຌทัๅงหในตัว รอยทຌาละมูลทัๅงกาละ฿หม
 ตามจากบัญชีสัตวຏปຆาคุຌมครอง
ของพระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตวຏปຆา 
พ.ศ. 2562 มีรายชืไอสัตวຏปຆาจ้าพวกกลุม
สัตวຏ ลีๅยงลูกดຌวยนม ฿นพืๅนทีไ ขตรักษา
พันธุຏสัตวຏปຆาฎหลวง 52 ชนิด อาทิชน 
ชຌางปຆา กຌง หมูปຆา ละมวดาว ปຓนตຌน

ประภทสตัวปຆา จ้านวน (ชนิด) หมายหต ุ
สัตวຏลีๅยงลูกดຌวยนม 96  

สัตวຏสะทือนนๅ้าสะทือนบก  48  

สัตวຏลีๅอยคลาน 107  

นก 308  

รวม ทุกชนิด 559  
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ขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง มีทรัพยากรสัตวຏปຆา
กลุมนกทีไมีความหลากชนิดมากถึง  308 ชนิด 
ประกอบดຌวย นกประจ้าถิไนละอพยพ อาทิชน 
เกฟງาหลังขาว นกพระดกคอสีฟງาคราดา้ นกปากนกกຌวหดูา้
นกอน฿หญหวัตาขาว นกกระรางหัวหงอก หยีไยวหนຌาทา

 ขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาฎหลวง มีทรัพยากรสัตวຏปຆากลุมสัตวຏลืๅอยคลาน ทีไมีความ
หลากชนิดมากถึง 107 ชนิด อาทิชน ตาปูลู งูสามหลีไยม อึไงขาค้า งูลายสาบคอดง ละ
งูขียวเผทຌองหลือง ซึไงปຆา฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง มีความหลากหลาย
ทางระบบนิวศ มีการคຌนพบสัตวຏลืๅอยคลาน ทีไพบ฿นประทศเทยคทีไขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง
ทานัๅน คือ งูปกຌวภูหลวง (Byth’s Kuki Snake) ตามจากบัญชีสัตวຏปຆาคุຌมครองของ
พระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตวຏปຆา พ.ศ. 2562

¹¡

ÊÑμÇ �àÅ×éÍÂ¤ÅÒ¹

นกตຌวลຌว฿หญหัวสีน้ๅาตาล นกอีสือหัวด้า ละนกพญาเฟตะพก สีน้ๅาตาล ปຓนตຌน
อีกทัๅงชนิดนกทีไพบบอย กใยังปຓนนกทีไสวยงามตามบบฉบับของ นกบนพืๅนทีไสูง
ทา้฿หຌขตรักษาพันธุຏสตัวຏปຆาภหูลวงปຓนอกีหนึไงสถานทีไทีไมศีกัยภาพปຓน หลงดูนกทีไสา้คัญ ละ
ยงัมีนกปากนกกຌวหูดา้ ทีไพบฉพาะ฿นพืๅนทีไปຆาของขตรักษาพันธุຏสตัวຏปຆาภูหลวง จงัหวดัลย
ทานัๅนลย พบเดຌทัๅงหในตัว รอยตนี ละกองมลูทัๅงกาละ฿หมทกุดือน มจีา้นวนประชากรชຌาง
฿นขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง ประมาณ 186 ตัว

ตามจากบัญชีสัตวຏปຆาคุຌมครองของ
พระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครอง
สัตวຏปຆา พ.ศ. 2562 มีรายชืไอสัตวຏปຆา
จ้าพวกกลุมนก ฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุຏ
สัตวຏปຆา ภูหลวงหลวง 258 ชนิด
ชน นกปกพรสีขียว เกฟງาหลังขาว
นกกะรางคอด้า ละหยีไยวผึๅง
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 ขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาฎหลวง มีทรัพยากรสัตวຏปຆากลุมสัตวຏลืๅอยคลาน ทีไมีความ
หลากชนิดมากถึง 48 ชนิด อาทิชน ขียดงูกาะตา กบภูหลวง ปาดตะปูมลใก กบกา คางคกหัวราบ 
ละอึไงลายลอะ มีความหลากหลายทางระบบนิวศจากการส้ารวจสัตวຏสะทินน้ๅาสะทิน
บกปจจุบันกะทางน้ๅาทีไพบ฿นประทศเทยมี 6 ชนิด ซึไง 1 ฿น 6 ชนิดนัๅน พบกะทางน้ๅาอีสาน
หรือกะทางน้ๅาปญหา (T. parhai) ฿นพืๅนทีไปຆาขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวงละมีการส้ารวจพบ 
กบชะงอนผาภูหลวง (Phu Luang Clif frog) ทีไสามารถพบเดຌค฿นพืๅนทีไปຆาอนุรักษຏของ
อุทยานหงชาติภูกระดึงละขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาฎหลวง ทานัๅน จากการพิจารณาสถานภาพ
ของสัตวຏสะทินน้ๅาสะทินบกทีไเดຌรวบรวมจากอกสารละการส้ารวจ฿นพืๅนทีไตามพระราช
บัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตวຏปຆา พ.ศ. 2562 พบวา สัตวຏปຆาคุຌมครอง 1 ชนิด คือ กะทางหรือ 
กะทัไง หรือ จักกิๅมน้ๅา (Tylototriton verrucosus) กะทาง (Tylototriton verrucosus)

ÊÑμÇ �àÊÐà·Ô¹¹íéÒÊÐà·Ô¹º¡

มรีายชืไอสตัวຏปຆาจ้าพวกกลุมสัตวຏลืๅอยคลาน ฿นพืๅนทีไขตรกัษาพนัธุຏสตัวຏปຆาภหูลวง จา้นวน 22 
ชนิด อาทิชน ตาปูล ูตาจักร กิๅงกาบินปกลาย ตะกวด กิๅงกาขาหนามสัๅน ตุຍกกบนิหางฟຂน 
งูทางมะพรຌาวลายขีด งูจงอาง งูหลาม งูหลือม ละงูสงอาทิตยຏ
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 จังหวัดลยมีมน้ๅาละหลงน้ๅาตามธรรมชาติทีไมีความส้าคัญ 4 สาย คือ 
 มน้ๅาขง ปຓนมน้ๅานานาชาติทีไกิดจากทือกขาสูง฿นประทศธิบตปຓนนวสຌนกัๅน
พรมดนระหวางจังหวัดลย ละสปป.ลาว ตรงบริวณอ้าภอชียงคานละอ้าภอปากชม 
ซึไงน้ามา฿ชຌประยชนຏ฿นดຌานการกษตรกรรมเดຌนຌอยมาก ละปຓนหลงประมงน้ๅาจืดเดຌบຌาง
ลใกนຌอย 
 มน้ๅาหือง ปຓนมน้ๅาทีไกิดจากทือกขา฿นขต สปป.ลาว ปຓนนวสຌนกัๅนขตดน
อ้าภอนาหຌว อ้าภอดานซຌาย อ้าภอภูรือ ละอ้าภอทาลีไ จังหวัดลยกับมืองบอตน 
ละมืองกนทຌาว ของ สปป.ลาว ลຌวเหลลงสูมน้ๅาขงทีไบຌานทาดีหมี อ้าภอชียงคาน 
มีความยาว 50 กิลมตร สวน฿หญจะ฿ชຌ฿นการอุปภค ส้าหรับชีวิตประจ้าวันของประชาชน
ตามริมล้าน้ๅา ทานัๅน
 มน้ๅาลย ปຓนหลงน้ๅาทีไกดิจากทอืกขาสงูภูหลวง ซึไง฿นตอนตຌนล้าน้ๅา ชาวบຌานรยีก
วา “ลยวังเสย” พราะน้ๅา฿สสะอาดมากเหลจากทางทิศตะวันตกเปสูทศิตะวันออกฉียงหนือ
ดยผานอ้าภอภหูลวง วงัสะพงุ ละอ้าภอมอืงลย ลຌวเหลลงสูลา้น้ๅาขงทีไอา้ภอชยีงคาน
มคีวามยาวประมาณ 120 กิลมตร ซึไงปຓนขตพืๅนทีไราบลุม฿ชຌปຓนพืๅนทีไพาะปลกูพชืสา้คญัโ 
ของจังหวัดลย
 มน้ๅาหมาน ปຓนมน้ๅาทีไกดิจากทอืกขาภหูลวงดຌานตะวนัตกเหลผานอ้าภอมอืงลย
มีครงการชลประทานส้าหรับกใบกักน้ๅาเวຌ฿ชຌ฿นการพาะปลูก฿นขตพืๅนทีไอ้าภอมืองละ
อ้าภอวังสะพุง มีความยาวประมาณ 35 กิลมตร 

áËÅ‹§¹íéÒÊíÒ¤ÑÞ 7
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ ä¿¿‡Ò 9
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9 ทีไมา : การเฟฟງาสวนภูมิภาค สาขาลย , 10 ทีไมา : บริษัททรคมนาคมหงชาต ิจ้ากัด (มหาชน) , 
11 ทีไมา : ทาอากาศยานลย ขຌอมูล ณ สิงหาคม 2565 , 12 ทีไมา : ส้านักงานขนสงจังหวัดลย ขຌอมูล ณ สิงหาคม 2565

ทรศัพท    : จ้านวนชุมสาย  26 ชุมสาย    
จ้านวนลขหมาย   8,010 ลขหมาย
จ้านวนผูຌ฿ชຌบริการ   7,400 ลขหมาย
อินทอรนใต : จ้านวน  130   Node   
ปຂด฿ชຌงาน         16,212    พอรຏต (Port)             
หลือวาง          17,814     พอรຏต (Port)  

อินตอรนใตครงการ
นใตประชารัฐ    จ้านวน  224  หมูบຌาน/จุด
USO  Net 

      - USO Wifi    จ้านวน  182   จุด
      - อาคาร USO Net  จ้านวน    24  หง
MDES Wifi  (กศน.)   จ้านวน    83  หง

ทางอากาศ 11

 สนามบินลย ปຓนสนามบินศลุกากร ละชองทางขຌาออกระหวางประทศ สามารถ
รองรบัการดนิทางทางอากาศละการขนสงสนิคຌา ทัๅง฿นประทศละตางประทศ มขีนาดทางวิไง 
2,100 x 45 มตร สามารถรองรับครืไองบินBoeing 737 ละ Airbus 320 เดຌละลาดจอด
อากาศยานอากาศยานสามารถจอดครืไองบนิ Boeing หรอื Airbus 320 พรຌอมกนัเดຌจา้นวน 
2 ล้า มีอาคารผูຌดยสารรองรับผูຌดยสารเดຌ 300 คน/ชัไวมง หรือ 843,000 คน/ป ปจจุบัน
ทาอากาศยานลยมีสายการบินพาณิชยຏทา้การบินขึๅนลง จา้นวน 3 สายการบิน คอืสายการบิน
นกอรຏ (Nok Air) สายการบินเทยอรຏอชีย (Thai Air Asia) ละสายการบินเทยสมายลຏ

Ê¶Ôμ Ô¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¼‹Ò¹à¢ŒÒÍÍ¡¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 
»‚ 2560 - 2565

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ ¨íÒ¹Ç¹à·ÕèÂÇºÔ¹

â·ÃÈÑ¾· � 10

àÊŒ¹·Ò§¤Á¹Ò¤Á

í̈Ò¹Ç¹¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ í̈Ò¹Ç¹à·ÕèÂÇºÔ¹
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ÂÒ¹¾ÒË¹Ð 12

12 ทีไมา : ส้านักงานขนสงจังหวัดลย
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฿นป 2563 จังหวัดลยมีผลิตภัณฑຏมวลรวมจังหวัด 51,809 ลຌานบาท ครงสรຌาง
ศรษฐกิจขึๅนอยูกับ สาขากษตรกรรม รองลงมา คือ สาขาการขายสง ขายปลีก สาขาการศึกษา 
ละสาขาอุตสาหกรรม ตามล้าดับรายละอียด ดังนีๅ
  สาขากษตรกรรม การปຆาเมຌ ละการประมง มีมูลคา 13,182 ลຌานบาท สัดสวน
คิดปຓนรຌอยละ 25.4 ดยมีพืชศรษฐกิจหลักทีไส้าคัญของจังหวัด  เดຌก ยางพารา  
มันส้าปะหลัง ขຌาว ขຌาวพดลีๅยงสัตวຏ ละอຌอยรงงาน 
  สาขาการขายสง ขายปลีก  มีมูลคา 7,130 ลຌานบาท สัดสวนคิดปຓนรຌอยละ 13.8
  สาขาการศึกษา  มีมูลคา 7,000 ลຌานบาท สัดสวนคิดปຓนรຌอยละ 13.5
  สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 5,271 ลຌานบาท สัดสวนคิดปຓนรຌอยละ 10.2
  สาขาการงินละการประกันภัย มีมูลคา 3,869 ลຌานบาท สัดสวนคิดปຓนรຌอยละ 7.5
  สาขาอืไนโ  มีมูลคารวม 15,357 ลຌานบาท สัดสวนคิดปຓนรຌอยละ  29.6

¼ÅÔμÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ í̈Ò»‚ Í¹Ø¡ÃÁãËÁ‹ áºº´Ñª¹ÕÅÙ¡â«‹ 
(Chain Volume Measure: CVM)

 â¤Ã§ÊÃŒÒ§àÈÃÉ°¡Ô¨13

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Ñ̈§ËÇÑ´13

13 ทีไมา : ส้านักงานคลังจังหวัดลย
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¼ÅÔμÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ í̈Ò»‚  

2559 2560 2561 2562 2563

ภาคกษตร 13,559 14,729 15,188 14,309 13,182

สาขากษตรกรรม การปຆาเมຌ ละการประมง 13,559 14,729 15,188 14,309 13,182

ภาคนอกกษตร 33,579 37,767 39,909 40,020 38,627

  สาขาการท้าหมืองรละหมืองหิน 1,084 1,385 1,209 1,080 1,282

  สาขาอุตสาหกรรม 5,738 7,372 7,881 6,861 5,271

  สาขาการเฟฟງา กຍาซ เอนๅ้า ละระบบปรับอากาศ 510 512 517 829 910

  สาขาจัดหานๅ้า การจดัการ ละการบ้าบัดนๅ้าสยี 148 152 172 182 189

  สาขาการกอสรຌาง 1,959 2,118 2,141 2,135 2,003

  สาขาขายสงละการขายปลกี การซอมซมยานยนต 6,061 6,740 7,300 7,350 7,130

  สาขาการขนสงละสถานทีไกใบสนิคຌา 818 972 1,124 1,359 1,370

  สาขาทีไพกัรมละบริการดຌานอาหาร 620 702 791 873 603

  สาขาขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 292 352 374 445 455

  สาขาการงินละการประกันภัย 3,019 3,204 3,449 3,713 3,869

  สาขากิจกรรมดຌานอสงัหาริมทรัพย 1,772 2,151 2,550 2,369 2,360

  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาสตร ละทคนิค 18 24 16 25 32

  สาขากิจกรรมการบริหารละการสนับสนุน 107 117 145 153 88

  สาขาการบริหารราชการ การปງองกันประทศ 2,688 2,758 2,927 3,025 3,098

  สาขาการศกึษา 6,482 6,774 6,669 6,795 7,000

  สาขาการบริการดຌานสขุภาพละงานสงัคมสงคราะห 1,595 1,683 1,829 1,941 2,154

  สาขาศลิปะ ความบันทิง ละนันทนาการ 237 281 327 387 350

  สาขากิจกรรมการบริการอืไน โ 428 470 485 497 465

ผลติภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 47,138 52,496 55,097 54,329 51,809

ผลติภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท) 86,662 96,562 101,400 100,316 95,989

ประชากร (1,000 คน) 544 544 543 542 540

มูลคาพิไม  (ลຌานบาท)
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¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
      GRP, GPP, PER CAPITA  ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ í̈Ò»‚ 2563 

13 ทีไมา : ส้านักงานคลังจังหวัดลย

GRP รายเดຌตอหัว ประชากร

(ลຌานบาท) (บาท) (1,000 คน)
1 ภาคตะวันออกฉียงหนือ 1,590,894 86,233 18,449 2 6

2 ภาคหนือ 1,228,307 108,472 11,324 4 5

3 ภาค฿ตຌ 1,281,196 132,857 9,643 3 4

4 ภาคตะวันออก 2,687,221 436,255 6,160 1 1

5 ภาคตะวันตก 563,388 153,790 3,663 6 3

6 ภาคกลาง 843,468 265,663 3,175 5 2

7 กรุงทพมหานครฯละปริมณฑล 7,442,417 435,356 17,095 - -

ประทศเทย (GDP) 15,636,891 224,962 69,509

ล้าดบั ล้าดบัGRP
        ลําดับ      

รายได้ต่อหัว

*ไม่รวม  กทม.และปริมณฑล 

ล้าดบั ล้าดบั ล้าดบั ล้าดบั
GPP GPP รายเดຌตอหวั รายเดຌตอหวั

(ลຌานบาท) (บาท) (1,000 คน) (ภาค) (ประทศ) (ภาค) (ประทศ)
ภาคตะวันออกฉียงหนอื

1 ขอนกน 208,472 121,648 1,714 2 15 1 32

2 อุดรธานี 108,113 85,982 1,257 4 24 5 53

3 ลย 51,809 95,989 540 13 48 3 47

4 หนองคาย 42,324 92,947 455 15 56 4 49

5 มุกดาหาร 25,519 61,345 416 18 72 19 74

6 นครพนม 45,682 82,712 552 14 54 6 54

7 สกลนคร 63,345 69,009 918 10 44 16 70

8 กาฬสินธุ 58,163 73,404 792 12 46 13 66

9 นครราชสีมา 294,604 117,521 2,507 1 11 2 37

10 ชัยภูมิ 64,604 69,375 931 9 42 15 69

11 ยสธร 29,709 65,254 455 16 68 18 72

12 อุบลราชธานี 129,081 74,408 1,735 3 21 12 65

13 รຌอยอใด 80,631 76,334 1,056 7 35 10 62

14 บุรีรัมย 92,023 76,038 1,210 5 30 11 63

15 สุรินทร 83,808 79,182 1,058 6 33 9 59

16 มหาสารคาม 62,755 80,422 780 11 45 8 57

17 ศรีสะกษ 77,164 80,747 956 8 37 7 56

18 หนองบัวล้าภู 28,062 59,157 474 17 69 20 75

19 อ้านาจจริญ 20,459 72,573 282 20 75 14 67

20 บึงกาฬ 24,565 68,497 359 19 74 17 71

ล้าดบั GPP รายเดຌตอหวั ประชากร

*ไม่รวม  กทม.และปริมณฑล 

GRP, GPP, PER CAPITA  ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ í̈Ò»‚ »‚ 2563
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¢¹Ò´àÈÃÉ°¡Ô¨ GPP ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ í̈Ò»‚ 2563p 

 จังหวัดลยมีผลิตภัณฑຏมวลรวมจังหวัด฿นป 2563 จ้านวน 51,809 ลຌานบาท 
คิดปຓนล้าดับทีไ 48 ของประทศ ละล้าดับทีไ 13 ของภาคตะวันออกฉียงหนือ มืไอทียบ
กับคาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) มีมูลคาพิไม 136,400 ลຌานบาท ซึไงจังหวัดลยมีมูลคา
พิไมต้ไากวาคาฉลีไยของประทศละมีจังหวดั฿นภาคตะวันออกฉียงหนือจ้านวน 2 จังหวัด
ทีไมีมูลคาพิไมสูงกวาคาฉลีไยประทศ คือ จังหวัดขอนกน ละนครราชสีมา ซึไงจะหในเดຌวา 
2 จังหวัดดังกลาวมีสัดสวนภาคอุตสาหกรรมปຓนอันดับ 1 รองลงมาปຓนภาคการขายสง 
ขายปลีก ละภาคกษตรกรรม฿นขณะทีไจังหวัดลยมีสัดสวน GPP สูงสุด คือ ภาคการกษตร 
รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก การศึกษา ละภาคอุตสาหกรรม ตามล้าดับ ซึไง
การคຌาสง คຌาปลีกมีนวนຌมพิไมขึๅน ดังนัๅน จังหวัดควรนຌนการพัฒนา฿นดຌานการสรຌางมูลคาพิไม
ของสินคຌา  น้าครืไองมือ ทีไมีประสิทธิภาพมาชวย฿นการบริหารงาน วิจัยพัฒนาพืไอผลิตสินคຌา
ทีไมีนวัตกรรม ลดการพึไงพาสินคຌาประภทดียวกันหรือตลาดดียว พิไมชองทางการขายละ
ท้าการตลาดผานชองทางออนเลนຏ  สงสริมการคຌาการลงทุนภาย฿นจังหวัดละพัฒนาหลง
ทองทีไยว พืไอสรຌางมูลคาพิไมกจังหวัด 

ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇà©ÅÕèÂ 5 »‚ (2559-2563) 
 ป 2563 ผลิตภัณฑຏมวลรวมจังหวัดลย หดตัว฿นอัตรารຌอยละ - 6.4 มืไอทียบกับ
คาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) ขยายตัวอัตรารຌอยละ 1.2 ซึไงจังหวัดลยมีอัตรา
การขยายตัวฉลีไย 5 ป  อยูทีไรຌอยละ 3.2  สูงกวาคาฉลีไยของประทศทีไขยายตัว฿นอัตรา
รຌอยละ 2.9 ดยจังหวัดลย ภาคกษตร ขยายตัวรຌอยละ 2.2 ภาคนอกกษตร ขยายตัว
รຌอยละ 3.6 ดยมีสาขาศรษฐกิจส้าคัญทีไขยายตัว เดຌก สาขาการท้าหมืองรละ
หมืองหิน, สาขาการผลิต, สาขาขายสง ขายปลีก, สาขาขนสง, ละสาขากิจกรรม 
ดຌานอสังหาริมทรัพยຏ ทีไขยายตัวรຌอยละ  8.3  3.1  3.7  11.5  ละ 8.9 ตามล้าดับ

ÃÒÂä Œ́μ ‹ÍËÑÇ GPP per capita »‚ 2563 
 จังหวัดลยมีรายเดຌตอหัว (GPP per capita) ป 2563 มีมูลคา 95,989 บาท/
คน/ป  คิดปຓนล้าดับทีไ 47 ของประทศ ละล้าดับทีไ 3 ของภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ต้ไากวาคาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) ทีไมีมูลคาทากับ 154,487 บาท/คน/ป

ÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Growth & Competitiveness 
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ป 2562 มูลคาผลิตภัณฑຏมวลรวมจังหวัดลย หดตัว฿นอัตรา รຌอยละ -1.9 มืไอทียบ
กับคาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) ฿นอัตรารຌอยละ 3.7 ซึไงจังหวัดลยยังมีอัตราการขยาย
ตัวฉลีไย 5 ป ขยายตัว฿นอัตรารຌอยละ 5.3 สูงกวาคาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) ฿นอัตรา
รຌอยละ 2.6 ดยจังหวัดลยภาคกษตร หดตัวรຌอยละ -2.1 ภาคนอกกษตร หดตัวรຌอยละ -1.8 
สาขาศรษฐกิจส้าคัญทีไหดตัว เดຌก สาขาพืชผล ปศุสัตวຏ ละการปຆาเมຌ, สาขาการท้าหมืองร
ละหมืองหิน, สาขาการผลิต, สาขากอสรຌาง, สาขาขายสงละการขายปลีก, สาขากิจกรรม
ดຌานอสังหาริมทรัพยຏ, สาขาการบริการราชการ การปງองกันประทศ, ละสาขาการศึกษา ทีไ
หดตัวรຌอยละ -2.1  -14.0  -15.7  -1.8  -0.6  -2.4  -0.1 ละ -0.2  ตามล้าดับ ละคาดวา
ศรษฐกิจของจังหวัดลย ฿นป 2563 คาดวาจะหดตัว฿นอัตรารຌอยละ -2.7 ตามการตามการ
หดตวัของภาคบรกิาร ปຓนสา้คัญ นืไองจากนืไองจากผลกระทบของการพรระบาดของเวรสั
ควิด-19 ประชาชนหลีกลีไยงการดินทาง ทา้฿หຌจา้นวนนักทองทีไยวลดลง สงผล฿หຌรายเดຌทีไ
กีไยวนืไองกับภาคบริการปรับตัวลดลงชนดียวกัน  
(ทีไมา :  ส้านักงานคลังจังหวัดลย)

จังหวัดลย มีรายเดຌตอหัว (GPP per capita) ป 2562 มีมูลคา 101,527 
บาท/คน/ป  คิดปຓนล้าดับทีไ 44 ของประทศ ละปຓนล้าดับทีไ 3 ของภาคตะวันออกฉียง
หนือ ต้ไากวาคาฉลีไยของประทศ (เมรวม กทม.) ทีไมีมูลคาทากับ 166,677 บาท/คน/ป

ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇà©ÅÕèÂ 5 »‚ (2558-2562p) (ÃŒÍÂÅÐ)
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ขຌอมูลดຌานการกษตร
 สถานการณຏดຌานการกษตรจังหวัดลย ป 2564 จังหวัดลยมีพืๅนทีไพาะปลูกพืช
ทัๅงสิๅน 2,615,278 เร คดิปຓนรຌอยละ 36.62 ของพืๅนทีไทัๅงหมด(7,141,250 เร) สามารถยก
ปຓนกลุมพืชเดຌดังนีๅ    

 อ้าภอทีไมีพืๅนทีไพาะปลูกพืชมากทีไสุด เดຌก อ้าภอมืองลย 373,528 เร 
รองลงมาคือ อ้าภอปากชม 343,870 เร อา้ภอดานซຌาย 332,896 เร อ้าภอวังสะพุง 
315,485 เร ละนຌอยทีไสุดคืออ้าภอหนองหิน 66,680 เร รายละอียด สดงตามตาราง    

 ขຌาวนาปละขຌาวเร  พืๅนทีไ    443,086 เร คิดปຓนรຌอยละ 16.94
 ขຌาวนาปรังละพืชฤดูลຌง   พืๅนทีไ      24,993 เร คิดปຓนรຌอยละ 0.96
 พืชเร   พืๅนทีไ  1,065,437 เร คิดปຓนรຌอยละ 40.74
 เมຌผล   พืๅนทีไ    145,179  เร คิดปຓนรຌอยละ 5.55
 เมຌยืนตຌน   พืๅนทีไ    930,222  เร คิดปຓนรຌอยละ 35.57
 พืชผักละเมຌดอกเมຌประดับ พืๅนทีไ       6,361  เร คิดปຓนรຌอยละ 0.24  

´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉμÃ 14
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¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
 พืชศรษฐกิจทีไส้าคัญของจังหวัดลย เดຌก ขຌาว ขຌาวพดลีๅยงสัตวຏ มันส้าปะหลัง 
อຌอยรงงาน ยางพารา มะขามหวาน ล้าเย คริสตຏมาสละเมຌดอกเมຌประดับกระถาง ปຓนตຌน  

ขຌาว ขຌาวนาปละขຌาวเร  จังหวัดลยจะนຌนการปลูกขຌาวเวຌพืไอบริภคภาย฿น
ครัวรือนนืไองจากมีพืๅนทีไราบลุมจ้านวนนຌอย ดยกษตรกรสวน฿หญนิยมปลูกขຌาวหนียว
ปຓนหลักละปลูกขຌาวจຌาบຌางจ้านวนลใกนຌอย ลักษณะการท้านาขຌาวของกษตรกรจังหวัด
ลยจะม ี2 ลักษณะคือ พืๅนทีไทีไอยู฿นทีไราบลุม กษตรกรจะท้านาด้า สวน฿นพืๅนทีไราบสูง ฿น
ขตภูขากษตรกรจะปลูกขຌาวเร พันธุຏขຌาวหนียวทีไนิยมปลูกเดຌก พันธุຏ กข.6 กข.8 กข.10 
หนยีวสนัปຆาตอง พนัธุຏขຌาวจຌาเดຌก พนัธุຏหอมดอกมะล ิละมะล ิ105 ปຓนตຌน สวนพนัธุຏขຌาว
เร เดຌกพันธุຏ ซิวกลีๅยง ซิวมจัน หางปลาเหล จຌาฮอ สา้หรับนาปรังนัๅน มีพืๅนทีไปลูกพียง
ลใกนຌอย฿นขตพืๅนทีไชลประทาน 

ขຌาวพดลีๅยงสตัว ปຓนพืชเรศรษฐกจิทีไสา้คญัทีไสดุของจงัหวัดลย นืไองจากสภาพ
ทางภูมิศาสตรຏปຓนภูขาสูงสลับซับซຌอน มีทีไราบชิงขา หมาะกับการปลูกขຌาวพดทีไพาะ
ปลูกงาย ฿ชຌน้ๅา฿นปริมาณนຌอย ประกอบกับตลาดมีความตຌองการสูงสวน฿หญ฿ชຌพืไอการปຓน
วัตถุดิบ฿นการผลิตอาหารสัตวຏ พันธุຏทีไกษตรกรนิยม฿ชຌ เดຌก พันธุຏลูกผสม

 หมายหตุ : *หนวยปຓนกຌอน
 **หนวยปຓน ตຌน/ถุง

14 ทีไมา : ส้านักงานกษตรจังหวัดลย ขຌอมูล ณ ตุลาคม 2565

ตารางสดงการ฿ชຌทีไดินทางการกษตรจังหวัดลย ป 2564
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ซึไงการปลกูจะนຌน฿นชวงฤดฝูน มจีา้นวน 2 รุน คอื ตຌนฤดฝูน (ปลกูดอืน มษายน-กรกฎาคม 
กใบกีไยวดอืนสงิหาคม-พฤศจิกายน) ละปลายฝน (ปลกูดือน สงิหาคม-กนัยายน กใบกีไยว
ดือนธันวาคม-มกราคม) ฿นปจจุบันกษตรกรเดຌริไม฿หຌความสน฿จปลูกขຌาวพดลีๅยง
สัตวຏหลังฤดูกาลท้านา หรือขຌาวพดฤดูลຌง ดยฉพาะอยางยิไง฿นขตชลประทาน 
 มันส้าปะหลัง  ปຓนพืชเรทีไกษตรกร฿หຌความสน฿จปลูกนืไองจากปຓนพืชทีไ
ปลูกงาย ทนลຌง พันธุຏทีไนิยมปลูกเดຌก พันธุຏกษตรศาสตรຏ 50 พันธุຏระยอง 60 พันธุຏ CMR 
ละพันธุຏอืไนโ ชน หຌวยบง 60 อีขียว ดຌานการกใบกีไยวจะริไมกใบกีไยวตัๅงตชวงดือน
ธนัวาคม ปຓนตຌนเป มีรงปງงมนัส้าปะหลงัตัๅงอยู฿นจงัหวดัลย 1 หง ฿นขตอา้ภอชยีงคาน
อຌอยรงงาน  ปຓนพืชเรศรษฐกิจทีไส้าคัญอีกพืชหนึไงของจังหวัดลย หลงทีไปลูกหลักอยู
฿นขตอ้าภอผาขาว  วังสะพุง อราวัณ หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง นาดຌวง ปຓนตຌน พันธุຏทีไ
กษตรกรนยิมปลูก เดຌก  พันธุຏ k 88-92 พันธุຏ K 90-77 พันธุຏก้าพงสน ฤดูกาลพาะปลูก
มี 2 ชวง คือ ตຌนฝน (ขตชลประทานระหวางดือนกุมภาพันธຏ-มษายน) ละปลายฝน
(นຌนการปลูกอຌอยขຌามลຌง ดือน ตุลาคม-ธันวาคม) การกใบกีไยวจะริไมมืไออายุอຌอย
เดຌ 10-12 ดือน ขึๅนอยูกับพันธุຏอຌอยละสภาพวดลຌอมละตຌองรีบน้าสงรงงานภาย฿น 
24 ชัไวมง ปจจุบันมีรงงานน้ๅาตาลตัๅงอยู฿นจังหวัดลย 2 หง ฿นขตอ้าภอวังสะพุง
 ยางพารา  จังหวัดลยมีพืๅนทีไปลูกยางพารา พันธุຏทีไ฿ชຌปลูกสวน฿หญปຓนพันธุຏ 
RRIM 600 ประมาณ 95 % ของพืๅนทีไ นอกจากนัๅนจะมีพันธุຏ  RRIT 251 ประมาณ 2 % ของ
พืๅนทีไ พันธุຏ BPM 24 ประมาณ 1 ของพืๅนทีไละพันธุຏอืไนโ ประมาณ 1 % ของพืๅนทีไ ระยะปลูก
สวน฿หญ฿ชຌระยะปลูก 3×7 มตร หากปຓนพืๅนทีไ  ลาดชัน กษตรกรจะท้านวระดับละ
ปลูกบบขัๅนบันเด การตัดตงกิไงละการสรຌางทรงพุม มีการสรຌางทรงพุม฿หຌตຌนยางสูงจาก
พืๅนดิน 2.5 มตร พืไอปຓนหนຌากรีด สวนทีไสูงจากพืๅนดิน 2.5 มตรขึๅนเป จะท้าการสรຌาง
ทรงพุม฿หຌตຌนยางมีพืๅนทีไ฿บพืไอสังคราะหຏสง฿นปริมาณมากจะท้า฿หຌเดຌผลผลิตสูง การกรีด
ยางพารา กษตรกร฿ชຌระบบกรีดครึไงล้าตຌนวันวຌนวัน จ้านวนวันทีไกรีดฉลีไย 120 วัน/ป 
การขายมีทัๅงขาย฿นรูปยางผนดิบ ยางกຌอนถຌวย  
 มะขามหวาน  จังหวัดลยมีความหมาะสม฿นการปลูกมะขามหวานมาก ฿นอดีต
จงัหวดัลยปຓนหลงปลูกมะขามหวานทีไ฿หญทีไสดุ฿นประทศเทย พนัธุຏทีไนยิมปลูก เดຌก พนัธุຏ
สทีอง พนัธุຏสชีมพู พนัธุຏขนัตีละพันธุຏประกายทอง ตสถานการณຏ฿นปจจบุนักษตรกรลดพืๅนทีไ
ปลกูมะขามหวานลงเปมาก นืไองจากกษตรกรหนัเปปลกูพชือืไน ชน อຌอยรงงาน ยางพารา 
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ลา้เย  จงัหวัดลยปຓนหลงปลูกลา้เยทีไสา้คัญหลงหนึไง฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ
นืไองจากมสีภาพภมูอิากาศหมาะสมพืๅนทีไปลูกมีศกัยภาพ ปจจุบนัมพีืๅนทีไปลกูลา้เยกระจาย
อยูทัไวทุกอ้าภอ 

ลิๅนจีไ  ปຓนเมຌผลกึไงมอืงรຌอน จริญตบิตเดຌด฿ีนสภาพภมูอิากาศหนาว ชอบดินรวนซยุ
มีการระบายน้ๅาดี ละควรมีระดับความสูงจากระดับน้ๅาทะลมากกวา 400 มตร ตຌองการ
อากาศหนาว฿นชวงออกดอก จังหวัดลย ปຓนจังหวัดหนึไงทีไสามารถปลูกลิๅนจีไเดຌดี ปลูกกันมาก
ทีไอ้าภอภูรือ ดานซຌายละอ้าภอปากชม

กลຌวยน้ๅาวຌา  จงัหวัดลยปຓนหลงปลกูกลຌวยทีไ฿หญทีไสดุหงหนึไง฿นภาคตะวันออก
ฉยีงหนอื จะปลกูมากถบอ้าภอชียงคาน อา้ภอปากชม อา้ภอทาลีไ ละ อา้ภอมืองลย 
สวน฿หญจะปลกูตามนว ทีไราบชงิขา ลกัษณะการปลกูปຓนทัๅงพชืชงิดีไยวละปลกูปຓนพชื
ซมเมຌผลเมຌยืนตຌน ซึไงอยูระหวางการรอรับผลผลิต ชน การปลูกยางพาราลຌวปลูกกลຌวยซม 
ประยชนຏทีไเดຌรับคือปຓนรมงา฿หຌกับตຌนยางพารา  ละปຓนรายเดຌสริม฿หຌกับกษตรกร ปຓน
รายดือน ซึไงกลຌวยจะ฿หຌผลผลิตรใวริไม฿หຌผลผลิตตัๅงตกลຌวยอาย ุ8 ดือนปຓนตຌนเป

ขิง จังหวัดลยปຓนหลงปลูกทีไ฿หญทีไสุด฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ นืไองจาก
จังหวัดลย มีสภาพพืๅนทีไปຓนภูขาสูง มีทีไราบชิงขา หมาะกับการปลูกขิงอยางมาก 
ดยพืๅนทีไ฿นขตพืๅนทีไอา้ภอดานซຌาย ภูรือ ละนาหຌว พนัธุຏทีไกษตรกรนยิมปลกู คอืขงิ฿หญ 
(ขงิหยวก/ขงิขาว) ดยฤดกูาลพาะปลกูอยูชวงดอืน กมุภาพนัธຏ-มนีาคม ดຌานการกใบกีไยวมี
ทัๅงบบขิงออน (กใบกีไยวมืไอขิงมีอายุเดຌ 4-6 ดือน ชวงดือนสิงหาคม-กันยายน) ละบบ
ขิงก (กใบกีไยวมืไอขิงมีอายุ 10-12 ดือน คือชวงดือน มกราคม-กุมภาพันธຏ) จุดออนของ
การปลูกขิง คือปຓนพืชทีไเมสามารถปลูกติดตอ฿นพืๅนทีไดิมเดຌ ตຌองยຌายพืๅนทีไปลูก฿หมทุกป 
นืไองจากกิดปญหาขิงนา 
 ถัไวหลือง  ปຓนพืชทีไปลูกงาย฿ชຌน้ๅานຌอย การพาะปลูกมี 2 ฤดู คือถัไวหลืองฤดูฝน  
ซึไงปลูกเวຌพืไอท้าพันธุຏปลูก฿นฤดูลຌง ละถัไวหลืองฤดูลຌง ตกษตรกรนิยมปลูกถัไวหลือง
ฤดูลຌงมากกวาถั ไวหลืองฤดูฝนพื ไอชวย฿นการปรับปรุงบ้ารุงดิน พันธุ ຏที ไปลูกเดຌก 
พันธุຏชียง฿หม 60 สจ.4 ละ สจ.5 ถัไวหลืองฤดูฝนจะปลูก฿นสภาพเรมีการเถพรวนดิน
หมือนพืชเรทัไวเป ปลูกปลายฝน (ชวงดือนกรกฎาคม-กันยายน) ละกใบกีไยวตຌนหนาว 
(ชวงดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม) สวนถัไวหลืองฤดูลຌงจะปลูกหลังกใบกีไยวขຌาวสรใจดย
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การตัดตอซัง  เมเถพรวนดินต฿ชຌวิธีการหยอด ถัไวหลืองตามตอซังขຌาว จะปลูกฤดูหนาว 
(ชวงดือนธันวาคม - มกราคม) จะกใบกีไยวฤดูลຌง (ชวงดือนมีนาคม-มษายน) 
 คริสตมาสละเมຌดอกเมຌประดับกระถาง  ปຓนเมຌประดับทีไ฿บมีสีสันสวยงาม 
เดຌก สีดง สีหลือง สีชมพู ละสีขาว ตามลักษณะของพันธุຏ ละ฿หຌสีสัน฿นชวงดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธຏ นืไองจากสภาพอุณหภูมิต้ไา ชวงสงสัๅนกวา 12 ชัไวมงตอวัน จึง
ปຓนปจจยัส้าคญัตอการผลติทีไมคีณุภาพ อา้ภอภูรอื จงัหวดัลย ปຓนหลงทีไผลติคริสตຏมาส
ทีไ฿หญทีไสดุของประทศ ประกอบกับพืๅนทีไมศีกัยภาพทีไหมาะสมตอการผลติเมຌดอกเมຌประดบั
หลายชนิด ดยฉพาะอยางยิไง฿นพืๅนทีไอ้าภอภูรือละอ้าภอดานซຌาย พราะมีระดับความ
สงูจากระดับน้ๅาทะลฉลีไย 600-900 มตร ปຓนปจจัยสา้คญัตออณุหภูมิละตอสงทีไหมาะ
สมตอการจริญติบตของคริสตຏมาสกษตรกรน้ามาปຓนกิจกรรมทางลือกปຓนอาชีพหลัก 
สามารถลดปญหาการวางงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีงานท้าตลอดป ละสรຌางรายเดຌจ้านวนมากกวา 
50,000-300,000 บาทตอครัวรือน/ป ละคิดปຓนรายเดຌรวมหลายรຌอยลຌานบาทตอป 
จดุขใง฿นการพัฒนา พราะกษตรกรมีประสบการณຏละทกัษะ฿นการผลิตมาปຓนวลานาน 
กิดครือขายทางการตลาด มีการซืๅอขายผลผลิตเมຌดอกเมຌประดับตลอดป ขຌอจ้ากัดทีไตຌอง
พัฒนาเดຌกการพิไมพูนวิชาการการผลิตดຌานการปງองกันก้าจัดรค พราะมีการสะสมของ
ชืๅอรคละกิดการระบาดของชืๅอพิไมมากขึๅน การรวมกลุมสรຌางครือขายของกษตรกร
ผูຌผลิต พืไอสรຌางอ้านาจการตอรองละการลกปลีไยนรียนรูຌ฿นการผลิตละการตลาด 
พืไอความขຌมขใงของชุมชน
ทีไมา :  ส้านักงานกษตรจังหวัดลย
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ลําดบัทีไ ชนิดพืชศรษฐกิจ จํานวนครวัรอืนกษตรกร พืๅนทีไพาะปลูก (ไร)
พืๅนทีไกใบกีไยว
ผลผลิต (ไร)

ผลผลิตฉลีไย (กิลกรมั/ไร) ผลผลิตรวม (ตนั)
ราคาฉลีไย 
(บาท/กก.)

มูลคา (ลຌานบาท)

1 ขຌาวหนียวนาป                         64,177 422,336             421,862                           422.84        178,380.13 9.87               1,760.61

2 ขຌาวจຌานาป                           3,165 14,123               14,117                           426.13           6,015.67 11.23 67.56

3 ขຌาวหนียวขຌาวไร                              957 6,627                6,608                           377.68           2,495.71 12.63 31.52

4 ขຌาวหนียวนาปรัง                              207 1,260                1,260                           397.00             500.00 10.11 5.05

5 ขຌาวพดลีๅยงสัตวฝน                         17,045 364,561             361,718                           655.00        236,925.29 6.45               1,528.17

6 ขຌาวพดลีๅยงสัตวลຌง                           3,631 32,359               32,280                           673.00         21,724.44 7.59 164.88

7 มันสําปะหลัง                         24,305 316,987             314,642                        3,047.00        958,714.17 2.64               2,531.00

8 อຌอยรงงาน                         18,774 225,633             225,549                       11,000.00     2,481,039.00 1.28               3,175.73

9 ขิง                              248 1,490                1,480                        4,037.00           5,974.76 20 119.49

10 สับปะรด                              778 18,677               18,584                        3,293.00         61,197.11 9 550.77

11 กลຌวยนๅําวຌา                           1,569 11,828               11,396                        2,980.00         57,254.74 9.91 567.39

12 กลຌวยหอม                              122 830                   807                        2,169.00           3,518.12 15.5 54.49

13 มะขามหวาน                           3,571 22,802               20,797                           550.00         12,108.25 55 665.95

14 มะมวง                           2,629 26,933               26,835                           974.00         26,137.29 13 339.78

15 ลําไย                           3,274 15,432               15,429                           678.00         10,460.86 19 198.75

16 สาวรส                               36 132                   132                           900.00             118.80 10 1.19

17 กຌวมังกร                           3,720 20,315               19,069                        1,730.00         32,989.37 15 494.84

18 ยางพารา                         42,414 926,453             826,443                           234.00        193,387.66 24 4,641.30

19 ปาลมนๅํามัน                           2,687 25,707               25,257                        1,667.00         42,103.42 2.54 106.94

20 กาฟ                              314 3,336                1,703                            66.00             112.00 56 6.27

21 งาะ                              899 3,272                2,550                           535.00           1,364.25 27 36.83

22 มะคาดมีย                              276 4,029                2,909                           250.00             727.25 92 66.91

23 อะวคาด                              269 771                   569                           675.00             384.07 75 28.80

24 ลิๅนจีไ                              136 569                   569                           413.00             234.99 29 6.81

195,203 2,466,462 2,352,565 4,333,867 17,151รวมทัๅงสิๅน
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15 ทีไมา : ส้านักงานปศุสัตวຏจังหวัดลย
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2. ชองทางการคຌาชายดน
 ชองทางการคຌาชายดนระหวางเทย-สปป.ลาว ดຌานจังหวัดลย มดีานศุลกากรอ้านวยความ
สะดวกทางดຌานการคຌา 2 หง คือ ดานศุลกากรทาลีไ อ้าภอทาลีไ ละดานศุลกากรชียงคาน 
อ้าภอชียงคาน ดยมีรายละอียดจุดผานดน 6  ดาน ดังนีๅ

1. พืๅนทีไติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตย   
 ประชาชนลาว
 จังหวัดลยมีพืๅนทีไชายดนติดตอกับ
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว)ความยาว 197 กิลมตร มีมน้ๅาขง มน้ๅา
หือง ละนวสันขาปຓนนวพรมดนติดตอกับ
ขวงเชยะบูลีละขวงวียงจันทนຏของ สปป.ลาว 
 >> มน้ ๅาขงระยะทางยาว 71 ก ิลมตร อย ู฿นขตอา้ภอปากชม ละอา้ภอช ยีงคาน
 >> มน้ ๅาหอืงระยะทางยาว 123 กิลมตร อย ู฿นขตอา้ภอทาล ี ไ อา้ภอภูรอื อา้ภอดานซ ຌาย
     ละอา้ภอนาห ຌว
 >> นวสนัขา฿นอา้ภอนาห ຌว มคีวามยาว 3 กิลมตร

¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹16

สรุปขຌอมูลการคຌาชายดนเทย - สปป.ลาว ดຌานจังหวัดลย 
ระหวางป 2562 ถึง 256516
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16 ทีไมา : ส้านักงานพาณิชยຏจังหวัดลย

2.¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â - Ê»»».ÅÒÇ ´ŒÒ¹¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
»‚ 2562 ¶Ö§ »‚ 2560

ÀÒÇÐ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â – Ê»».ÅÒÇ ´ŒÒ¹¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ à»ÃÕÂºà·ÕÂºÂŒÍ¹ËÅÑ§ 3 »‚ Ñ́§¹Õé

 ป 2562 มีมูลคาการคຌารวม จ้านวน 9,453 ลຌานบาท ยกปຓนมูลคาการน้าขຌา 4,289.33 
ลຌานบาท มูลคาสงออก 5,163.67 ลຌานบาท ละดุลการคຌา 874.34 ลຌานบาท 
 ป 2563 มีมูลคาการคຌารวม จ้านวน 17,170.17 ลຌานบาท ยกปຓนมูลคาการน้าขຌา 
13,171.23 ลຌานบาท มูลคาสงออก 3,998.94 ลຌานบาท ละดุลการคຌา -9,172.29 ลຌานบาท 
 ป 2564 มีมูลคาการคຌารวม จ้านวน 20,345.82 ลຌานบาท ยกปຓนมูลคาการน้าขຌา 
16,155.83 ลຌานบาท มูลคาสงออก 4,189.93 ลຌานบาท ละดุลการคຌา -11,965.84 ลຌานบาท 
 ป 2565 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลคาการคຌารวม จ้านวน 11,971.93 ลຌานบาท ยกปຓนมูลคาการน้า
ขຌา 9,933.72 ลຌานบาท มูลคาสงออก 2,038.21 ลຌานบาท ละดุลการคຌา -7,895.51 ลຌานบาท 

ป นําขຌา สงออก มูลคารวม ดุลการคຌา
2562 4,289.33       5,163.67   9,453.00        874.34

2563 13,171.23     3,998.94   17,170.17       -9,172.29

2564 16,155.83     4,189.99   20,345.82       -11,965.84

2565 (ม.ค.-ก.ค.) 9,933.72       2,038.21   11,971.93       -7,895.51

รวม

ภาวะการคຌาชายดนไทย - สปป.ลาว ดຌานจังหวัดลย (ปปฏทิิน)

ดือน นําขຌา สงออก รวม ดุลการคຌา
มกราคม 1,193.05       255.64      1,448.69        -937.41

กุมภาพันธ 1,186.31       294.24      1,480.55        -892.07

มีนาคม 1,092.84       402.32      1,495.16        -690.52

มษายน 1,483.02       228.27      1,711.29        -1,254.75

พฤษภาคม 1,290.07       343.77      1,633.84        -946.30

มิถุนายน 1,848.30       291.33      2,139.63        -1,556.97

กรกฎาคม 1,840.13       222.64      2,062.77        -1,617.49

รวม 9,933.72       2,038.21   11,971.93       -7,895.51

สรุปมูลคาการคຌาชายดนไทย - สปป.ลาว ดຌานจังหวัดลย 
ประจําป พ.ศ.2565
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3.ÊÔ¹¤ŒÒ ¹íÒà¢ŒÒ - Ê‹§ÍÍ¡ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

 

 

 

 

งานจดทะบียนธุรกิจ ( ณ วันทีไ 31 กรกฏาคม 2565 ) 

อันดับที่ สินค้านําเข้า ร้อยละ อันดับที่ สินค้าส่งออก ร้อยละ
1 พลงังานไฟฟ้าและสินคา้อ่ืน 83.33         1 สินคา้เชื้อเพลิง 43.25

2 สินคา้กสิกรรม 15.33         2 สินคา้อุปโภคบริโภค 20.43

3 ไม ้ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ 0.63            3 เคร่ืองจกัรไมใ่ชไ้ฟฟ้าและสว่นประกอบ 12.22

4 สินคา้แร่ 0.60            4 วสัดุกอ่สร้าง 11.60

5 ยานพาหนะอุปกรณ์และสว่นประกอบ 0.04            5 เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 3.12

0.07            9.38            

100.00       100.00       

หมวดสินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกเข้าทีสํ่าคัญของจังหวัดเลย ปี 2565

(เดือนมกราคม - กรกฎาคม)

อ่ืนๆ อ่ืนๆ

 

 

 

 

 

อันดบัที่ สินค้านําเข้า ร้อยละ อันดับที่ สินค้าส่งออก ร้อยละ
1 พลงังานไฟฟ้าและสินคา้อ่ืน 91.99         1 สินคา้เชื้อเพลิง 41.98

2 สินคา้กสิกรรม 6.81            2 สินคา้อุปโภคบริโภค 16.17

3 ไม ้ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ 0.59            3 สินคา้วสัดุกอ่สร้าง 13.88

4 สินคา้แร่ 0.45            4 เคร่ืองจกัรไมใ่ชไ้ฟฟ้าและสว่นประกอบ 10.90

5 ยานพาหนะอุปกรณ์และสว่นประกอบ 0.05            5 พลงังานไฟฟ้าและสินคา้อ่ืน 9.72

0.11            7.35            

100.00       100.00       

หมวดสินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกเข้าทีสํ่าคัญของจังหวัดเลย ปี 2564

(เดือนมกราคม - ธันวาคม)

อ่ืนๆ อ่ืนๆ

 

 

 

 

 

อันดับที่ สินค้านําเข้า ร้อยละ อันดับที่ สินค้าส่งออก ร้อยละ
1 พลงังานไฟฟ้าและสินคา้อ่ืน 92.72         1 สินคา้เชื้อเพลิง 48.21

2 สินคา้กสิกรรม 5.83            2 สินคา้อุปโภคบริโภค 15.80

3 สินคา้แร่ 0.79            3 สินคา้วสัดุกอ่สร้าง 13.43

4 ไม ้ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ 0.66            4 พลงังานไฟฟ้าและสินคา้อ่ืน 4.96

5 เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ -             5 เคร่ืองจกัรไมใ่ชไ้ฟฟ้าและสว่นประกอบ 4.47

-             13.13         

100.00       100.00       

หมวดสินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกเข้าทีสํ่าคัญของจังหวัดเลย ปี 2563

(เดือนมกราคม - ธันวาคม)

อ่ืนๆ อ่ืนๆ
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 ¹ÔμÔºØ¤¤Å ¤§ÍÂÙ‹ ³ 31 ¡.¤. 65   
 จ้านวน   2,205   ราย  บงปຓน
 บริษัท     จ้านวน      856   ราย
 หຌางหุຌนสวนจ้ากัด   จ้านวน   1,345   ราย 
 หຌางหุຌนสวนสามัญนิติบุคคล  จ้านวน          4   ราย
 ทุนจดทะบียนรวม   7,959.03 ลຌานบาท 

 Ø̧Ã¡Ô̈ ÂÑ§ í́Òà¹Ô¹¡Ô̈ ¡ÒÃÍÂÙ‹  3 ÍÑ¹ Ñ́º   
 1.กอสรຌาง 
 2.การบริการดูลละบ้ารุงรักษาภูมิทัศนຏ 
 3.การขายปลีกชืๅอพลิงยานยนตຏ฿นรຌานคຌาฉพาะสถานี ปຖม

¹ÔμÔºØ¤¤Å¤§ÍÂÙ‹  

ราย ทุน (ลบ.) ราย ทุน (ลบ.) ราย ทุน (ลบ.) ราย ทุน (ลบ.)
2558 3 7.00 557 1896.68 290 2592.83 850 4496.51

2559 3 7.00 614 1979.2 354 2862.33 971 4848.53

2560 5 7.70 894 2440.54 465 4028.98 1364 6477.22

2561 5 9.50 1187 2778.57 598 4268.88 1790 7056.95

2562 5 8.30 1145 2680.91 646 4454.73 1796 7143.94

2563 4 7.30 1169 2835.13 715 4577.86 1888 7420.29

2564 4 7.30 1238 2943.53 772 4777.46 2014 7728.29

2565 4 7.30 1343 3130.11 856 4821.62 2205 7959.03

รวม
ป

หຌางหุຌนสวนสามญันิตบิุคคล หຌางหุຌนสวนจํากัด บริษัท จํากัด
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ภาคอุตสาหกรรม 
 ฿นป 2565 (10 สิงหาคม 2565) สถานการณຏดຌานอุตสาหกรรมจังหวัดลย มีรงงานอุตสาหกรรม ทีไเดຌ
รับอนุญาตประกอบกิจการสะสม จ้านวนทัๅงสิๅน 247 รงงาน งินลงทุนรวม 16,786,307,620 บาท ละมีจ้านวน 
คนงานรวม 4,023 คน ดยจ้านกออกปຓนจ้าพวกรงงานตามพระราชบัญญัติรงงาน (ฉบับทีไ 2) พ.ศ.2562  

ÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 1Ø7

17 ทีไมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลย

¹ÔμÔºØ¤¤Å¨´·ÐàºÕÂ¹ Ñ́̈ μÑé§ 

39



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202240

ÊÒ¢ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÁÒ¡·ÕèÊǾ   5  ÍÑ¹ Ñ́ºáÃ¡ ¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ

 1. อตุสาหกรรมอาหาร ประกอบดຌวยการผลิตทีไกีไยวกบัการปรรูปสตัวຏ น้ๅานม สตัวຏน้ๅา น้ๅามนักีไยวกบั
พืชผัก ผลเมຌ อาหารจากปງง น้ๅาตาล กีไยวกับชา กาฟ กกຌ รวมถึงการท้าน้ๅาขใง อาหารสัตวຏ
ปจจบุนัมีจา้นวนรงงานทัๅงสิๅน 21 รงงาน มลูคาการลงทนุ 8,038,424,000 บาท จา้นวนรงงาน 1,017 คน
 2. อตุสาหกรรมยาง ประกอบดຌวยการผลติกีไยวกบัผลติภณัฑຏยางพารา ยางครป บางหง ละผลติภัณฑຏ
ปร รูปจากยางพารา ปจจุบันมีจ้านวนรงงานทัๅงสิๅน 20 รงงาน มูลคาการลงทุน 1,997,068,500 บาท
จ้านวนรงงาน 563คน
 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช  ประกอบดຌวยการผลิตกีไ ยวกับผลิตภัณฑຏจากพืช
ผลผลิตทางการกษตร  มลใด  พืช  หรือหัวพืช  ปจจุบันมีจ้านวนรงงานทัๅ งสิๅน  79 รงงาน
มูลคาการลงทุน 723,094,600 บาท จ้านวนรงงาน 868 คน 
 4. อุตสาหกรรมอืไน โ ประกอบดຌวย การยอย บดหิน หຌองยใน การขุดลอกกรวดทรายหรือดิน 
ผลิตพลังงาน เฟฟງาสงอาทิตยຏ ผลิตกຍสชีวภาพจากน้ๅาสียกระบวนการผลิตปງงมันส้าปะหลังละ
กากมันส้าปะหลัง  มีจ้านวน 29 รงงานมูลคาการลงทุน 545,700,103 บาท จ้านวนรงงาน 465 คน 
 5.อุตสาหกรรมปรรูปเมຌละผลิตภัณฑจากเมຌ ประกอบดຌวย การปรรูปเมຌตางโ วงกบ ประตู 
หนຌาตาง ปจจุบันมีจ้านวนรงงานทัๅงสิๅน 30 รงงาน มูลคาการลงทุน 325,578,500 บาท จ้านวนรงงาน 
217 คน

17 ทีไมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลย

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒàËÁ×Í§áÃ‹ 17
 
 ฿นจังหวัดลยมีหลงทรัพยากรรทีไส้าคัญทางศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ถานหิน ทองค้า ทองดง หลใก 
บเรตຏ ละหินปูน ปຓนตຌน ซึไงมีสถานประกอบการทีไท้าหมืองร ดังนีๅ 

ËÁÇ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕà§Ô¹Å§·Ø¹ÁÒ¡ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
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 ฿นพืๅนทีไจังหวัดลย มีรงงานอุตสาหกรรมทีไเดຌรับอนุญาตประกอบกิจการ฿นงาน฿นปจจุบัน
ขຌอมูล ณ วันทีไ 10 สิงหาคม 2565 จ้านวน 247 รงงาน มูลคาการลงทุน 16,786,307,620 บาท
จา้นวนรงงาน 4,023 คน มสีาขาอตุสาหกรรมทีไมกีารลงทนุมากทีไสดุ คอื อตุสาหกรรมอาหาร ซึไงประกอบ
ดຌวยการผลติ กีไยวกบัการปรรปูสัตวຏ น้ๅานม สตัวຏน้ๅา พชืผกั ผลเมຌ อาหารจากปງง น้ๅาตาล กีไยวกบัชา กาฟ 
กกຌ รวมทัๅงการท้าน้ๅาขใง อาหารสัตวຏ ปຓนจ้านวนทัๅงสิๅน 21 รงงาน มลูคาการลงทุน 8,038,424,000 บาท 
จ้านวนรงงาน 1,017 คน
 สภาวการณຏปจจุบันรงงานอุตสาหกรรมทีไกิดขึๅน฿หม฿นป2565 มีจ้านวนลดลงรຌอยละ 66.66
มืไอทยีบกับป 2564 คอื ตัๅงตดอืนมกราคม - สงิหาคม 2564 มจีา้นวนรงงานทีไเดຌรบัอนญุาตประกอบกจิการ
รงงานลดลงรวม จ้านวน 15 รงงาน มูลคาการลงทุน 4,852,899,840 บาท รวมจ้านวนรงงาน 233 คน
฿นป2565 ตัๅงต ดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 มีจ้านวนรงงานทีไเดຌรับอนุญาตประกอบกิจการรงงาน 
รวมจ้านวน 5 รงงาน มูลคาการลงทุน 134,241,500 บาท จ้านวนรงงาน 107 คน ซึไงจะหในเดຌวา฿น
ป 2565 ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจงัหวัดลยมีจา้นวนลดลงละลิกกิจการมืไอทยีบกบัป 2564 อาจปຓนผลจาก
สภาพศรษฐกิจละการพรระบาดรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)
 จังหวัดลย ปຓนพืๅนทีไทีไมีศักยภาพหมาะสม฿นการลงทุน฿นหลายดຌาน ทัๅงมีศักยภาพ฿นการท้ากษตร 
นืไองจากมีอากาศทีไหมาะสมตอการพาะปลูก อาทิชน ขຌาวพดลีๅยงสัตวຏ อຌอย มันส้าปะหลัง ยางพารา 
รวมทัๅงมีความปຓนอกลักษณຏละธรรมชาติทีไสวยงาม ละวัฒนธรรมทีไดดดน ศักยภาพดຌานการคຌา
ชายดน ละอุดมเปดຌวยทรัพยากรรทีไส้าคัญ ชน รทองค้า รหลใก รบเรตຏ หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนพืไอการกอสรຌาง

¨íÒ¹Ç¹àËÁ×Í§áÃ‹ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 

»ÃÔÔÁÒ³áÃ‹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ( àÁμÃÔ¡μ Ñ¹) 

´ŒÒ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 17
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 ดังนัๅน ผูຌประกอบการรงงานทีไมีศักยภาพทีไจะประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดลย ปຓนรงงานกีไยวกับ
การรับซืๅอผลผลิตทางการกษตร ละปรรูปผลผลิตทางการกษตร ชน รงงานปງงมันส้าปะหลัง
รงงานยางพารา รงงานน้ๅาตาลละเซลขຌาวพดลีๅยงสัตวຏ ปຓนตຌน

μÒÃÒ§¢ŒÍÁÙÅà»ÃÕÂºà·ÕÂº í̈Ò¹Ç¹âÃ§§Ò¹áÅÐà§Ô¹·Ø¹ 5 »‚ÂŒÍ¹ËÅÑ§ (2561 – 2565) 

 หมายหตุ : ฿นป 2565 รงงาน฿นจังหวัดลย เดຌจ้านกรงงานทีไมีก้าลังรงมຌามากกวา 50 ขึๅนเป
฿หຌปຓนรงงานตามพระราชบัญญัติรงงาน (ฉบับทีไ 2) พ.ศ.2562 

฿ น ก ลุ ม ผูຌ มี อ า ยุ  1 5  ป ขึๅ น เ ป  จ้ า น ว น  4 4 5 , 9 7 5  คน  พบว า  ปຓ น ผูຌ อ ยู ฿ น ก้ า ลั ง
รงงาน จ้านวน 306,923 คน ดยจ้านกปຓนผูຌมีงานท้า จ้านวน 306,012 คน คิดปຓนรຌอย
ละ  47.91 ของประชากรทัๅ งหมด  มืไ อ ปรียบทียบการมีงานท้าระหวางพศ฿นเตรมาสนีๅ
จ ะพบว า  พศชายมี สั ดส วนของการมี ง านท้ า  ห รืออั ตราการจຌ า ง งานมากกว า พศหญิ ง
(ค้านวณจากผูຌมี งานท้าจ้านกพศตอผูຌอ ยู ฿นก้าลังรงงานจ้านกพศ )  กลาวคือ  พศชาย
มีอัตรารຌอยละ 100.00 ละพศหญิง รຌอยละ 99.35 ละมืไอพิจารณา฿นภาพรวมจะพบวา
อัตราการมีงานท้าซึไงค้านวณจากสัดสวนผูຌมีงานท้าตอผูຌอยู ฿นก้าลังรงงาน มีอัตรารຌอยละ 99.70
นัไนหมายความวา ผูຌอยู฿นก้าลังรงงาน 100 คน จะมีงานท้าประมาณ 99 คน ซึไงอัตราการจຌางงาน  ฿นภาพ
รวม฿นเตรมาสนีๅพิไมขึๅนจากเตรมาสทีไลຌวทีไมีอัตรารຌอยละ 99.34 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÃ§§Ò¹18 
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18 ทีไมา : ส้านักงานสถิติจังหวัดลย

    สวนอัตราวางงานซึไงค้านวณจากผูຌวางงานตอผูຌอยู฿นก้าลังรงงาน฿นเตรมาสนีๅพบวา
มีรงงาน฿นจังหวัด ทีไวางงาน 0.30 ทัๅงนีๅ อัตราการวางงานภาพรวมเตรมาสนีๅลดลงจากเตรมาส
ทีไลຌว ซึไงมีอัตราการวางงานภาพรวม รຌอยละ 0.66 ส้าหรับตัวลข฿นกลุมของผูຌทีไเมอยู฿นก้าลัง
รงงานซึไงมีจ้านวน 139,052 คน พบวาปຓนผูຌท้างานบຌาน รียนหนังสือ ดใก/ชรา/ปຆวย/พิการจน
เมสามารถท้างานเดຌ ละอืไนโ ดยมีสัดสวนรຌอยละ 19.46 รຌอยละ 22.39 รຌอยละ 52.07
ละรຌอยละ 6.09 ของผูຌเมอยู฿นก้าลังรงงานทัๅงหมด ตามล้าดับ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ (äμÃÁÒÊ 1 »‚ 2565) 
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à»ÃÕÂºà·ÕÂºμíÒáË¹‹§§Ò¹Ç‹Ò§/¼ÙŒÊÁÑ¤Ã§Ò¹/¡ÒÃºÃÃ Ø̈§Ò¹ äμÃÁÒÊ 2 »‚ 2565 

μíÒáË¹‹§Ç‹Ò§§Ò¹ã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ í̈Òá¹¡μÒÁà¾È äμÃÁÒÊ 2 »‚ 2565 

   

 สา้หรับต้าหนงงานวาง฿นเตรมาสนีๅ พบวาปຓน พศชาย 168 อตัรา รຌอยละ 23.97 ของ
ต้าหนงงานวางทัๅงหมด พศหญิงมีจ้านวน 183 อัตรา รຌอยละ 26.11 ละเมระบุพศมีจ้านวน 
350 อัตรา รຌอยละ 49.93  การทีไต้าหนงงานวางเมเดຌระบุพศมีจ้านวนมากกวาสดง฿หຌหในวา
สถานประกอบการหรือนายจຌาง พจิารณาหในวางานดยทัไวเป  เมวาชายหรือหญิงกใสามารถท้าเดຌ
ชนกัน หรือเมมีความตกตาง฿นรืไองพศ ฿นอีกประการหนึไง นายจຌางพิจารณาหในวาการเมระบุ
พศจะมีผลดี฿นดຌานอกาสการคัดลือกรงงานมากกวาการระบุพศ 
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19 ทีไมา : ส้านักงานการทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Õè́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕ§Ò¹·íÒã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ 
í̈Òá¹¡μÒÁ»ÃÐàÀ·¡Ô̈ ¡ÃÃÁäμÃÁÒÊ 2 »‚ 2565

   

ภารกิจสงสริมการมีงานท้านอกจากภารกิจทีไเดຌกลาวมาลຌว ส้านักงานจัดหางานจังหวัดลย 
ยังมีการจัดกิจกรรมตางโ พืไอสงสริม฿หຌประชาชนกลุมตางโ มีงานท้า เมวาจะปຓนผูຌจบการศึกษา฿หม 
ผูຌวางงาน ผูຌ฿ชຌรงงาน ทีไมีงานท้าอยูลຌว ละมีความประสงคຏจะปลีไยนงาน ผูຌสูงอายุ มบຌาน
หรือ ผูຌตຌองการรับงานเปท้าทีไบຌาน รวมทัๅงทหาร ละคนพิการ ดยกิจกรรมตางโ ทีไจัด฿หຌกลุม
ปງาหมาย ฿นเตรมาส 2 ป 2564 (ดือนมษายน – มิถุนายน 2565) มีผูຌเดຌรับประยชนຏทัๅงสิๅน 
189 คน จากกิจกรรมทีได้านินการพืไอสงสริมการมีงานท้า จ้านวน 1 ครงการ จัดกิจกรรม
ทัๅงสิๅนจ้านวน 4 ครัๅง คือ จังหวัดคลืไอนทีไสรຌางรอยยิๅม฿หຌประขาชน

Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ19

 จังหวัดลย  มืองทองทีไยวทางธรรมชาติทีไอบลຌอมดຌวยภูขาสลับซับซຌอน  อุดมเปดຌวยพืช
พรรณปຆาเมຌนานาชนิด ภูมิประทศทีไงดงาม  อากาศอันยในสบายตลอดทัๅงป มีประพณีวัฒนธรรมอัน
ตกตางเปจากถิไนอืไน ซึไงเดຌก การละลนผีตาขน ละวัฒนธรรม ฿หຌเดຌมาสัมผัสละรียนรูຌวิถีชีวิต
ชาวจังหวัดลย  ดຌวยจังหวัดลยมีศักยภาพ฿นการรองรับนักทองทีไยว  การทองทีไยวหงประทศเทย
เดຌก้าหนด฿หຌป 2561 ปຓน “ปทองทีไยววิถีเทย กຎเกຎอยางยัไงยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism”
พืไอสงสริมนຌนการทองทีไยว฿หຌปຓนอุตสาหกรรมรืไองความมัไนคง ศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาละ
การตางประทศ มีการบูรณาการทุกภาคสวน พืไอมุงสูการปຓนหลงทองทีไยวคุณภาพระดับชัๅน
น้าของลก มีการจริญติบตบนพืๅนฐานของความปຓนเทย ละกระจายรายเดຌสูชุมชน จังหวัดลย
ปຓน 1 ฿น 12 มืองตຌองหຌาม...พลาด ทัๅงนีๅกในืไองมาจากศักยภาพวามหนาวยในของอากาศละความ
มีสนหຏของจังหวัด จึงหมาะส้าหรับผูຌทีไตຌองการการดินทางมาทองทีไยว ฿นทุกรูปบบ ทุกฤดูกาล
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 จังหวัดลย เดຌรับการประกาศปຓนพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืนจังหวัดลยละ
คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติ มืไอวันทีไ 27 มีนาคม 2558 หในชอบผนยุทธศาสตรຏการบริหารพืๅนทีไพิศษ 
4 พืๅนทีไ เดຌก (1) อุทยานประวัติศาสตรຏสุขทัย/ศรีสัชนาลัย-ก้าพงพชร (2) มืองกานาน (3) ลย 
(4) มืองบราณอูทอง ละ มืไอวันทีไ 12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการนยบายทองทีไยวหงชาติ
เดຌประกาศขตพัฒนาการทองทีไยววิถีชีวิตลุมมน้ๅาขง (หนองคาย ลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม)
ปຓนการสงสริมความสัมพันธຏของชุมชนริมฝດงมน้ๅาขง พืไอพัฒนาชีวิต ละวัฒนธรรมทีไน้ามาซึไงการ
พิไมหลงทองทีไยวคุณภาพ฿นพืๅนทีไละกอ฿หຌกิดการชืไอมยงการทองทีไยวของประทศพืไอบຌานตอเป
 จุดดนจังหวัดลย ปຓนมืองหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ละศิลปวัฒนธรรม 
หลงทองทีไยวทีไส้าคัญของจังหวัดลย มีหลากหลาย อาทิชน หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมอ้าภอ
ชียงคาน อ้าภอลใกโ ริมมน้ๅาขง สุดชายดนเทย ดຌวยมนตຏสนหຏของวิถีชีวิตของผูຌคนทีไรียบงายละ
ยังคงวัฒนธรรมดังดิมเวຌอยางหนียวนนท้า฿หຌชียงคานเดຌรับการบรรจุปຓน 100 หลงทองทีไยวยัไงยืน
ระดับลก Sustainable Destinations TOP 100 ประจ้าป 2563 ครัๅงรกของประทศเทย อ้าภอภูรือ
เดຌชืไอวาปຓนมืองหงทะลภูขา สุดหนาว฿นสยาม ดอกเมຌงามสามฤดู ปຓนมหลใกอีกตัวทีไ
ดึงดูดนักทองทีไยวขຌามาสัมผัสกับธรรมชาติละเมຌดอกมืองหนาว ชืไอมยงสຌนทางทองทีไยวขຌาสู
อ้าภอมืองลย ซึไงตใมเปดຌวยประวัติศาสตรຏละวิถีชีวิตคนมืองลย ละชืไอมยงการทองทีไยวเปสู 
14 อ้าภอ฿นขตจังหวัดลย ละจังหวัด฿กลຌคียง สิไงตางโหลานีๅ ปຓนทุนทางธรรมชาติละวัฒนธรรม
ของจังหวัดลยทีไนักทองทีไยวอยากขຌามาสัมผัสดຌวยตนอง ท้า฿หຌจังหวัดมีรายเดຌจากการทองทีไยว
พิไมขึๅน ซึไง฿นป 2562 มีนักทองทีไยวขຌามายังจังหวัดลยกวา 2,257,978 คน สรຌางรายเดຌ฿หຌกับคน฿น
ทຌองถิไนราว 4,740.59 ลຌานบาท ละการทีไมีลักษณชนนีๅจึงปຓนสนหຏของจังหวัดลย หมาะส้าหรับ
ผูຌประกอบการทีไจะลงทุนท้าธุรกิจ ดຌานการบริการ ประภทรงรม รีสอรຏท ละรຌานอาหาร ซึไง฿น
ป พ.ศ.2564 มีจ้านวนสถานทีไพักรงรม฿นจังหวัดลย จ้านวน 549 หง  รวมจ้านวน 7036 หຌอง
 จังหวัดลย มีพืๅนทีไสวน฿หญอบลຌอมดຌวยภูขาละสายน้ๅาท้า฿หຌจังหวัดลยมีสภาพอากาศ
ยในสบาย ชวงดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธຏ มีอากาศหนาวยใน อุดมเปดຌวยพืชพรรณปຆาเมຌ
นานาชนิด หลากหลายดຌวยหลงทองทีไยว ท้า฿หຌมีหลงทองทีไยวหลายประภท ประกอบดຌวย
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 จังหวัดลย เดຌน้าผนงาน THAI LOEI 4.0 มา฿ชຌ ดยฉพาะดຌานการทองทีไยวของจังหวัดลย
ดยนຌน฿นการสรຌางมูลคา฿นดຌานการทองทีไยว นຌนกิจกรรมการดินทางทองทีไยวทีไท้า฿หຌกิดวันพัก
ยาวนานขึๅนดຌวยการน้าสนอนวคิด Tourism and Sports ลยมืองหงการทองทีไยวละกีฬา ยกระดับ
หลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐาน สรຌางมูลคาผลิตภัณฑຏละบริการดຌานการทองทีไยว สงสริมการตลาดละ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌานการทองทีไยว อนุรักษຏฟຕนฟูธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ละสิไงอ้านวยความสะดวกทีไปຓนมิตรกับคนทัๅงมวล สงสริมการทองทีไยวชุมชน การทองทีไยวชิง
สรຌางสรรคຏ ภูมิปญญา การกษตร ละศิลปวัฒนธรรมเปสูการสรຌางมูลคาดຌานการทองทีไยว฿หຌสามารถ
สรຌางละกระจายรายเดຌกประชาชน  สงสริม฿หຌประชาชนออกก้าลังกาย ลนกีฬา พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต
ละพัฒนากีฬาสูความปຓนลิศ รวมถึงการดินทางทองทีไยวชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌาน สปป.ลาว
ตามครงการความรวมมือสีไหลีไยมวัฒนธรรมลຌานชຌาง พืไอดึงดูดนักทองทีไยว฿หຌดินทางขຌามายัง
จังหวัดลย ละสิไงทีไจังหวัดตຌองท้าควบคูกันเปกใคือรืไองความปຓนมืองทีไสะอาด ละการดูลนักทองทีไยว
฿นทุกโ ดຌาน รวมถึงความหวง฿ยทีไชาวลยมี฿หຌกับนักทองทีไยว การสรຌางมาตรฐานดຌานการบริการ 
ดยฉพาะการดูล฿นรืไองของความปลอดภัย ซึไงหลายโ หนวยงาน฿นพืๅนทีไเดຌจัดท้าผนเวຌรองรับลຌว

 1.  จังหวัดลยมีหลงทองทีไยวธรรมชาติทีไอบลຌอมดຌวยภูขาสลับซับซຌอน อุดมเปดຌวยพืชพรรณ
ปຆาเมຌนานาชนิด ทีไมีความหลากหลาย สวยงามมากมายหลายหง อาทิ อุทยานหงชาติภูรือ , อุทยานหงชาติ
ภูกระดึง , ขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาภูหลวง  ภูสวนทราย , กงคุดคูຌ , ภูลมล (หลงซากุระ฿หญทีไสุด฿น
มืองลย) ,ภูปຆาปาะ (เดຌรับฉายาวาฟูจิมืองลย) สวนหินผางาม (เดຌรับฉายาวาปຓนคุณหมิงมืองลย) , 
ภูบักเด (ผาหลอกลวง) ละอีกทัๅงยังมีการปຂดหลงทองทีไยว฿หมโ อีกดຌวย
 2.  มีหลงทองทีไยวทางประพณี ละวัฒนธรรมทีไปຓนอกลักษณຏฉพาะถิไนละมีความนาสน฿จ อาทิ 
ถนนคนดินชียงคาน,ประพณีหตຌนดอกเมຌ  อ.นาหຌว , งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ้าภอดานซຌาย 
, ประพณีบุญหลวงละการละลนผีตาขน , ประพณีผีขนน้ๅา  บຌานนาซาว  อ้าภอชียงคาน ละอีก
มากมายทีไยังเมเดຌกลาวถึง
 3. จงัหวดัลยมกีารบรกิารรถดยสารประจา้ทางจาก ลย – เชยบุร ี– หลวงพระบาง เปละกลบั 
ประจ้าทุกวัน  จึงท้า฿หຌนักทองทีไยวดินทางขຌาออกจากหลวงพระบางดินทางขຌามา฿นจังหวัดลยมากขึๅน
อีกทัๅงจังหวัดลย  มีหนวยงาน องคຏกร ดຌานการทองทีไยวตัๅงอยูภาย฿นจังหวัด  ประกอบดຌวย                 
 1. ส้านักงานการทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย  2. การทองทีไยวหงประทศเทย ส้านักงานลย
 3. สถานีต้ารวจทองทีไยวลย    4. ส้านักงานพืๅนทีไพิศษ5 (อพท.5)

»̃¨ Ñ̈Â·ÕèÊ‹§¼Åμ‹Í¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ 

  5.สมาคมธุรกิจการทองทีไยวจังหวัดลย  
   มีภารกิจทีไตຌองบูรณาการขับคลืไอนงาน
           ดຌานการทองทีไยวของจังหวัดลยน้าเปสู  
                 ประยชนຏสูงสุด
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 หมายหตุ  ขຌอมูลจากกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ขຌอมูลสถิติของ ป 2563 ยังเมผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตอยาง฿ดคณะกรรมการ

 ปจจุบันครงสรຌางของครอบครัวมีการปลีไยนปลงเป ชน ลักษณะครอบครัวปຓนครอบครัว
ดีไยวมากขึๅนความสามารถ฿นการพึไงตนองดຌานศรษฐกิจทีไต้ไาลง ภาวะหนีๅสินตละครอบครัวพิไมขึๅน 
ครอบครัวมีปญหาการหยารຌางสูง มีการ฿ชຌความรุนรงตอสมาชิก฿นครอบครัวพิไมขึๅน การ฿ชຌวลาของ
คน฿นครอบครัวบบพรຌอมหนຌากันมีนຌอยลง การดูลบุตรหลานนຌนวัตถุสิไงของปຓนหลักมากกวาการ฿ชຌ
วลา฿นการปรึกษาหารือกัน  ขณะทีไดใกอยู฿นกระสสังคมทีไมีทัๅงดีละเมด ีสืไอสิไงพิมพຏตาง โ น้าสนอ฿น
ชิงลอหลม ตຌอง฿ชຌวิจารณญาณ฿นการรับรูຌรับทราบ ดยฉพาะอยางยิไงยาวชนก้าลังอยู฿นวัยทีไตຌองการ
ตຌนบบ ถຌาขาดการอบรมหรือชีๅนวทางทีไถูกตຌองอาจตกปຓนหยืไอของกระสสังคมทีไหลากหลายละมี
พฤติกรรม฿นชิงลบเดຌ เมวาจะปຓนการด้านินชีวิต การรับประทานอาหาร การตงกาย ทรงผม กิริยา
ทาทาง การพดูจา ตลอดจนถงึสภาพจติ฿จทีไนยิมความปຓนอิสรสร ี ละปจจบุนัรัฐบาลมนียบายปราบปราม
ยาสพติดอยางจริงจัง ตปญหาของผูຌติดยาสพติดละผูຌคຌายังมีมาก ละมีสถิติพิไมขึๅนอยางตอนืไอง

í̈Ò¹Ç¹¼ÙŒàÂÕèÂÁàÂ×Í¹áÅÐÃÒÂä Œ̈́ Ò¡¼ÙŒàÂÕèÂÁàÂ×Í¹ Ñ̈§ËÇÑ́ àÅÂ
»‚ ¾.È. 2561 – 2565

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 20
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ตารางทีไ 1 จ้านวนสถานศึกษา  จ้านกตามสังกัด ปการศึกษา 2564

ตารางทีไ 2 จ้านวนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา จ้านกตามสังกัด ปการศึกษา 2564

20 ทีไมา : ส้านักงานศึกษาธฺการจังหวัดลย  
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 จังหวัดลยมีวัดทีไเดຌรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ละส้านักสงฆຏ ซึไงยังเมเดຌรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา รวมจ้านวนทัๅงสิๅน 759 วัด รายละอียดดังนีๅ
 1) พระอารามหลวง จ้านวน 1 หง วัดศรีสุทธาวาส ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมืองลย จังหวัดลย  
       2) วัดละส้านักสงฆຏ จ้านวน  759 หง รายละอียดดังตาราง

´ŒÒ¹ÈÒÊ¹Ò 21

ตารางสดงจ้านวนวัดละส้านักสงฆ฿นจังหวัดลย 

21 ทีไมา : ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลย  
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พระภิกษ ุสามณร ฿นจังหวัดลย 

ตารางสดงจ้านวนพระภิกษ ุสามณร ( 31 ตุลาคม 2564)

ตารางสดงจ้านวนจ้านวนประชากรทีไนับถือศาสนาตาง โ ฿นจังหวัดลย 

52



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202253

ตารางสดงจ้านวนบุคลากรผยผพระพุทธศาสนา

¾ÃÐÍÃÔÂÊ§¦ �¨Ò¡Í´Õμ í̈Ò¹Ç¹ 14 ÃÙ»

1. หลวงปูຆหวน สุจิณณ บຌานนาปຆง ต.นาปຆง อ.มืองลย จ.ลย                         
2. หลวงปูຆหลุยสຏ จันทสาร วัดถ้ๅาผาบิๅง บຌานนาก ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.ลย                      
3. หลวงปูຆชอบ ฐานสม วัดปຆาสัมมานุสรณຏ บຌานคกมน ต.ผานຌอย อ.วังสะพุง จ.ลย                          
4. หลวงปูຆค้าดี ปภาส (พระครูญาณทัสสี) วัดถ้ๅาผาปูຆ บຌานนาอຌอ ต.นาอຌอ อ.มืองลย จ.ลย
5. หลวงปูຆศรีจันทรຏ วัณณาภ (พระธรรมวราลังการ) วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต.กุดปຆอง อ.มือง จ.ลย  
6. พระราชศรีลสังวร อดีตจຌาคณะจังหวัดลย (ธ) วัดพนทน บ.ศรีพนทน ต.นาซาว อ.ชียงคาน จ.ลย
7. หลวงปูຆสีทน สีลธน อดีตจຌาอาวาสวัดถ้ๅาผาปูຆ (ธ) บ.นาอຌอ ต.นาอຌอ อ.มืองลย จ.ลย       
8. พระปຂยทัสสี  อดีตจຌาคณะจังหวัดลย (ธ) วัดปຆาผาจริญ บ.ลຌา ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.ลย                              
9. พระราชญาณวิสุทธิสภณ (หลวงปูຆทอน) อดีตจຌาคณะจังหวัดลย (ธ) วัดศรีอภัยวัน ต.นาอຌอ อ.มืองลย จ.ลย                               
10. หลวงปูຆซามา อจุตต อดีตจຌาอาวาสวัดอัมพวัน (ธ) บ.เรมวง ต.มือง อ.มืองลย จ.ลย
11. หลวงปูຆผย วิริย อดีตจຌาอาวาสวัดถ้ๅาผาปูຆ (ธ) บ.นาอຌอ ต.นาอຌอ อ.มืองลย จ.ลย       
12. หลวงปูຆพัน ฐิตธมฺม อดีตจຌาอาวาสวัดปຆาน้ๅาภู (ธ) บ.น้ๅาภู ต.มือง อ.มืองลย จ.ลย
13. หลวงปูຆอราม ชินว้ส อดีตจຌาอาวาสวัดปຆาถ้ๅากลบ (ธ) บ.ทาวังคน  ต.ศรีสองรัก อ.มือง จ.ลย 
14. หลวงปูຆยใน ฐานธมฺม อดีตจຌาอาวาสวัดพระบาทภูควายงิน (ธ) บ.ผาบน ต.บุฮม อ.ชียงคาน จ.ลย

¾ÃÐà¶ÃÐªÑé¹¼ÙŒãËÞ‹ ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ í̈Ò¹Ç¹ 21 ÃÙ»

1. พระราชสุมธี ทีไปรึกษาจຌาคณะจังหวัดลย (ธ) วัดภูตูมวนาราม บ.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.ลย    
2. พระราชวีราภรณຏ ทีไปรึกษาจຌาคณะจังหวัดลย (ม) วัดศรีบุญรือง บ.ติๅว ต.กุดปຆอง อ.มือง จ.ลย  
3. พระราชปรีชามุนี จຌาคณะจังหวัดลย (ม) วัดศรีบุญรือง บ.ศรีบุญรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.ลย          
4. พระราชวชิรสุธี จຌาคณะจังหวัดลย (ธ) วัดศรีสุทธาวาส บ.฿หม ต.กุดปຆอง อ.มืองลย จ.ลย
5. หลวงพอขันตี ญาณวร วัดปຆามวงเข (ธ) บ.มวงเข ต.สานตม อ.ภูรือ จ.ลย              
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 จ้านวนวัด฿นจังหวัดลย  
 - มหานิกาย  จ้านวน  580 วัด
 - ธรรมยุต     จ้านวน  139 วัด

ขຌอมูลดຌานสาธารณสุข  (ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 สิงหาคม 2565)

หนวยบริการทางการพทยละสาธารณสุข
จังหวัดลย  มีสถานบริการทางการพทยຏละสาธารณสุข จ้านวนทัๅงสิๅน  510 หง จ้านกตามสังกัด 
1) สถานบริการทางการพทยຏละสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน 142 หง  
2) สถานบริการทางการพทยຏละสาธารณสุข ภาคอกชน จ้านวน 237 หง 
3) สถานบริการทางการพทยຏละสาธารณสุขสังกัดระทรวงกลาหม จ้านวน 1 หง 
4) สถานบริการทางการพทยຏละสาธารณสุข สังกัดองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน จ้านวน 1 หง 
5) รຌานขายยา จ้านวน 219 หง รายละอียดดังตาราง  
 

Œ́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 22

6. หลวงพอชาลี ถิรธัมม วัดปຆาภูรือ (ธ) บ.ตาดสาน ต.ปลาบา อ.ภูรือ จ.ลย  
7. หลวงปูຆนิพนธຏ อภิปสนฺน วัดสมดใจภูรือ (ธ) บ.ปຆาจันตม ต.หนองบัว อ.ภูรือ จ.ลย    
8. พระครูภาวนาวิสุทธาภรณຏ วัดนรมิตวิปสสนา (ม) ต.ดานซຌาย อ.ดานซຌาย จ.ลย
9. พระอธิการมนฑຏจิตตຏกษม วัดปຆาภูปก (ธ) บ.กกบก ต.หนองงิๅว อ.วังสะพุง จ.ลย      
10. หลวงพอส้าลี สุทธจิตฺต วัดถ้ๅาคูหาวารี (ธ) บ.นนสวาง ต.คกขมิๅน อ.วังสะพุง จ.ลย
11. หลวงตาณรงคຏ วฑฒน วัดถ้ๅาผาปูຆ (ธ) วัดสิริปุญญาราม บ.หมากขຌง ต.หนองงิๅว อ.วังสะพุง จ.ลย
12. หลวงพอวิลาส ปสาทิก วัดปากภู (ม) วัดบຌานน้ๅาภู ต.มือง อ.มืองลย จ.ลย
13. พระอาจารยຏทวี ปุญญปญญ (ธ) วัดปຆาสันติธรรม บ.หຌวยดืไอ ต.หຌวยดืไอ อ.หนองหิน จ.ลย                                
14. พระครูสุวรรณรัตนวิมล วัดศรีภูมิ (ธ) บ.ฮ ต.กุดปຆอง อ.มืองลย จ.ลย 
15. พระครูวีรญาณสภณ (หลวงพอดาด วัดปຆาสัมมานุสรณຏ (ธ) บ.คกมน ต.ผานຌอย อ.มืองลย จ.ลย        
16. พระอาจารยຏมนตรี คณสภณ (พระอาจารยຏหรัไง) วัดวังดือนหຌา (ธ) บ.วังดือนหຌา ต.หຌวยสีสียด 
     อ.ภูหลวง จ.ลย
17. พระอาจารยຏสมศรี อตฺตสิริ วัดวฬุวนาราม (ธ) บ.ผานຌอย ต.ผานຌอย อ.วังสะพุง จ.ลย          
18. พระอาจารยຏสง จิรวัฒฑก วัดปຆากกพธ่ิ (ธ) บຌานกกพธ่ิ-วังก้ไา ต.ดานซຌาย อ.ดานซຌาย จ.ลย
19. พระครูสิริวัฒนาธร วัดปຆาประชาสรรคຏ (ธ) บ.บุงผักกຌาม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.ลย      
20. หลวงปูຆประพันธຏ กิตติสภณ วัดปຆาวิวกภูขาวง (ธ) บ.ดงนຌอย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.ลย
21. พระอาจารยຏ อุทัย ฌานุตฺตม วัดปຆาหຌวยลาด (ธ) บ.หຌวยลาด ต.สานตม อ.ภูรือ จ.ลย

22 ทีไมา :  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย  
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ตารางทีไ  1  สถานบริการทางการพทยละสาธารณสุข จ้านกตามสังกัด฿นจังหวัดลย 
 ป พ.ศ. 2565
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 รูปภาพ สดงหนวยบริการทางการพทยຏละสาธารณสุข  จังหวัดลย

 ผนภูม ิสดงจ้านวนละรຌอยละของบุคลากรดຌานสาธารณสุข จังหวัดลย ป พ.ศ. 2565

 22 ทีไมา :  กลุมงานทรัพยากรบุคคล  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย  

 บุคลากรทางการพทยຏละสาธารณสุข  
 จังหวัดลยมีบุคลากรทางการพทยຏละสาธารณสุขประภทตางโ รวมทัๅงสิๅน 3,804 คน ดยมี
บุคลากรทีไปຓนขຌาราชการมากทีไสุด จ้านวน  2,356 คน  รองลงมาปຓนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน 
1,098 คน  ละลูกจຌางชัไวคราวรายดือน จ้านวน 123 คน คิดปຓนรຌอยละ 61.19, 28.86 ละ 3.23 ตามล้าดับ  

ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
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 ผนภูม ิสัดสวนรຌอยละประชากรสูงอายุ จ้านกรายอ้าภอ ป 2565

 ทีไมา :  ขຌอมูลประชากรกลางป ณ วันทีไ 30 สิงหาคม 2565 จากฐานขຌอมูล HDC   

   
 พิจารณาขຌอมูลประชากรสูงอายุ จ้านกรายอ้าภอ พบวา อ้าภอทาลีไ ชียงคาน มืองลย มี
สัดสวนประชากรสูงอายุ฿นสัดสวนทีไสูงกวารຌอยละ 20 (รຌอยละ 22.61  21.04  20.07 ตามล้าดับ) ละพบ
สัดสวน นຌอยทีไสุด฿นอ้าภอผาขาว รຌอยละ 14.45 

»̃¨ Ñ̈Â·ÕèÊ‹§¼Åμ‹ÍÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ 
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 22 ทีไมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย

 1. บุคลากรทางการพทยละสาธารณสุข 
 ขຌอมูลสถิติชีพทีไส้าคัญดຌานสาธารณสุขปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 พบวา จังหวัดลย
มีอัตราการตายมารดาเทยตอการกิดมีชีพสนคน ปຓน 32.84 20.70 19.11 ละ 77.86 ตามล้าดับ
อัตราตายทารกเทยรกกิด อายุนຌอยกวาหรือทากับ 28 วันตอพันทารกกิดมีชีพ ปຓน 3.44 0.99 3.13 4.41 
ละ 3.83 ตามล้าดับ รายละอียดดังผนภูมิทีไสดง

ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
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2. สาหตุการปຆวยของผูຌปຆวยทีไมารับบริการ฿นผนกผูຌปຆวยนอก  

3. สาหตุการปຆวยของผูຌปຆวยทีไมารับบริการ฿นผนกผูຌปຆวย฿น (คน)  

 ตารางสดงจ้านวนผูຌปຆวยนอก 10 อันดับรก จังหวัดลย ป พ.ศ.2565

ตารางสดงสาหตุการปຆวยของผูຌปຆวย฿นทีไส้าคัญ 5 อันดับรกของจังหวัดลย ปงบประมาณ 2564  

ทีไมา :  ขຌอมูลจากระบบคลังขຌอมูลดຌานการพทยຏละสุขภาพ (HDC) จังหวัดลย 
          กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรຏสาธารณสุข  
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 กลุมรคทีไปຓนสาหตุการตายทีไส้าคัญ 5 อันดับรกของจังหวัดลย ป พ.ศ. 2565 เดຌก
1)นืๅองอกรวมมะรใง 2)รคระบบเหลวียนลือด 3)รคติดชืๅอละปรสิต 4)รคระบบหาย฿จ ละ
5)รคระบบสืบพันธຏรวมปสสาวะ คิดปຓนอัตราตาย 129.47 116.95 71.39 70.92 ละ 59.96 ตอสนประชากร
ตามล้าดับ รายละอียดดังสดง฿นตาราง 

4. สาหตุการตายทีไส้าคัญ 

ตารางสดง กลุมรคทีไปนสาหตุการตายทีไส้าคัญ 10 อันดับรก จังหวัดลย  ป พ.ศ. 2564  
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การจัดสรรทีไดิน฿หຌประชาชน ดยเม฿หຌกรรมสิทธิ่ ตรับรองสิทธิรวมกัน฿นการจัดทีไดิน
ของชุมชน การจัดหาทีไดิน

 
 จังหวัดลยเดຌด้านินการส้ารวจพืๅนทีไปຆาสงวนหงชาติทีไอยู฿นหลักกณฑຏพืไอมอบ฿หຌชุมชน
ท้ากินละอยูอาศัยเดຌดยชอบดຌวยกฎหมาย ด้านินการลຌว จ้านวน 11 ปຆา ประชาชนผูຌเดຌรับประยชนຏ 
จ้านวน 21,970 ราย รวม 26,300 ปลง นืๅอทีไ 225,431 เร 88 ตรว.
 ด้านินการการจัดระบียบทีไดิน ดยตรวจสอบรายชืไอผูຌมีคุณสมบัติขຌา฿ชຌทีไดินตามครงการ คทช.
ลຌวสรใจ จ้านวน 2 ปຆา จ้านวนประชาชนผูຌรับสมุดประจ้าถือครองทีไดิน 1,225 ราย รวม 1,880 ปลง 
นืๅอทีไ 10,781 เร 2 งาน 46 ตรว.

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ
ผลการด้านินการจัดทีไดินท้ากิน฿หຌชุมชนตามนยบายรัฐบาล (คทช.)

ป 2565 23

23 ทีไมา : ส้านักทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจังหวัดลย รวมกับ ส้านักงานทีไดิืนจังหวัดลย
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ยอดการจ้าหนายผลิตภัณฑ OTOP

 1.1 ยอดจ้าหนายผลิตภัณฑຏ OTOP ปงบฯ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย. 63)   
                   จ้านวน 2,378,624,855 บาท พิไมขึๅนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รຌอยละ 14.23
 1.2 ยอดจ้าหนายผลิตภัณฑຏ OTOP ปงบฯ 2564 (ต.ค.63 – ก.ย. 64)   
                   จ้านวน 2,674,908,725 บาท พิไมขึๅนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รຌอยละ 12.32
 1.3 ยอดจ้าหนายผลิตภัณฑຏ OTOP ปงบฯ 2565 (ต.ค.64 – ก.ย. 65)   
                   จ้านวน 2,881,328,143 บาท พิไมขึๅนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รຌอยละ 7.72

การปรียบทียบจ้านวนผลิตภัณฑ OTOP ทีไขຌารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.เทย ประจ้าป 2559 ละ ประจ้า
ป 2562 ละป 2565

 ฿นป 2565 จังหวัดลย สงผลิตภัณฑຏขຌารวมคัดสรรสุดยอดหนึไงต้าบล หนึไงผลิตภัณฑຏเทย 
ประจ้าป พ.ศ. 2565 จ้านวน ทัๅงสิๅน 146 ผลิตภัณฑຏ ทัๅงนีๅอยูระหวางการพิจารณาคาคะนนสวน
ค. จากสวนกลางฯ ป พ.ศ. 2559 สงผลิตภัณฑຏขຌารวมคัดสรรสุดยอดหนึไงต้าบล หนึไงผลิตภัณฑຏเทย 
จ้านวน 125 ผลิตภัณฑຏ เดຌรับการประกาศผลระดับดาวลຌว จ้านวน 125 ผลิตภัณฑຏ ป 2562 จังหวัดลย
เดຌสงผลิตภัณฑຏขຌารวมคัดสรรสุดยอดหนึไงต้าบล หนึไงผลิตภัณฑຏเทย จ้านวน 199 ผลิตภัณฑຏ
เดຌรับการประกาศผลระดับดาว ละประกาศผลรับรอง จ้านวน 199 ผลิตภัณฑຏ 

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  

สรุปผลการด้านินงานครงการหนึไงต้าบล หนึไงผลิตภัณฑ (OTOP) 

จังหวัดลย ป 2565 24
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24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย 25 ทีไมา : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลย  

ผຌาลายอัตลักษณประจ้าจังหวัดลย 
ลายดอกฝງายมืองลย 25
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 1. กิจกรรมทีได้านินการตามพระด้าริ “ผຌาเทย฿ส฿หຌสนุก” ชน การประชาสัมพันธຏการ฿ชຌละ
สวม฿สผຌาเทยลายผຌาพระราชทาน การตอยอดการผลิตลายผຌาพระราชทาน ฯลฯ (ระบุรายละอียดกจิกรรม/
สถานทีได้านินการ/วัน วลา ทีได้านินการ)
 จังหวัดลย น้าทัพอาภรณຏ ตีตลาดมืองกรุง ภาย฿ตຌงาน “มหกรรมผืนผຌา สินคຌาภูมิปญญามือง
ลย” พบกับปรากฎการณຏ฿หม ผຌาฝງายมืองลย...สูวทีสากล วันทีไ 31 สิงหาคม 2565 วลา 16.30 น.
ณ ลานปรมชัไน ชัๅน 1 ศูนยຏการคຌา จ.จ.มอลลຏ จตุจักร วัตถุประสงคຏของการจัดงานพืไอยกระดับการผลิต
ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกบัสนิคຌาผຌาเทยดย฿ชຌความรูຌ ทคนลยีละนวัตกรรม฿หຌสามารถขงขันทางการตลาด
เดຌทัๅงภาย฿นละตางประทศ พรຌอมทัๅงการสรຌางภาพลักษณຏผຌาเทย฿หຌปຓนทีไยอมรบั฿นวทีสากล มผีูຌประกอบการ OTOP
ประภทผຌาละครืไองกาย อาหาร ครืไองดืไม ของ฿ชຌ ละสมุนเพร ขຌารวม จ้านวน 30 กลุม ซึไงการจัดงาน
ครัๅงนีๅ เดຌจัดสดงละจ้าหนาย ระหวางวันทีไ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 ณ ลานปรมชัไน
ชัๅน 1 ศูนยຏการคຌา จ.จ.มอลลຏ จตุจักร

 2. ความกຌาวหนຌาการน้าลายผຌามัดหมีไพระราชทาน “ลายผຌามัดหมีไลายขอจຌาฟງาสิริวัณณวรีฯ” เป
ปຓนบบ฿นการทอผຌา/ผลิตผຌา (ระบุรายละอียดการทอ/ทคนิคการทอ/การผลิต พรຌอมภาพประกอบ)

ผลการด้านินงาน “ผຌาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” จังหวัดลย 
ประจ้าดือนกันยายน พ.ศ.2565 24

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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 - สงสริมการพัฒนาผลิตภัณฑຏ สรຌางมูลคาพิไมจากผຌา พัฒนาดຌานการผลิต การออกบบ 
การปรรูป ละการตลาด ละการยຌอมสีธรรมชาติ พรຌอมทัๅงตอยอดผสมผสานขຌากับอัตลักษณຏของ
ตละกลุม฿นพืๅนทีไ

 3. จากการสงสริมตามพระด้าริ “ผຌาเทย฿สเหຌสนุก มีทัๅงหมด 150 กลุม/ราย เดຌรับลายผຌา
พระราชทาน พืไอน้าเปทอ ละปຓนตຌนบบ฿นการผลิตผຌา ทัๅงหมด 42 กลุม/ราย จ้านวน สมาชิก 495 ราย
ละมีกลุมน้าเปตอยอด จ้านวน 100 กลุม/ราย รียบรຌอยลຌว

 4. ยอดจ้าหนายผຌาลายพระราชทาน “ลายผຌามัดหมีไลายขอจຌาฟງาสิริวัณณวรีฯ” จ้านวนกลุม
ผูຌประกอบการทีไจ้าหนายผຌาลายขอพระราชทานทัๅงสิๅน 42 กลุม มีจ้านวนสมาชิกทีไเดຌรับผลประยชนຏ 
ทัๅงสิๅน 495 คนรายเดຌจากการจ้าหนายผຌาลายขอพระราชทาน ทัๅงหมด 76,000  บาท (จใดหมืไนหกพัน
บาทถຌวน)

 จังหวัดลย เดຌด้านินการขับคลืไอนการขจัดความยากจนละพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยัไงยืน
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดยเดຌจัดตัๅงศูนยຏอ้านวยการขจัดความยากจนละพัฒนาคน
ทุกชวงวัยอยางยัไงยืนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ละ ศจพ.อ. ระดับตางโ
รวมถึงทีมพีไลีๅยงพืไอท้าหนຌาทีไติดตามดูลครัวรือนอยาง฿กลຌชิดบบ Intensive Care  นอกจากนีๅยังเดຌ
“ประกาศวาระจังหวัดลย” พืไอผนึกก้าลังทุกภาคสวนรวมกันบูรณาการชวยหลือครัวรือนยากจน
ของจังหวัดลย฿หຌพຌนจากสภาพปญหา ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ดยเดຌก้าหนด Model การขับคลืไอน
การขจัดความยากจนฯ ภาย฿ตຌ Motto “คนเทลย...พຌนจน 1 ดี 4 มี   (สุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพ
มีการดูลทัไวถึง ละมีบຌานมัไนคงปลอดภัย)”

1. กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกหมอนลีๅยงเหม
   ปรรูปบຌานผาสวรรคຏ หมู 3 อ้าภอผาขาว 
    จังหวัดลย 
- ผຌาทอมือทอดຌวยทคนิคการมัดหมีไ ละยกขิด 
  ยຌอมสีธรรมชาติ

2. กลุมทอผຌาเทลยบຌานกຌางปลา 
    ต้าบลชัยพฤกษຏ อ้าภอมืองลย จังหวัดลย 
- ทอดຌวยทคนิคการมัดหมีไ 

“HAPPY LOEI”24 

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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MODEL การขับคลืไอนการขจัดความยากจนละพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยัไงยืน
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง จังหวัดลย 24

การติมตใมขຌอมูล฿นระบบ TPMAP  

 จากการทีไทมีพีไลีๅยงลงพืๅนทีไรวมกบัครวัรอืน฿นการวิคราะหຏสภาพปญหาละหานวทางกຌเข
พบวามีครัวรอืนทีไจะตຌอง฿หຌความชวยหลอืจังหวดัลย มจีา้นวน 8,796 ครัวรอืน  ( มาจากครวัรอืนตัๅงตຌน บวก
ครัวรือนตกหลนทีไตก MPI  ลบ สียชีวิต ละยຌายออก ) 

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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รวมกຌเขปญหาระดับครัวรือน/บุคคล  
มิติสุขภาพ มีจ้านวน 3,999 ครัวรือน 13,106 คน  สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกร  

พบวา ประสบปญหากนิอาหารเมถกูสขุลกัษณะละเมเดຌออกกา้ลงักายสาหตมุาจาก เมเดຌรบัการสงสรมิ
฿หຌมีพฤติกรรมการกินทีไถูกตຌองละเมมีวลา฿นการออกก้าลังกายวิธีมีวิธีการกຌเขสงสริมพฤติกรรมการ
กินทีไถูกตຌอง฿หຌรูຌจักทษของการกินทีไผิดสุขลักษณะละนะน้าการท้ากิจกรรมการออกก้าลังกายทีไหมาะ
สมกับรายบุคคลหนวยงานทีไรวมบูรณาการ฿หຌความชวยหลือ อสม. สาธารณสุขอ้าภอ ทีมปฏิบัติการ

มิติความปนอย ู  มีจ้านวน 1,563 ครัวรือน 4,776 คน  สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกร
พบวา ประสบปญหาบຌานรอืนเมมกีารจดัระบยีบ เมสะอาด ละเมคงทนถาวร.สาหตมุาจากการเมมกีาร
จัดระบียบบຌานรือนละพฤติกรรมทีไคยชินกับสภาพวดลຌอมมีวิธีการกຌเขนะน้าการจัดระบียบบຌาน
รือน฿หຌถูกสุขลักษณะ สอนการคัดยกขยะ ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองบูรณาการชวยหลือ฿นการซอมซม
ปรบัปรงุบຌานรอืน฿หຌมสีภาพคงทนถาวรหนวยงานทีไรวมบรูณาการ฿หຌความชวยหลอื พมจ. ทมีปฏบิตักิาร
 มิติการศึกษา มีจ้านวน 1,543 ครัวรือน 7,571 คน  สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกร
พบวา ประสบปญหาคนอายุ 15-59 ป อานขียนภาษาเทยคิดลขอยางงาย สาหตุมาจากเมเดຌรับ
การศึกษาภาคบังคับ มีวิธีการกຌเขฝຄกอบรมทักษะการอานละ฿หຌค้านะน้า฿นการศึกษาตอละการ
หาหลงความรูຌพิไมติม หนวยงานทีไรวมบูรณาการ฿หຌความชวยหลือ พมจ. สพฐ. ทีมปฏิบัติการ
 มิติรายเดຌ มีจ้านวน 3,707 ครัวรือน 14,634 คน  สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกร 
พบวา ประสบปญหาครัวรือนเมมีการออมละเมมีอาชีพ สาหตุมาจาก เมมีทักษะการประกอบ
อาชีพ หลงจຌางงานทีไอยูเกลจากหลงทีไอยูอาศัย รายเดຌเมพียงพอตอการออมงิน มีวิธีการกຌเข
ปญหาสงสริมทักษะอาชีพ ฝຄกอบรมอาชีพสริม สงสริมการท้าบัญชีรายรับรายจายหนวยงานทีไรวม
บูรณาการ฿หຌความชวยหลือ ส้านักงานพัฒนาฝมือรงงาน ส้านักงานกษตรละสหกรณຏ ทีมปฏิบัติการ
 มิติการขຌาถึงบริการของรัฐ มีจ้านวน 12 ครัวรือน 53 คน สวน฿หญประกอบอาชีพ
กษตรกร พบวา ประสบปญหาผูຌสูงอายุเมเดຌรับการดูลจากครัวรือน ชุมชน ภาครัฐ สาหตุ
มาจากการขຌาเมถึงหลงขຌอมูลพืๅนฐานของภาครัฐนืไองจากปຓนผูຌสูงอายุเมสามารถ฿ชຌทคนลยี
฿นการขຌาถึงเดຌมีวิธีการกຌเขนะน้าละ฿หຌค้าปรึกษา฿นการ฿ชຌทคนลยีบืๅองตຌนละ฿หຌความรูຌ
พืๅนฐานดຌานสวัสดิการขัๅนพืๅนฐานของรัฐพืไอ฿หຌครัวรือนเดຌรูຌถึงสิทธิการขຌาถึงละการเดຌรับบริการ
จากรัฐบืๅองตຌน หนวยงานทีไรวมบูรณาการ฿หຌความชวยหลือ อบจ.ทศบาลต้าบล ทีมปฏิบัติการ
 อืไนโ มีจ้านวน 2,236 ครัวรือน 8,950 คน  สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกร พบวา 
ประสบปญหาดืไมสุรา  สูบบุหรีไ สาหตุมาจากพฤติกรรมการด้านินชีวิต มีวิธีการกຌเขจຌาหนຌาทีไ฿หຌ
ค้านะน้าทษจัดกิจกรรมณณรงคຏกีไยวกับสิไงสพติต หนวยงานทีไรวมบูรณาการ฿หຌความชวยหลือ
อสม. ทศบาลต้าบล

ครัวรือนตัวอยางกิจกรรมการ฿หຌความชวยหลือ   
 ครัวรือนนายทอง ครุนันทຏ อายุ 81 ป บຌานลขทีไ 30 หมูทีไ 4 ต้าบลปวนพุ อ้าภอหนองหิน
มีปญหามิติดຌานความปຓนอยู ทีไอยูอาศัยเมคงทนถาวร ช้ารุด ทรุดทรม เมสามารถอาศัยอยูเดຌ 
สาหตุมาจากผูຌอยูอาศัยปຓนผูຌสูงอายุเมสามารถซอมซม ปรับปรุง ดูล ละเมมีรายเดຌหรือปจจัย
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ทีไน้ามา฿ชຌ฿นการกอสรຌาง ซึไงทางอ้าภอหนองหินประสานขอความชวยหลือจาก พจ “อีจัน” ละมูลนิธิ
พชรกษม ขอความอนุคราะหຏสรຌางบຌาน฿หຌกับครัวรือนดังกลาว กิดผล฿หຌครัวรือนปງาหมายเดຌทีไอยู
อาศัย฿หม ดยการรวมมือของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกหนวยงาน฿นการบูรณาการ฿หຌความชวยหลือ 

 จังหวัดลย เดຌด้านินการ กิจกรรมทีไ 2 , 4 ละ 5 สรใจรียบรຌอยลຌว ละมีการบิกจาย
ภาย฿นก้าหนด 31 ธันวาคม2565 (เมเดຌขอขยายวลาด้านินการ) ดยมีพืๅนทีไรียนรูຌชุมชนตຌนบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล(community Lab model for quality of life: CLM) ละ
พัฒนาพืๅนทีไครัวรียนตຌนบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวรือน (Household Lab Model for 
quality of life: HLM) จ้านวน 267 ปลง พืๅนทีไ 58 ต้าบล 14 อ้าภอ จ้านกตามขนาดพืๅนทีไเดຌดังนีๅ 
 - ขนาดพืๅนทีไ 1 เร  จ้านวน  32 ปลง
 - ขนาดพืๅนทีไ 3 เร  จ้านวน  234 ปลง
 - ขนาดพืๅนทีไ 15 เร จ้านวน 1 ปลง 

 จากการทีไ ศจพ.อ. เดຌบูรณาการหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา 
ภาคสืไอมวลชน ละภาคประชาชน฿นการ฿หຌความชวยหลือ
ครัวรือนปງาหมายทัๅง 8,796 ครัวรือน  หนวยงานเดຌลงเป
ด้านินการตามนวทางการ฿หຌความชวยหลือครบลຌว
ทุกครัวรือน ดยผลสัมฤทธิ่ของกิจกรรม พบวา
 1. สามารถกຌเขปญหาเดຌลຌว 8,796 ครัวรือน
 2. รอติดตามผล - ครัวรือน
 3. อยูระหวางการติดตามผล 1 ครัวรือน
 4. ยังเมสามารถกຌเขปญหาเดຌ - ครัวรือน
 
 ทัๅงนีๅการกຌเขปญหาความยากจนจะตຌองด้านินการอยางตอนืไองดยฉพาะอยางยิไงจังหวัด 
เดຌมอบหมาย฿หຌรองผูຌวาราชการจังหวัด/ปลัดจังหวัด ติดตามการด้านินงาน฿นระดับพืๅนทีไกลุมอ้าภอ 
จ้านวน 4 กลุมอ้าภอละตงตัๅงคณะท้างานขับคลืไอนการขจัดความยากจนฯ รับผิดชอบการขจัด
ความยากจนฯ จ้านกรายมิติ 5 มิติดยมีทีมปฏิบัติการรวมกับทีมพีไลีๅยง เดຌรับผิดชอบ฿นการดูลครัวรือน
ปງาหมายอยาง฿กลຌชิดพืไอรับทราบขຌอมูลละน้าเปก้าหนดนวทางการ฿หຌความชวยหลือ฿หຌบรรลุปງาหมาย 
“อยูรอด พอพียง ยัไงยืน” ตอเป

ครงการพัฒนาพืๅนทีไตຌนบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี฿หม 
ประยุกตสูคก หนอง นา มดล 24

ผลการด้านินงาน ละการขับคลืไอนกิจกรรมของพืๅนทีไตຌนบบ 

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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 จังหวัดลย มุงนຌนขับคลืไอนงานคก หนอง นา อยางตอนืไอง฿หຌบรรลุตามปງาหมายการพัฒนา
อยางยัไงยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) บังกิดผลปຓนรูปธรรม฿นพืๅนทีไจังหวัดลย 
พืไอขยายผลการพัฒนาพืๅนทีไตຌนบบทีไเดຌนຌอมน้าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (Suffi ciency Economy 
Philosophy: SEP) สูการปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ เดຌถายทอดกประชาชน฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง ละผูຌทีไสน฿จ ดังนีๅ
 วันทีไ 21 กรกฎาคม 2565  นายกองตรีสุพจนຏ ภคสมบัติฐิติ นายอ้าภอนาดຌวง ปຓนประธาน
ปຂดกิจกรรม “ อามืๅอสามัคคี “ ณ ปลง “คก หนอง นา มดล” ครัวรือนตຌนบบนางจิราพร 
คกสภา บຌานคกหิน฿ตຌ หมูทีไ 9 ต้าบลนาดอกค้า อ้าภอนาดຌวง จังหวัดลย กิจกรรมประกอบดຌวย
การปลูกตຌนเมຌ, ท้าปลง ปลูกผัก ท้าซุຌมส้าหรับตຌนองุน มอบมลใดพันธຏผัก฿หຌครัวรือนตຌนบบ

การด้านินครงการพืไอสรຌางความตอนืไองละยัไงยืนครงการพัฒนาพืๅนทีไตຌนบบฯ 
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 � ติดตามยีไยมชมการด้านินงาน  ปลงนายสมัย บุษบก บຌานสันติภาพพัฒนา หมูทีไ 9 
ต้าบลนนปຆาซาง อ้าภอผาขาว จังหวัดลย  

 � ติดตามยีไยมชมการด้านินงาน  ปลงนายสมัย บุษบก บຌานสันติภาพพัฒนา หมูทีไ 9 
ต้าบลนนปຆาซาง อ้าภอผาขาว จังหวัดลย  

 กิจกรรม “อามืๅอสามัคคี” มีวัตถุประสงคຏพืไอพิไมขีดความสามารถของผูຌน้าชุมชน฿หຌขຌมขใง 
พึไงตนองเดຌอยางยัไงยืนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละหลักทฤษฎี฿หมรูปบบประยุกตຏ 
สงสริมละสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการพัฒนาตนอง ดยมีกิจกรรม ฿หຌความรูຌ ลกปลีไยนรียนรูຌ 
ลกปลีไยนประสบการณຏตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริง฿นทุกจุดการรียนรูຌนอกจากจะกิดองคຏความรูຌ
ลຌวยังเดຌมิตรภาพทีไดีจากครือขายจิตอาสาฯทุกรวม฿จขຌามาชวยหลือกืๅอกูลอันจะน้าเปสูการสรຌาง
ความขຌมขใงตอเป฿นอนาคต ละมีการสาธิตการท้าซนวิธปลา ปลูกผักสวนครัว  ละจัดกิจกรรม
ขับคลืไอนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตศรษฐกิจพอพียงระดับหมูบຌาน กลุมปງาหมาย 20 คน ศึกษาดูงาน
ปลงคกหนองนา พื ไอสงสริมละสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการพัฒนาตนอง ละชุมชนอยาง
มีทิศทางทีไสอดคลຌองตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ศักยภาพละบริบทของชุมชน ดยมี
กิจกรรม ฿หຌความรูຌ ลกปลีไยนรียนรูຌจังหวัดลย  

กิจกรรม “อามืๅอสามัคคี” 24

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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 � ลงพืๅนทีไติดตามการด้านินงานศูนยຏรียนรูຌชุมชนตຌนบบ “คก หนอง นา พัฒนาชุมชน 
ณ ปลงนายธัญญ่ินิธิ ศรีบุรินธนาภรณຏ หมูทีไ 5 ต้าบลทาศาลา อ้าภอภูรือ ปลงนายสมศักด่ิ ธัญญารักษຏ 
หมูทีไ 5 ต้าบลสานตม อ้าภอภูรือ วลา 13.30-16.00 น. ณ ปลงนางพัชรี อีไยมประชา หมูทีไ 3 
ต้าบลคกงาม อ้าภอดานซຌาย 

 ฿นการติดตามการด้านินงานครัๅงนีๅ พบวาศูนยຏรียนรูຌชุมชนตຌนบบทัๅง 3 ปลง เดຌมีการพัฒนา
พืๅนทีไอยางตอนืไองตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงละทฤษฎี฿หม รูปบบ “คก หนอง นา” 
พรຌอมรับฟงค้าปรึกษาละ฿หຌค้านะน้า฿นการวางผนการด้านินงานพัฒนาพืๅนทีไ฿นอนาคตพืไอพัฒนาพืๅนทีไ
฿หຌมีศักยภาพสามารถปຓนศูนยຏรียนรูຌทีไมีชีวิตถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌผูຌประชาชน฿นชุมชนทีไสน฿จมา
รียนรูຌผานการปฏิบัติจริงเดຌ 
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 จัดท้าผนกาวดักมลง พืไอปຓนกับดักจับมลงศัตรูพืช ฿นปลงทดลองปลูกพืชของครงการ
ทหารพันธุຏดี ณ คายศรีสองรัก ต้าบลศรีสองรัก อ้าภอมืองลย จังหวัดลย พืไอปຓนการสงสริมกิจกรรม
จิตอาสาของส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย ละครือขาย คก หนอง นา พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน 
ทีไเดຌมีสวนรวม฿นการตรียมความพรຌอมปลงทดลองปลูกพืชของครงการทหารพันธุຏดี ซึไงปຓนครงการ
฿นพระราชด้าริของสมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจพระทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 ปจจุบันส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย เดຌท้าทะบียนครุภัณฑຏของปลงครัวรือนตຌนบบ
ระดับต้าบล (CLM) รียบรຌอยลຌว ละจຌาของปลงเดຌด้านินการจัดสรຌางอาคารฐานรียนรูຌทีไจะเดຌน้า
ครภุณัฑຏมากใบเวຌ฿ชຌงานละสาธติการ฿ชຌงานพืไอปຓนสถานทีไ฿หຌผูຌทีไสน฿จขຌามาศกึษาดงูานมารยีนรูຌ ละกลุม
กษตรกร/ผูຌทีไจะน้าผลผลติมาขอ฿ชຌครภุณัฑຏ฿นการปรรปู รวมทัๅงสามารถกใบรกัษาครุภณัฑຏอยางปลอดภัย 
กิดความคุຌมคา฿นการ฿ชຌงานของครุภัณฑຏ
 1. การจัดท้าฐานขຌอมูลทรัพยากรตละปลงพืๅนทีไตຌนบบฯ 
          อยูระหวางการด้านินการจัดท้าขຌอมูลภูมิสารสนทศ GISDA
 2. การชืไอมยงผลผลิตจากพืๅนทีไตຌนบบฯ กับบริษัทประชารัฐฯ 
                  บริษัทประชารัฐฯ มุงสรຌางความขຌมขใง฿หຌชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน฿หຌมีความสุข
ละมีรายเดຌพิไมขึๅน บนพืๅนฐานศรษฐกิจฐานรากดຌวยกลเกการขับคลืไอนประชารัฐ” ซึไงการด้านินการ
ของบริษัทฯ ฿นปพ.ศ. 2565 เดຌจัดท้าครงการฯ รับซืๅอผลผลิตทางการกษตรมาปรรูปละจ้าหนาย
พืไอชวยหลือกษตรกรผูຌปลูกผลเมຌ ทีไเดຌรับผลกระทบจากสภาวะศรษฐกิจทีไตกต้ไา ท้า฿หຌราคาผลเมຌหนຌา
สวนราคาลดลง ดยสนับสนุน 
 2.1) รับซืๅอขຌาวสารจากกลุมกษตรกรปลูกผักอินทรียຏต้าบลน้ๅาสวย อ้าภอมืองลย
 2.2) รับซืๅอมะมวงจากกลุมกษตรกรฯ ต้าบลบุฮม อ้าภอมืองลย มาปรรูปพืไอพิไมมูลคา 

การสงสริมความรวมมือจากภาคีครือขาย฿นพืๅนทีไทัๅง 7 ภาคี 24

การจัดการละ฿ชຌสอยวัสดุครุภัณฑຏ ฿นพืๅนทีไรียนรูຌตຌนบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล 
(CLM) ฿หຌกิดความคุຌมคา สมประยชนຏ 

24 ทีไมา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย  
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สานพลัง
ประชารัฐ

ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดเลย
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ผลการด้านินงานรืไองรຌองรียนของศูนยຏด้ารงธรรมจังหวัดลย26 

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเลย

บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้
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งานมหกรรมเกลกลีไยหนีๅสินครัวรือนละ
ยุติธรรมพบประชาชน ครัๅงทีไ 62 

ประชุมชีๅจงราษฎร กรณี การบุกรุกพืๅนทีไปຆาฯ 
อ้าภอผาขาว จังหวัดลย

ครงการจังหวัดคลืไอนทีไ “บ้าบัดทุกขຏ 
บ้ารุงสุข สรຌางรอยยิๅม฿หຌประชาชน”

รับรืไองรຌองรียน กรณี ราษฎรเดຌรับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการหมืองร

฿นพืๅนทีไอ้าภอชียงคาน

ลงพืๅนทีไตรวจสอบขຌอทใจจริง 
กรณีการกอสรຌางถนน฿นขตปຆาสงวนหงชาติ
฿นขตพืๅนทีไอ้าภอชียงคาน จังหวัดลย

ลงพืๅนทีไเกลกลีไยขຌอพิพาทนวขตทีไดิน
ละการรุกล้ๅาทางสาธารณประยชนຏ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเลย

26 ทีไมา : กลุมงานศูนยຏด้ารงธรรมจังหวัด ส้านักงานจังหวัดลย  

75



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202276

ผลการด้านินงานส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย 27 

 ส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย ด้านินการจัดกิจกรรมรณรงคຏสรຌาง
จิตส้านึกละการสรຌางครือขายกีไยวกับการ฿ชຌทางมຌาลาย จังหวัดลย “ทางมຌาลายปลอดภัย วินัยดี” 
วันพุธทีไ 21 กันยายน 2565 วลา 10.30 น. ณ บริวณหนຌารงรียนอนุบาลลย ถนนรวม฿จ ต้าบล
กุดปຆอง อ้าภอมืองลย จังหวัดลย 
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27 ทีไมา : ส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย
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 ส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย จัดกิจกรรมรณรงคຏความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดลย  กิจกรรม฿นการรณรงคຏ ประกอบดຌวย การบังคับการ฿ชຌกฎมายอยางขຌมงวด 
การปรับปรุงบริวณทางขຌาม฿หຌมีความปลอดภัย การจัดกิจกรรมรณรงคຏ฿นสถานศึกษาพืไอ฿หຌมีความ
ปลอดภัย ดยฉพาะทางขຌามบริวณรงรียน ละการสรຌางจิตส้านึก฿หຌผูຌขับขีไลดความรใว฿นขตชุมชน 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ฿หຌชะลอความรใว฿นทีไคับขัน ทีไมีการจราจรพลุพลานฯ พรຌอมดຌวยผูຌบังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดลย หัวหนຌาสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ละภาคีครือขาย วันพฤหัสบดี ทีไ  24  กุมภาพันธຏ  
2565  วลา  16.00 น. ณ บริวณถนนคูขนานหนຌารงรียนมืองลย  อ้าภอมืองลย จังหวัดลย2565  วลา  16.00 น. ณ บริวณถนนคูขนานหนารงรียนมืองลย  อ้าภอมืองลย จังหวัดลย

ผลการด้านินงานส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย 
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ผลการด้านินงานส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย 

27 ทีไมา : ส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย
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 ส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย ดยศูนยຏอ้านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดลย เดຌจัดกิจกรรมรณรงคຏสวมหมวกนิรภัย 100 ปอรຏซในตຏ ละประชาสัมพันธຏ
รณรงคຏสวมหมวกนิรภัย 100 ปอรຏซในตຏ  พืไอ฿หຌสามารถปງองกันการบาดจใบละสูญสียจาก
อุบัติหตุทางถนน฿นระดับพืๅนทีไ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละปຓนเปตามมติคณะกรรมการศูนยຏ
อ้านวยการความปลอดภัยทางถนน วันศุกรຏทีไ 26 สิงหาคม 2565 วลา 11.00 น. ณ บริวณ
สนามหนຌาศาลากลางจังหวัดลย ถนนมลิวรรณ ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมืองลย จังหวัดลย

81



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202282

ขຌอมูลกีไยวกับปญหายาสพติดละศักยภาพ฿นการด้านินงาน 28

การปງองกันละกຌเขปญหายาสพติด ประจ้าป 2565

( ต.ค. 2564 –  ก.ค. 2565)

การกຌเขปญหายาสพติดขຌอมูลชิงพืๅนทีไ
 - จ้านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีการพรระบาดของยาสพติดรุนรง 83 หมูบຌาน/ชุมชน
 (จากการส้ารวจสภาพปญหายาสพติด฿นระดับหมูบຌาน/ชุมชน รอบทีไ 1/2565)
 - จ้านวนสถานศึกษาทีไมีการพรระบาดของยาสพติด  1 หง
 - จ้านวนสถานประกอบการทีไมีการพรระบาดของยาสพติด 0 หง

ขຌอมูลบุคคล
 - จ้านวนผูຌสพ/ผูຌติดยาสพติด 658 คน (จากการส้ารวจสภาพปญหายาสพติด฿นระดับ 
   หมูบຌาน/ชุมชน รอบทีไ 1/2565)
 - จา้นวนผูຌคຌายาสพตดิ 83 คน (จากการสา้รวจสภาพปญหายาสพตดิ฿นระดบัหมูบຌาน/ชมุชน  
   รอบทีไ 1/2565)
 - จ้านวนกลุมสีไยงสูง (15 - 24 ป)   จ้านวน 75,934 คน 

สถานทีไบ้าบัดรักษาละฟนฟูฯ
 - สถานทีไบ้าบัดรักษา฿นสถานพยาบาล จ้านวน 14 หง
 - ระบบตຌองทษ 1 หง/รองรับเดຌ  100 คน/ป

กรอบปງาหมายการด้านินงานปງองกันละกຌเขปญหายาสพติดจังหวัดลย
      พืๅนทีไปງาหมาย (สริมสรຌางฯหมูบຌาน/ชุมชน ตามนวชายดน) จ้านวน  56  หมูบຌาน ละ 
หมูบຌาน฿นพืๅนทีไตอน฿น 912 หมูบຌาน/ชุมชน

   สถานการณยาสพติดของจังหวัดลย

 สถานการณຏยาสพติด฿นพืๅนทีไจังหวัดลย ยาสพติดทีไพบสวน฿หญลักลอบน้าขຌาจากประทศ
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว เดຌก มทอมฟตามีนหรือยาบຌา เอซຏ ละฮรอีน พืๅนทีไพัก
ยาสพตดิทีไสา้คัญอยูทีไขวงหลวงพระบาง ขวงเซยะบลู ีขวงวยีงจันทนຏ ละนครหลวงวยีงจนัทนຏ สຌนทาง
การน้าขຌาสูพืๅนทีไจังหวัดลย รຌอยละ 95 ขຌาทางอ้าภอทาลีไ ปากชม ชียงคาน ละดานซຌาย ทีไหลือ
รຌอยละ 5 ขຌาทางอ้าภอนาหຌว ละอ้าภอภูรือ

28 ทีไมา : ศูนยຏอ้านวยการปງองกันละปราบปรามยาสพติด จังหวัดลย 
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นวทางการด้านินงานปງองกันละกຌเขปญหายาสพติดของจังหวัดลย28

 จังหวัดลย ภาย฿ตຌการอ้านวยการของนายชัยธวัช นียมศิริ ผูຌวาราชการจังหวัดลย/ผูຌอ้านวย
การศนูยຏอา้นวยการปງองกนัละปราบปรามยาสพตดิจงัหวดัลย เดຌนา้ผนปฏบิตักิารดຌานการปງองกนัละ
ปราบปรามยาสพติด ป 2565 ของรัฐบาล ทัๅง 5 มาตรการ เดຌก มาตรการความรวมมือระหวางประทศ 
มาตรการการปราบปรามละบังคับ฿ชຌกฎหมาย มาตรการการปງองกันยาสพติด มาตรการการบ้าบัดรักษา
ยาสพติด ละมาตรการการบริหารจัดการอยางบูรณาการ มาปฏิบัติพรຌอมทัๅงก้าหนดนวทางปງองกันละ
กຌเขปญหายาสพติดของจังหวัดลย ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีความสอดคลຌอง
กันตัๅงตระดับหมูบຌาน ต้าบล อ้าภอ ละจังหวัด ภาย฿ตຌยุทธการ “พิทักษຏเทลย 65” ดยก้าหนดนวทาง
฿นการด้านินการปງองกันละกຌเขปญหายาสพติด฿นพืๅนทีไ ดังนีๅ 
 1. ด้านินการจับกุมผูຌคຌายาสพติด฿นพืๅนทีไ การขยายผลการจับกุม ละการยึดทรัพยຏสินทีไเดຌ
มาจากการกีไยวขຌองกับยาสพติด฿หຌมากทีไสุด
 2. ด้านินการสริมสรຌางความขຌมขใงของหมูบຌาน/ชุมชน
 3. น้าผูຌสพผูຌติดยาสพติดขຌารับการบ้าบัดรักษาทุกราย
 4. การพัฒนาศักยภาพการสกัดกัๅนการลักลอบล้าลียงยาสพติดตามนวชายดน
 5. การปງองกันละฝງาระวังปญหายาสพติด฿นสถานศึกษา
 6. การสนับสนุนละขับคลืไอนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 7. การกຌเขปญหาผูຌมีอาการทางจิตจากการ฿ชຌยาสพติด

   1.1 มีการจับกุมผูຌคຌายาสพติด฿นพืๅนทีไ ดยการขยายผล
การจับกุม ละยึดทรัพยຏสิน ทีไเดຌมาจากการกีไยวขຌองกับ
ยาสพติด จ้านวน 3,903 คด ีผูຌตຌองหา 3,914 คน ของกลาง
ยาบຌา 5,725,107 มใด เอซຏ 1,897 กรัม กัญชาหຌง 1,015.84 
กิลกรัม กัญชาสด 99 ตຌน ยึดทรัพยຏ จ้านวน 27 ราย มูลคา
ทรัพยຏสิน 8,486,973 บาท ขออนุมัติสมคบฯ จ้านวน 
6 คดี จับกุมตามหมายจับคดียาสพติด จ้านวน 42 ราย 
     

นวทางการด้านินงานปງองกันละกຌเขปญหายาสพติดของจังหวัดลย

1. มาตรการการปราบปรามละบังคับ฿ชຌกฎหมาย 

28 ทีไมา : ศูนยຏอ้านวยการปງองกันละปราบปรามยาสพติด จังหวัดลย 
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   1.2 การสกัดกัๅนตามนวชายดน เดຌก้าหนดนวทาง
การสกัดกัๅนการลักลอบล้าลียงยาสพติด ตามนวชายดน 
พืไอ฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบตามนวชายดน 
ประกอบดຌวย ศนูยຏปฏบิตักิารปງองกันละปราบปรามยาสพติด
อ้าภอชายดนทัๅง 6 หง กรมทหารพราน ทีไ 21 ต้ารวจภูธร
ทีไทา้การปกครองอ้าภอ ตา้รวจตระวนชายดนสถานีรือชยีงคาน
ต้ารวจน้ๅา ละกองก้าลังภาคประชาชาชน ชรบ. ด้านินการ
ตัๅงจุดตรวจ จุดสกัด การปฏิบัติการดຌานการขาวการฝງาระวัง
ตามนวชายดน  การลาดตระวน  การตัๅ งจุดตรวจ
ภาย฿นหมูบຌานอยางตอนืไอง 

   2.1 ด้านินการสริมสรຌางความขຌมขใงของหมูบຌาน/ชุมชน 
ดย฿ชຌกลเกคณะกรรมการหมูบຌานหรือคณะกรรมการชุมชน
ละมชีดุปฏิบตักิารประจ้าตา้บล ปຓนทีไปรกึษา ดยก้าหนดปງาหมาย
฿หຌมีหมูบຌาน/ชุมชน ทีไ เมมีปญหายาสพติดเมนຌอยกวา
รຌอยละ 80 ของจ้านวนหมูบຌาน/ชุมชนทัๅงหมดมีการขับคลืไอน
การสรมิสรຌางความขຌมขใงของหมูบຌาน/ชมุชนตามกระบวนการ
ทีไก้าหนด ครบทุกหมูบຌาน/ชุมชน     

 
   2.2 การด้านินการตอกลุมนักรียน฿นสถานศึกษา 
ดยการจัดกิจกรรม฿นการปງองกันละฝງาระวังปญหา
ยาสพติด฿นสถานศึกษาทุกระดับ  จ้านวน  421 หง 
จ้านวนนักรียน 76,499 คน ตรวจหาสารสพติด จ้านวน 
483 ราย พบสารสพติด จ้านวน 5 ราย เดຌด้านินการ
ขຌาสู กระบวนการบ้าบัดลຌว สรຌางกนน้าละครือขาย
ตຌานยาสพติด การ฿หຌความรูຌ รื ไองทษละพิษภัยของ
ยาสพติด 421 หง จ้านวน 76,499 คน อีกทัๅง฿หຌสถาน
ศึกษาจัดท้าขຌอมูลนักรียนกลุมสี ไยงทีไตຌองฝງาระวัง ละ
นักรียนทีไมีพฤติกรรมกี ไยวขຌองกับยาสพติด฿นสถาน
ศึกษา พบนักรียนกลุมสี ไยง จ้านวน 156 ราย ละนักรียน
ทีไมีพฤติกรรมกี ไยวขຌองกับยาสพติด จ้านวน 3 ราย 
     

2. มาตรการการปງองกันยาสพติด 

28 ทีไมา : ศูนยຏอ้านวยการปງองกันละปราบปรามยาสพติด จังหวัดลย 
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 3.1 ก้าหนด฿หຌผูຌติดผูຌสพยาสพติดทุกราย ตຌองเดຌขຌารับการบ้าบัดรักษา 
 3.2 การด้านินการตอผูຌมีอาการทางจิตจากการ฿ชຌยาสพติด ซึไง฿นปจจุบันเดຌกิดปญหาผูຌปຆวยทางจิต
จากการ฿ชຌยาสพตดิ กอหตรุนุรงกับบุคคล฿กลຌชดิ฿นครอบครัว ละคน฿นหมูบຌาน/ชมุชน สงผลตอความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพยຏสินของประชาชน พืไอปຓนการปງองกันละฝງาระวังปญหาดังกลาว จังหวัดลย
เดຌจัดท้าขຌอมูลผูຌมีอาการทางจิต฿นพืๅนทีไ จ้านวน1,238 คน มีการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไ฿นระดับพืๅนทีไ
฿นการฝງาระวัง การจัดจຌาหนຌาทีไผชิญหตุ การสงตอสถานพยาบาล ละการดูลชวยหลือ หลงัการสงกลับ
ขຌาสูหมูบຌาน/ชุมชน ดย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดຌจัดตัๅงชุดระงับหตุผูຌมีอาการทางจิตจากการ
฿ชຌยาสพติด จา้นวน 19 ชดุ ละ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดຌกา้หนด฿หຌองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน ทกุหง
จดัอบรมชุดระงับหตุผูຌมีอาการทางจิตจากการ฿ชຌยาสพติดครบทุกพืๅนทีไ ซึไงขณะนีๅเดຌรับรายงานการอบรม
ชุดระงับหตุฯลຌว จ้านวน 2 อปท. คือ ทศบาลมืองลย ละทศบาลมืองวังสะพุง

 2.3 มกีารขบัคลืไอนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พืไอสนับสนนุ฿นการรณรงคຏปลกุจิตสา้นกึสรຌางกระส
นยิม฿นยาวชนละประชาชนทัไวเปเม฿หຌขຌาเปยุงกีไยวกบัยาสพติด ปจจบุนัมีชมรม TO BE NUMBER ONE
จ้านวนทัๅงสิๅน 588 ชมรม มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จ้านวน 330,808 คน มีงินกองทุน
TO BE NUMBER ONE จ้านวน 2,729,997.16 บาท ละจังหวัดลย เดຌรับรางวัลรักษามาตรฐาน
ตຌนบบระดับงินปทีไ 1 

3. มาตรการการบ้าบัดรักษายาสพติด 

28 ทีไมา : ศูนยຏอ้านวยการปງองกันละปราบปรามยาสพติด จังหวัดลย 
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ครงการปງองกันละกຌเขปญหายาสพติด29

กิจกรรม : ปງองกันละกຌเขปญหายาสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลย ป 2565

ผลสัมฤทธิ่

 ประกอบดຌวยกิจกรรมดังนีๅ
 1. สนับสนุนละพัฒนาการด้านนิการของชมรม TO BE NUMBER ONE ละการขับคลืไอนกจิกรรม
การพัฒนาการด้านินงานปງองกันละกຌเขปญหายาสพติด฿หຌผานกณฑຏดีดนระดับภาค ละระดับประทศ 
เดຌก
 1.1 การพัฒนาจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ฿หຌผานกณฑຏรักษามาตรฐาน พรຌอมปຓนตຌนบบ
ระดับงิน ปทีไ 1
 1.2 การพัฒนาอ้าภอ TO BE NUMBER ONE ดีดน จ้านวน 14 อ้าภอ
 1.3 การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ดีดน ฿นระดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา  ละรงรียนขยายอกาส ฿น 14 อ้าภอ
 1.4 การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ดีดน ฿นชุมชนครอบคลุมพืๅนทีไองคຏกรปกครองสวน
ทຌองถิไน ฿น 14 อ้าภอ จ้านวน 100 ชมรม
 1.5 การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ฿นสถานประกอบการ ฿หຌผานกณฑຏรักษามาตรฐาน 
พรຌอมปຓนตຌนบบระดับงนิ ปทีไ 1  
 1.6 การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ดีดน ฿นรือนจ้า สถานพินิจละคุຌมครองดใกละ
ยาวชน ละส้านักงานคุมประพฤติ
 1.7 พัฒนาสมรรถนะของยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รวมกิจกรรมการประกวด 
TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP
 1.8 พัฒนาสมรรถนะของยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รวมกิจกรรมการประกวด 
TO BE NUMBER ONE IDOL
 1.9 สงสริมกิจกรรมของยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รวมมหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE  ระดับจังหวัด/ประทศ
 1.10 สงสริมการลกปลีไยนรยีนรูຌระหวางครือขาย TO BE NUMBER ONE ภาย฿นจังหวดัละนอก
จังหวดั 

 ขຌารวมกิจกรรมการประกวดผลการด้านินงาน จงัหวัด อา้ภอ ละชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดบัภาคตะวนัออกฉยีงหนอื ประจา้ป 2565  ฿นระหวางวนัทีไ 10-11  มษายน 2565 ณ รงรมพลูมน ราชา
ออรຏคิด จังหวัดขอนกน จ้านวน 19 ทีม เดຌรับรางวัลระดับภาค จ้านวน 5 ทีม ดังนีๅ 
 1. จังหวัดลย รางวัลรักษามาตรฐาน พรຌอมปຓนตຌนบบระดับงิน ปทีไ 1 

29 ทีไมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย 
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 2. ชมรมบิๆกฮมลยกຎอ บริษัทมืองลยบิๆกฮม จ้ากัด รางวัลรักษามาตรฐาน พรຌอมปຓนตຌน
บบระดับงิน ปทีไ 1
 3. ประภทชุมชน ชุมชนทศบาลต้าบลชียงคาน รางวัลดีดนพรຌอมปຓนตຌนบบ 
 4. สถานพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชนจังหวัดลย รางวัลดีดนพรຌอมปຓนตຌนบบ 
 5.  รงรียนองคຏการบริหารสวนต้าบลจังหวัดลย 1 หมืองบงวิทยา รางวัลระดับดีดนพรຌอม
ปຓนตຌนบบ
 ขຌารวม฿นกิจกรรมการประกวดผลการด้านินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประทศ ฿น
งานมหกรรมฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป TO BE NUMBER ONE ประจ้าป 2565 ฿นระหวางวันทีไ 29 - 31 
กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 4 ศูนยຏการประชุมอิมพใค ฟอรัไม มืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี จ้านวน 5 
ทีม ประกอบดຌวย เดຌรับรางวัลระดับประทศ เดຌก
 1. จังหวัดลย เดຌรับรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ตຌนบบระดับงินปทีไ 1 
 2. บริษัท มืองลยบิๆกฮม จ้ากัด เดຌรับรางวัล ตຌนบบระดับงินปทีไ 1  ประภทชมรม
TO BE NUMBER ONE ฿นสถานประกอบการ
 3. ชมุชนทศบาลตา้บลชยีงคาน เดຌรบัรางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัดีดน ประภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ฿นชุมชน 
 4. ผูຌวาราชการจังหวัดลย นายชัยธวัช นยีมศิร ิเดຌรบัพระราชทาน ลรางวัล ผูຌวาราชการจังหวัด  
TO BE NUMBER ONE ดีดน ระดับประทศ ประจ้าป 2565 จากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ี ฿นงานมหกรรมฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป TO BE NUMBER ONE ประจ้าป 2565
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29 ทีไมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย 
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29 ทีไมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลย 
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วิสัยทัศนประทศไทย “มัไนคง  มัไงคัไง  ยัไงยืน”

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ªÒμ Ô 20 »‚ (¾.È.2561 – 2580) 

 á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒμ Ô ©ºÑº·Õè 12 
 1. ยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยຏ
 2. ยุทธศาสตรຏการสรຌางความปຓนธรรมละลดความหลืไอมล้ๅา฿นสังคม
 3. ยุทธศาสตรຏการสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน
 4. ยุทธศาสตรຏการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน
 5. ยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศ
               สูความมัไงคัไงละยัไงยืน
 6. ยุทธศาสตรຏการบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
     ละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย
 7. ยุทธศาสตรຏการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกสຏ
 8. ยุทธศาสตรຏการพัฒนาวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม
 9. ยุทธศาสตรຏการพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ
 10. ยุทธศาสตรຏความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา

á¼¹¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ 2566 -2570
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¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹

 รัฐบาลเดຌก้าหนดนยบายดຌานตางโ  11 ดຌาน ดยเดຌน้ายุทธศาสตรຏ
การพัฒนาประทศวาดຌวยความขຌา฿จ ขຌาถึง ละพัฒนาตามนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช รัชกาลทีไ 9 ปຓนส้าคัญ ฿ชຌปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง  ซึไงทรงนຌนความพอดี พอสมกฐานะ ความมีหตุมีผล ละการมี
ภมูคิุຌมกนัมาปຓนนวคดิ ฿ชຌผนพฒันาศรษฐกจิละสงัคมหงชาต ิฉบับทีไ 12 ยทุธศาสตรຏ
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) นวทางของ คสช. ละความตຌองการของประชาชน
ทีไสดงออกมาดยตลอด ซึไงนาจะชัดจนขึๅน฿นชวงวลาหงการออกบบการปฎิรูป
ประทศ ปຓนนวทางการก้าหนดนยบาย คา้นงึถึงปญหาของประทศ งืไอนวลา ประทศ
ตຌองรงฟຕนฟูจากความบอบช้ๅาทางศรษฐกิจ ความหวาดระวงทางสังคม จนกลายปຓน
ความขัดยຌงทางการมือง การทุจริตประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ ละการคลืไอนขຌาสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ตຌองสรຌางความขຌมขใงกองคຏกรปกครองทุกระดับ ตัๅงต
ทຌองถิไนถึงประทศ ตຌองการสนอยทุธศาสตรຏการพฒันาทีไยัไงยนื ซึไงสามารถสรปุนยบาย
ของรัฐบาล  ภาย฿ตຌการน้าของนายกรัฐมนตร ี(พลอก ประยุทธຏ   จันทรຏอชา)  เดຌดังนีๅ

  1. การปกปງองละชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยຏ
  2. การรักษาความมัไนคงของรัฐละการตางประทศ
  3. การลดความหลืไอมล้ๅาของสังคม ละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ
  4. การศึกษาละรียนรูຌ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม
  5. การยกระดับคุณภาพบริการดຌานสาธารณสุขละสุขภาพของประชาชน
  6. การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ
  7. การสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿นประชาคมอาซียน
  8. การพัฒนาละสงสริมการ฿ชຌประยชนຏจากวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี การวิจัย 
                ละพัฒนา ละนวัตกรรม
  9. การรักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากร ละการสรຌางสมดุลระหวาง
      การอนุรักษຏ กับการ฿ชຌประยชนอยางยัไงยืน
 10. การสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาล ละการปງองกัน 
      ปราบปรามการทุจริต ละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ
 11. การปรับปรุงกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 

ปนศูนยกลางการผลิตสินคຌาการกษตร อุตสาหกรรม ละบริการ 
ดย฿ชຌนวัตกรรมสรຌางสรรค ทีไชืไอมยงความตຌองการของตลาด

ภาย฿นละตางประทศ

 ประดในยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ มี 3 ประดใน เดຌก
 ยุทธศาสตรทีไ 1 : บริหารจัดการน้ๅา฿หຌพียงพอตอการพัฒนาศรษฐกิจละคุณภาพชีวิตอยางยัไงยืน
   - พัฒนาหลงน้ๅาดิมละหลงน้ๅาธรรมชาติ 
   - พัฒนาหลงน้ๅา฿หม฿นพืๅนทีไลุมน้ๅาลย ชี มูล
   - พัฒนาระบบสงละกระจายน้ๅา
   - บริหารจัดการน้ๅาบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรทีไ 2 : กຌปญหาความยากจนละพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีรายเดຌนຌอย 
                     พืไอลดความหลืไอมล้ๅาทางสังคม
  - พัฒนาอาชีพละรายเดຌของคนยากจน
     - พัฒนาคุณภาพชีวิตละจัดสวัสดิการ฿หຌกผูຌสูงอาย ุผูຌพิการละผูຌดຌอยอกาส
  - พัฒนาความรูຌ ทักษะอาชีพ ละการรียนรูຌตลอดชีวิต
  - พัฒนาระบบการปງองกันละควบคุมรคฉพาะถิไน กຌปญหารคพยาธิ ฿บเมຌตับ฿นพืๅนทีไสีไยง
  - พัฒนาภชนาการมละดใก
  - อ้านวยความยุติธรรม ลดความหลืไอมล้ๅา
ยุทธศาสตรทีไ 3 : สรຌางความขຌมขใงของฐานศรษฐกิจภาย฿นควบคูกับการกຌปญหา    
                     ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
  - พัฒนาอาชีพละรายเดຌของกษตรกร
  - พัฒนาพืๅนทีไทุงกุลารຌองเหຌ฿หຌปຓนหลงผลิตขຌาวหอมมะลิคุณภาพสูง
  - สงสริมการปรับปลีไยนเปสูสินคຌากษตรชนิด฿หมตามศักยภาพของพืๅนทีไ (Zoning) 
                 ละความตຌองการตลาด
  - สงสริมละพัฒนาศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ฿หຌปຓนฐานรายเดຌ฿หมทีไส้าคัญของภาค
  - สงสริมละสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup ละวิสาหกิจชุมชน
  - ยกระดับมาตรฐานสินคຌากลุมผຌาเหม ผຌาฝງาย ผຌายຌอมคราม ละสงสริมพืๅนทีไทีไมีศักยภาพ฿หຌ             
                กຌาวเปสูการปຓนศูนยຏกลางฟชัไน฿นระดับภูมิภาค
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          - พัฒนามืองศูนยຏกลางจังหวัดปຓนมืองนาอยู 
    - ฟຕนฟูทรัพยากรปຆาเมຌ฿หຌคงความอุดมสมบูรณຏละรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
                ของพืๅนทีไตຌนน้ๅา฿นพืๅนทีไจังหวัดลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ  ละนครราชสีมา
              - สงสริมละสนับสนุนการศึกษาวิจัยพืไอพัฒนาความรูຌ ทคนลยีนวัตกรรมละ
                ความคิดสรຌางสรรคຏ ฿นการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตรทีไ 4 : พัฒนาการทองทีไยวชิงบูรณาการ
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวชิงประพณีวัฒนธรรม฿นทุกพืๅนทีไ
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวอารยธรรมอีสาน฿ตຌ
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยววิถีชีวิตลุมน้ๅาขง ฿นพืๅนทีไจังหวัดลย หนองคาย บึงกาฬ  
   นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ละสกลนคร ละ พัฒนาสຌนทางชืไอมยงหลงทองทีไยว 
   กับประทศพืไอนบຌาน
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวยุคกอนประวัติศาสตรຏ ฿นจังหวัดขอนกน  กาฬสินธุຏ  
   อุดรธานี หนองบัวล้าภู ละชัยภูม
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวชิงกีฬา฿นพืๅนทีไจังหวัดบุรีรัมยຏ ศรีสะกษละนครราชสีมา
 - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวธรรมชาติ฿นจังหวัดชัยภูมิ ลย นครราชสีมา อุบลราชธานี
 - พัฒนาหลงทองทีไยวละสิไงอ้านวยความสะดวก฿หຌเดຌมาตรฐาน
ยุทธศาสตรทีไ 5 : ฿ชຌอกาสจากการพัฒนาครงขายคมนาคมขนสงทีไชืไอมยงพืๅนทีไศรษฐกิจหลัก
                     ภาคกลางละพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พืไอพัฒนามือง ละ
                     พืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมโ ของภาค   
 - รงพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานขนาด฿หญทีไชืไอมยงภาคกับพืๅนทีไศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง
                 ละพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ฿หຌลຌวสรใจตามผน
 - รงพัฒนาครงขายระบบการคมนาคมขนสงภาย฿นภาค฿หຌปຓนระบบทีไสมบูรณຏ  
 - พัฒนามืองส้าคัญ ขอนกน นครราชสีมา ฿หຌปຓนมืองศูนยຏกลาง การคຌาการลงทุน 
                 การบริการสุขภาพละศูนยຏกลางการศึกษา
 - พัฒนาพืๅนทีไรอบสถานีขนสงระบบราง฿นมืองทีไมีศักยภาพทีไส้าคัญ
ยุทธศาสตรทีไ 6 : พัฒนาความรวมมือละ฿ชຌประยชนจากขຌอตกลงกับประทศพืไอนบຌาน ฿นการสรຌาง 
                     ความขຌมขใงทางศรษฐกิจตามนวชายดนละนวระบียงศรษฐกิจ
 - พัฒนาดานชายดน
 - พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานชืไอมยงชายดน
 - พัฒนาพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน
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»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹ 1
(¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ , Ë¹Í§¤ÒÂ , Ë¹Í§ºÑÇÅÓ ÀÙ , àÅÂ áÅÐºÖ§¡ÒÌ)

»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´

“กษตรอุตสาหกรรมชัๅนน้า การคຌาละการทองทีไยวสากล  

ชุมชนนาอยูอยางยัไงยืน”

ประดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 1

4  ประดใน  ไดຌก
ประดในการพัฒนา 1  พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกับ
                          ภาคศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไ
ประดในการพัฒนา 2  การสงสริมการทองทีไยววิถีชีวิตลุมมน้ๅาขง
ประดในการพัฒนา 3  การพัฒนาทุนมนุษย ละยกระดับคุณภาพชีวิต
                          ฿นทุกชวงวัยอยางทาทียม
ประดในการพัฒนา 4  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติละ
                          สิไงวดลຌอม พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน”
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»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

¾Ñ¹¸¡Ô¨

¤‹Ò¹ÔÂÁ

“มืองนาอยู มืองหงการทองทีไยว การคຌา ละการลงทุน
ภาย฿ตຌการพัฒนาทีไยัไงยืน”

1.พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ้านวยความสะดวก
2.พัฒนามาตรฐานการทองทีไยว
3.สงสริมการอนุรักษละฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
  อยางยัไงยืน
4.ยกระดับคุณภาพละผลิตผลทางการกษตร
5.สงสริมการคຌาชายดนละการลงทุน
6.สริมสรຌางสังคม฿หຌนาอยูละยกระดับการ฿หຌบริการ
7.สริมสรຌางการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ฿นการปองกัน
  ละกຌเขปญหาความมัไนคง

คานิยม : Loei value (คานิยมจังหวัดลย) =  LOEI

L: Lifelong learning (รียนรูຌตลอดชีวิต) = ศึกษารียนรูຌ สรຌางทักษะอยูสมอ   

    ลຌวน้ามาพัฒนาตนอง พัฒนาจังหวัดลย ละสังคมอยางตอนืไอง
O : Ownership (ความปนจຌาของ) = มีจิตส้านึก มีความรัก หวงหน 

     มีความปนจຌาของรวมกัน ละภาคภูมิ฿จ฿นบทบาททีไรับผิดชอบตอจังหวัดลย
E: Excellence (ความปนลิศ) = มุงมัไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไการ฿หຌบริการทีไดี 
   กิดผลสัมฤทธ่ิทีไปนลิศ
I : Integrity (คุณธรรม) = พอพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
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»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ �ÃÇÁ

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ �

“มืองนาอยู มืองหงการทองทีไยว การคຌา ละการลงทุน
ภาย฿ตຌการพัฒนาทีไยัไงยืน”

1.พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ้านวยความสะดวก
2.พัฒนามาตรฐานการทองทีไยว
3.สงสริมการอนุรักษละฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
  อยางยัไงยืน
4.ยกระดับคุณภาพละผลิตผลทางการกษตร
5.สงสริมการคຌาชายดนละการลงทุน
6.สริมสรຌางสังคม฿หຌนาอยูละยกระดับการ฿หຌบริการ
7.สริมสรຌางการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ฿นการปองกัน
  ละกຌเขปญหาความมัไนคง

คานิยม : Loei value (คานิยมจังหวัดลย) =  LOEI

L: Lifelong learning (รียนรูຌตลอดชีวิต) = ศึกษารียนรูຌ สรຌางทักษะอยูสมอ   

    ลຌวน้ามาพัฒนาตนอง พัฒนาจังหวัดลย ละสังคมอยางตอนืไอง
O : Ownership (ความปนจຌาของ) = มีจิตส้านึก มีความรัก หวงหน 

     มีความปนจຌาของรวมกัน ละภาคภูมิ฿จ฿นบทบาททีไรับผิดชอบตอจังหวัดลย
E: Excellence (ความปนลิศ) = มุงมัไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไการ฿หຌบริการทีไดี 
   กิดผลสัมฤทธิ่ทีไปนลิศ
I : Integrity (คุณธรรม) = พอพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

96



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2565 Annual Report 2022Annual Report 202297

μÓ áË¹‹§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ (Positioning)

มืองทองทีไยว
ชิงอนุรักษ

มืองการกษตร
บบผสมผสาน

มืองสงสริม
การคຌาชายดน
 พืไอการคຌาละ

การลงทุน

มืองทองทีไยว
ชิงอนุรักษ

มืองการกษตร
บบผสมผสาน

มืองสงสริม
การคຌาชายดน
 พืไอการคຌาละ

การลงทุน

มีหลงทองทีไยวละวัฒนธรรมการทองทีไยวทีไปนม
หลใกจ้านวนมาก หมาะกการสงสริมการทองทีไยวชิงธรรมชาติ 

ชงินิวศน ละชิงอนุรกัษ ประกอบกบั GPP ดຌานการบรกิารรงรม
ละภัตตาคาร มีนวนຌมสูงขึๅน Growth รวมทัๅงสวนบงทางการ
ตลาดกีไยวกบัการทองทีไยวชิงอนรุกัษ มีนวนຌมสงูขึๅน ละจังหวดั
ยงัเดຌรบัการประกาศ฿หຌปน พืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยนื

จังหวัดลยมีพืชกษตรทีไส้าคัญทีไดดดนคือ ยางพารา 
ขຌาวพดลีๅยงสัตว อຌอยรงงาน ละมันส้าปะหลัง นืไองจาก
จังหวัดลยมีภูมิประทศสวนมากปนภูขา ดังนัๅนจึงมีขຌอจ้ากัด
ของการขยายปริมาณการพาะปลูก฿นพืชกษตรบางอยาง ตกใ
สามารถติบตเดຌ หากมีทคนลยีการพาะปลูกทีไมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน หรือมีพืชกษตรชนิด฿หมทีไมีนวนຌมตามความ
ตຌองการของตลาดมาสรຌางความติบต฿หຌภาคการกษตร฿หຌ
มากยิไงขึๅน พืชตละชนิดมีความหมาะสมกับสภาพวดลຌอม
ทางกายภาพ ศรษฐกิจ สังคม ละทรัพยากรธรรมชาติ ละ

จังหวัดลยปนจังหวัดทีไมีชายดนติดกับ สปป.ลาว มีดานถาวรทีไปน
ดานมาตรฐานสากลจ้านวน  3 ดาน เดຌก 
1) ดานถาวรบຌานชียงคาน 2) ดานถาวรบຌานคกเผ
3) ดานถาวรสะพานมิตรภาพน้ๅาหือง เทย – ลาว 
ละมีจุดผอนปรนจ้านวน 3 ดาน เดຌก 1) จุดผอนปรนบຌานหมอืงพร 
ต้าบลนาหຌวอ้าภอนาหຌว2) จุดผอนปรนบຌานนาขาต้าบลปากหมัน
อ้าภอดานซຌาย 3) จุดผอนปรนบຌานนากระซใงต้าบลอาฮีอ้าภอทาลีไ
ละมีมูลคาการคຌาชายดน (น้าขຌา – สงออก) เทย – สปป.ลาว ปน
ล้าดับทีไ 6 ของประทศ ถือเดຌวาปนจุดขใงของจังหวัดลย ละมีอกาส
฿นการพัฒนา฿หຌติบตเดຌยิไงขึๅน
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â¤Ã§¡ÒÃ : â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾áÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ : ÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñºª‹Ò§ã¹ªØÁª¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ à¾×èÍ·íÒ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂãËŒá¡‹¼ÙŒÂÒ¡äÃŒ

  ¢¹Ò´ 4.00 x 7.50 àÁμÃ í̈Ò¹Ç¹ 2 ËÅÑ§
หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอมืองลย
สถานทีได้านินงาน : บຌานหนองดอกบัว ต้าบลน้ๅาสวย ละ บຌานสຌาน ต้าบลน้ๅาหมาน
  อ้าภอมืองลย
งบประมาณ : 295,000 บาท
ผลสัมฤทธิ่ : 1. ชางชุมชนมีอาชีพมีรายเดຌ฿นชุมชน สามารถลีๅยงชีพเดຌ
  2. ผูຌยากเรຌมีบຌานมัไนคงละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
  3. ประชาชนมีความปຓนอยูทีไดีขึๅน ปຓนเปตามนยบายของรัฐ

â¤Ã§¡ÒÃ : μ Ô´μ Ñé§â«Å‹Òà«Åà¾×èÍá¡Œä¢»̃ÞËÒ¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹´ŒÒ¹áËÅ‹§¹íéÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉμÃ 
         ºŒÒ¹àÊÕéÂÇàË¹×Í ËÁÙ‹·Õè 2 μ íÒºÅàÊÕéÂÇ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
¡Ô¨¡ÃÃÁ : ¢Ø´à¨ÒÐº‹ÍºÒ´ÒÅ ¾ÃŒÍÁμ Ô´μ Ñé§ÃÐººÊÙº¹íéÒ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� í̈Ò¹Ç¹ 1 º‹Í
หนวยงานทีไรับผิดชอบ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอมืองลย
สถานทีได้านินงาน : หมูทีไ 2 ต้าบลสีๅยว อ้าภอมืองลย จังหวัดลย
งบประมาณ : 424,700บาท
ผลสัมฤทธิ ่ : ประชาชนละกษตรกร 111 ครัวรือน เดຌรับการกຌปญหาดຌานน้ๅา
  พืไอการกษตรมีผลลิตทางการกษตรพิไมขึๅน ยกระดับประสิทธิภาพ
  ทางดຌานการกษตร฿หຌสูงขึๅน
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â¤Ã§¡ÒÃ : â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¾Ñ¹¸Ø�ÁÐ¤Òà´àÁÕÂ 
         ÍíÒàÀÍÀÙàÃ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ : ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¾Ñ¹¸ �ÁÐ¤Òà´àÁÕÂ
หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอภูรือ
สถานทีได้านินงาน : ศูนยຏวิจัยพืชสวนลย ต้าบลปลาบา อ้าภอภูรือ จังหวัดลย
งบประมาณ : 217,200 บาท 
ผลสัมฤทธิ่ : สามารถสงสริมประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌผลิตสินคຌาทางการกษตร
  ทีไมีคุณภาพมากยิไงขึๅน สรຌางงาน สรຌางอาชีพ  สรຌางรายเดຌ
  ฿หຌกับประชาชน

â¤Ã§¡ÒÃ : â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¾Ñ¹¸Ø�ÍÐâÇ¤Òâ´ 
         ÍíÒàÀÍÀÙàÃ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ : ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¾Ñ¹¸ �ÍÐâÇ¤Òâ´
หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอภูรือ
สถานทีได้านินงาน : หอประชุมทีไวาการอ้าภอภูรือ จังหวัดลย
งบประมาณ : 325,800 บาท (สามสนสองหมืไนหຌาพันปดรຌอยบาทถຌวน)
ผลสัมฤทธิ่ : สามารถสงสริมประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌผลิตสินคຌาทางการกษตร
  ทีไมีคุณภาพมากยิไงขึๅน สรຌางงาน สรຌางอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับประชาชน
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â¤Ã§¡ÒÃ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁáÅÐ¡ÒÃμÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃ
¡Ô¨¡ÃÃÁ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¾×ªàÁ×Í§Ë¹ÒÇ

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอดานซຌาย
สถานทีได้านินงาน : ด้านินครงการ฿นพืๅนทีไอ้าภอภูรือ ดานซຌาย นาหຌว ปากชม นาดຌวง 
  ละอ้าภอภูหลวง ของจังหวัดลย กษตรปງาหมาย 90 ราย
งบประมาณ : 330,100 บาท 
ผลสัมฤทธิ ่ : มืไอสรใจสิๅนการด้านินงานครงการลຌว กษตรกรทีไขຌารวมครงการ
  มีการลกปลีไยนทคนลยีการผลิต ละกิดครือขายชืไอมยง
  ทัๅงกระบวนการผลิตละการจ้าหนายตอเป
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â¤Ã§¡ÒÃ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁáÅÐ¡ÒÃμÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃ
¡Ô¨¡ÃÃÁ : à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾μÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃ

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ส้านักงานกษตรจังหวัดลย
สถานทีได้านินงาน : ศูนยຏการรียนรูຌชุมชนศรษฐกิจพอพียงบຌานคกมาด ต้าบลชียงคาน 
  อ้าภอชียงคาน จังหวัดลย ปງาหมาย 40 ราย
งบประมาณ : 388,500 บาท 
ผลสัมฤทธิ่ : มืไอสรใจสิๅนครงการลຌว กษตรกร กลุมกษตรกรทีไขຌารวมครงการ
  จะปຓนครือขายหลงจ้าหนาย สินคຌาการกษตรทีไส้าคัญของจังหวัดลย
  ละปຓนสຌนทางการทองทีไยวชิงกษตรทีไมีความสัมพันธຏกับหลง
  ทองทีไยวทางธรรมชาติ฿นพืๅนทีไอา้ภอชียงคาน ซึไงจะสามารถสรຌางมลูคา
  ฿หຌกับสินคຌากษตรละสรຌางการตลาด ฿หຌกับสินคຌากษตรเดຌ ซึไง
  คณะกรรมการชุมชนบຌานคกมาดจะตຌองดูลละพัฒนาตอเป
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â¤Ã§¡ÒÃ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐá»ÃÃÙ»äÁŒ¼ÅàÈÃÉ°¡Ô¨ÁÐ¤Òà´àÁÕÂ 

         ºŒÒ¹¹ÒÅÒ¹¢ŒÒÇ ËÁÙ‹·Õè 9 μ íÒºÅâ¾¹ÊÙ§  ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ  Ñ̈§ËÇÑ´àÅÂ

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอดานซຌาย
กิจกรรม : 1. จัดฝຄกอบรมการปลูก การปรรูปละพัฒนาคุณภาพพันธุຏ
   มะคาดมีย฿หຌกับกษตรกร
  2. สนับสนุนตຌนพันธุຏมะคาดมีย฿หຌกับกษตรกร
  3. สนบัสนนุครภุณัฑຏ(ครืไองสีปลอืกขยีวมะคาดมยี ละครืไองสกีะลา
   มะคาดมีย) ฿หຌกับกลุมกษตรกร 
สถานทีได้านินงาน : บຌานนาลานขຌาว หมูทีไ 9 ต้าบลพนสูง  อ้าภอดานซຌาย  จังหวัดลย 
งบประมาณ : 263,600 บาท 
ผลสัมฤทธิ่ : กษตรกรผูຌปลูกมะคาดมยี฿นพืๅนทีไ บຌานนาลานขຌาว หมูทีไ 9 ตา้บลพนสงู 
  อา้ภอดานซຌาย จา้นวน  100 คน เดຌรบัความรูຌกีไยวกบัการปลกู/การปรรปู
  มะคาดมยี นา้เปตอยอด฿นการผลติสนิคຌากษตร ทา้฿หຌสามารถพิไมมลูคา
  สินคຌากษตร กิดการสรຌางงานสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกษตรกร
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â¤Ã§¡ÒÃ : Ê‹§àÊÃÔÁàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§à¾×èÍ¿„œ¹¿ÙªÕÇÔμ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§à¡ÉμÃ¡Ã
         ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤μ Ô´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (COVID-19) 
         ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ  Ñ̈§ËÇÑ´àÅÂ

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอดานซຌาย
กิจกรรม : 1. ฝຄกอบรมถายทอดความรูຌ฿หຌกบักษตรกรสงสรมิ฿หຌกบักษตรกรละ 
   ประชาชนผูຌเดຌรบัผลกระทบจากการระบาดของรคตดิชืๅอเวรสัครนา 2019
   จ้านวน 200 คน ฿นพืๅนทีไอ้าภอดานซຌาย ทีไสมัครขຌารวมครงการ 
  2. สนับสนุนปจจัยการผลิต (ตຌนพันธุຏผักสวนครัว เมຌผล เมຌยืนตຌน
   เมຌปຆายืนตຌนละเมຌสมุนเพร) น้าเปด้านินการผลิต฿นสถานทีไของ
   ตนอง 
สถานทีได้านินงาน : บຌานนาลานขຌาว หมูทีไ 9 ต้าบลพนสูง  อ้าภอดานซຌาย  จังหวัดลย 
งบประมาณ : 263,600 บาท 
ผลสัมฤทธิ่ : กษตรกรผูຌปลูกมะคาดมีย฿นพืๅนทีไ บຌานนาลานขຌาว หมูทีไ 9 ตา้บลพนสูง 
  อา้ภอดานซຌาย จา้นวน  100 คน เดຌรบัความรูຌกีไยวกบัการปลกู/การปรรูป
  มะคาดมีย น้าเปตอยอด฿นการผลิตสินคຌากษตร ท้า฿หຌสามารถ
  พิไมมูลคาสินคຌากษตร กิดการสรຌางงานสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกษตรกร
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â¤Ã§¡ÒÃ : â¤Ã§¡ÒÃÀÙàÃ×ÍàÁ×Í§áË‹§´Í¡äÁŒ§ÒÁ

à·È¡ÒÅμ Œ¹¤ÃÔÊμ�ÁÒÊÀÙàÃ×Í ¤ÃÑé§·Õè 10

  à·È¡ÒÅ§Ò¹äÁŒ´Í¡àÁ×Í§Ë¹ÒÇÍíÒàÀÍÀÙàÃ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ¤ÃÑé§·Õè 29

    

»ÃÑº»ÃØ§ÀÙÁÔ·ÑÈ¹ �ºÃÔàÇ³¾×é¹·ÕèÍíÒàÀÍÀÙàÃ×ÍμÅÍ´·Ñé§»‚

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอภูรือ
กิจกรรม : 1. ทศกาลตຌนคริสตຏมาสภูรือ ครัๅงทีไ 10
   2. ทศกาลงานเมຌดอกมืองหนาวอ้าภอภูรือ จังหวัดลย ครัๅงทีไ 29 
                           3. ปรับปรุงภูมิทัศนຏบริวณพืๅนทีไอ้าภอภูรือตลอดทัๅงป
สถานทีได้านินงาน : อ้าภอภูรือ จังหวัดลย
งบประมาณ : 1,400,000 บาท (หนึไงลຌานสีไสนบาทถຌวน)
ผลสัมฤทธิ่ : ประชาชน฿นพืๅนทีไรายเดຌจากการทองทีไยวพิไมขึๅน
  ปຓนการประชาสมัพันธຏหลงทองทีไยวของอา้ภอภูรอื ละ จงัหวดัลย
  เดຌอยางมีประสิทธิภาพมีหลงทองทีไยวทีไเดຌมาตรฐานรองรับ
  นักทองทีไยว
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â¤Ã§¡ÒÃÊÒÂ¹íéÒ ÊÒÂÅÁ àÁ×Í§»Ò¡ªÁ ÁËÑÈ¨ÃÃÂ �áË‹§ªÕÇÔμ 
 

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอปากชม
สถานทีได้านินงาน : อ้าภอปากชม จังหวัดลย
งบประมาณ : 1,711,800  บาท  
ผลสัมฤทธิ่ : มีจ้านวนนักทองทีไยวทีไดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีอ้าภอปากชมละ                  
                                        จังหวัดลย  พิไมมากขึๅน (ประมาณ 5,000 คน/ป) มีการ฿ชຌจายงิน฿น
                                        พืๅนทีไมากยิไงขึๅน ศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไอ้าภอปากชมดีขึๅน กิดการกระจาย
                                        รายเดຌกประชาชน฿นพืๅนทีไละพืๅนทีไ฿กลຌคียงละสงสริม฿นการทองทีไยว
                                         อ้าภอปากชม จังหวัดลย ของนักทองทีไยวอยางยัไงยืน 
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â¤Ã§¡ÒÃ Í¹ØÃÑ¡É�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡Ô¨¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔμªØÁª¹
“Open Town to Arts and Culture”

àÅÂ àÁ×Í§áË‹§ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ μÒÁá¹ÇÇÔ¶ÕªÕÇÔμãËÁ‹ New Normal

หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลย
งบประมาณ : 700,600  บาท     
ผลสัมฤทธิ่ : สงสริมตอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ภูมิปญญาทຌองถิไน 
  พืไอสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ  สงสริมความสัมพันธຏทางศิลปะ  
  วัฒนธรรมกับประทศพืไอนบຌานละเดຌสงสริมการทองทีไยวของจังหวัดลย
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â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´
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หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ทีไท้าการปกครองอ้าภอชียงคาน
สถานทีได้านินงาน : อ้าภอชียงคาน จังหวัดลย
งบประมาณ : 1,661,300 บาท  
ผลสัมฤทธิ่ : ประชาชน฿นพืๅนทีไ ผูຌประกอบการธรุกิจการทองทีไยวละกษตรกรมรีายเดຌ
  พิไมขึๅนสืบสานวัฒนธรรม ประพณี วิถีชุมชน เดຌรับการถายทอดสู
  รุนลูกหลานละการทองทีไยวกิดความยัไงยืนพืไอสงสริมการทองทีไยว
  ของอ้าภอชียงคานจังหวัดลยปຓนการประชาสัมพันธຏหลงทองทีไยว
  ละของดีชุมชน ชุมชนมีความรักความสามัคคี
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หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ส้านักงานทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย
งบประมาณ : 10,000,000 บาท    
สถานทีได้านินการ : ระหวางวันทีไ 9 - 13 ธันวาคม 2564 ณ ทีไวาการอ้าภอภูรือ อ้าภอภูรือ 
  จังหวัดลย ฿นวันจันทรຏ - วันศุกรຏ วลา 10.00 น. - 22.00 น.ละ
  วันสารຏ – อาทิตยຏ  ฿นวลา 09.00 น. - 22.00 น.   
ผลสัมฤทธิ่ : 1. กิดการสรຌางงานสรຌางอาชีพ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ การสรຌางอกาส
   กระจายรายเดຌสูกษตรกรทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาด
   ของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)กระจายรายเดຌสู
   กษตรกรจังหวัดลย จา้นวน 27 หง ( ฿ชຌดอกเมຌคละบบ ฿นการจัด
   กิจกรรมLandmark เมนຌอยกวา  47,000 ตຌน)
  2. มีการผยพรภาพลักษณຏทีไดีของการทองทีไยวชิงสรຌางสรรคຏของ
   จังหวัดลย ฿นวงกวຌาง
  3. มลูคาทางศรษฐกจิพิไมขึๅนจากการ฿หຌบริการการซืๅอขาย การจຌางงาน 
   เมนຌอยกวา 120 ลຌานบาท
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หนวยงานรับผิดชอบครงการ : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย
สถานทีได้านินงาน : ศูนยຏรียนรูຌฮือนอຌายอຍม บຌานนาปຆาหนาด ต้าบลขากຌว 
  อ้าภอชียงคาน จังหวัดลย
งบประมาณ : 300,000 บาท  
ผลสัมฤทธิ่ : - กลุมผูຌผลิต/ผูຌประกอบการ OTOP มีผลิตภัณฑຏจากผຌาทีไหลากหลาย 
   ทันสมัย ละมีอัตลักษณຏของกลุม
  - กลุมผูຌผลิต/ผูຌประกอบการ OTOP ประภทผຌา มีรายเดຌพิไมขึๅน 
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ที่ปรึกษา
ผูຌวาราชการจังหวัดลย
รองผูຌวาราชการจังหวัดลย

ขอขอบคุณผูຌสนับสนุนขຌอมูล
สวนราชการ อําเภอทุกอําเภอ องคกรปกครองสวนทຌองถิ่นในจังหวัดเลย

จัดทํา/เรียบเรียง
นายณฐพงษ วงศสงา หัวหนຌาสํานักงานจังหวัดลย
นายชาววรรธน กราบไกรกຌว ผูຌอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรละขຌอมูลฯ
นายสุธี ศรีทัดจันทา นักวิคราะหนยบายละผนชํานาญการ
น.ส.จีระภา สอนสุภาพ นักวิคราะหนยบายละผนชํานาญการ
นายธีรพงษ บุญพชร นักวิชาการคอมพิวตอรชํานาญการ
นางสาวณัฐิดา ดวงศร ี นักวิคราะหนยบายละผนชํานาญการ
นายนิคม ศรมณี นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายพรชัย ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล
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