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ตราประจ าจังหวัดเลย 
 

 
 

 ความหมายของตราประจ าจังหวัดเลย 
เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัย 

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

 
ความหมายของค าขวัญของจังหวัดเลย 

 

“เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม  ดอกไม้งามสามฤดู  ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์  มั่นคงความสะอาด” 
 

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

 
ธงประจ าจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า  มีตราประจ าจังหวัดเลย   เป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลม 

บนพื้นผ้าทั้งสองด้าน   

                                                        
1
 ที่มา:เอกสาร  กองโบราณคดี  หมายเลข 21/2534 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ พรรณไม้   สนสามใบ 
ชื่อ วิทยาศาสตร์  Pinus  Kesiya 

 
เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเลย 

 
สภาพทั่วไป 
1.1 ความเป็นมา 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

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

ยุคประวัติศาสตร์   

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
       พุทธศักราช 2540 

7  พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จออกยังพลับพลาที่ประทับ เพ่ือเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย  ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ยมนาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กราบบังคับทูลรายงานสภาพสังคม 
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เศรษฐกิจ ความว่า “ ...ประชากรตามส ารวจครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.2490  มีจ านวน 134,012 คน หรือ เฉลี่ยแล้ว 12 
คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร    ...ในฤดูหนาวอุณหภูมิลงต่ าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต์ มีหมอกจัดบางวัน  บางวันมีหมอก
จนถึงเวลา 09.00 น. กล่าวถึงอาชีพส าคัญของราษฎรจังหวัดนี้คือ การท านา ท าไร่ฝ้าย  ไร่พริก ไร่ยาสูบ ไร่ข้าวโพด 
และถ่ัว งา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี เพราะพ้ืนดิน มีปุ๋ยธรรมชาติ ส่วนการปลูกต้นผลไม้ต่างๆ มีน้อย...”  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสตอบโดยรับสั่งถึงความทุกข์ยากล าบากของราษฎร 
ทรงเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะ อดทน ในการท ามาหากิน และนอกจากท านาแล้ว  ควรท าครั่งด้วย  และ
ได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานีทดลองและส่งเสริมการเพาะเลี้ ยงครั่ง ( ปัจจุบันสวนครั่งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ 
ภูกระดึง ) ทรงสนพระทัยกิจการของสถานีทดลอง  สถิติครั่งที่ส่งออกนอกประเทศปี 2496 เป็นมูลค่า 75 ล้านบาท  
ปี 2497 ส่งออกเป็นมูลค่า 157 ล้านบาท และปี 2498 เพียง 6 เดือน มีมูลค่า 94 ล้านบาท 2  
              จังหวัดเลยมีเจ้าเมือง ข้าหลวงประจ าจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 49 คน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ล าดับที่ 49 ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 
 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
     1.2.1 ที่ตั้งและขนาด 
  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520  กม.  
มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร่   
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  
                              อ าเภอนครไทย  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
                                  อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  
                                  อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง  และอ าเภอนาวัง 
                                  จังหวัดหนองบัวล าภู                 
    ทิศใต้           ติดต่อกับ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
                                 อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ความยาว  197 กิโลเมตร 
มีแม่น้ าโขง แม่น้ าเหืองและแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว 

 แม่น้ าโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอปากชม และอ าเภอเชียงคาน 

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

 แนวสันเขาในอ าเภอนาแห้วมีความยาว 3 กิโลเมตร 

                                                        
2
 ที่มา: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  พุทธศักราช 2540 
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อ าเภอที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว   ได้แก่  
อ าเภอปากชม ติดต่อกับบ้านวัง  เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวงเวียงจันทน์ กับ 

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

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

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

ซ้ายประมาณ 30  กิโลเมตร 
อ าเภอนาแห้ว ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับ

อ าเภอนาแห้ว  ประมาณ 40  กิโลเมตร 
อ าเภอภูเรือ ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  
สูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 
3 เขต ดังนี้คือ    

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

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

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

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้  โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่
มากนัก สลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีอายุมาก เช่น 

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

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

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

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

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

1.2.6 สภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ า 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

ประเภทโครงการ จ านวน เก็บกักน้ าได ้ พื้นที่รับประโยชน ์
(แห่ง) (ล้านลูกบาศก์เมตร) (ไร่) 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 14 69.882 22,185 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 240 29.653 134,358 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้ 52  - 87,698 

รวมพื้นที่ชลประทาน 306 99.535 244,241 
 
1.2.8 สภาพภูมิอากาศ 4 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560) 

  จังหวัดเลยอยู่ ใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตกวันตกเฉียงใต้  และมรสุมต าวันออกเฉียงเหนือ   
ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมจะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ( Inter Tropical Convergence Zone:ITCZ ) 
พาดผ่านท าให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน  และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน ( Tropical  Cycloen ) เคลื่อนเข้ามา
ผ่านเป็นครั้งคราวซึ่งจะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน  5  ปี ( พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ) ฝนตกมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 
วัดได้ 1,548.5 มม. จ านวน 110 วัน และฝนตกน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2558 วัดได้  895.3 มม. จ านวน 112 วัน  
  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ -
1.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517  ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ( พ.ศ. 2555 – 2559 )  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 
43.0  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  5.5  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 23  
มกราคม  2557   และในปี พ.ศ. 2560  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.9  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560  
และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  12.5  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 ที่มา :  สถานีอุตุนยิมวิทยาเลย 
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1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

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

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

  1.3.2 ด้านประชากร  (ข้อมูล  ณ 15 สิงหาคม 2561)5 

จ านวนประชากร  641,707 คน  เพศชาย  322,526 คน  เพศหญิง 319,181 คน 
จ านวนบ้าน (หลัง)  217,460 ครัวเรือน    
 

ที ่
จังหวัด/อ าเภอ/

ต าบล 
เขตปกครอง จ านวนประชากร 

จ านวนบ้าน 
ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

 
จังหวัดเลย 89 918 322,526 319,181 641,707 217,460 

1 อ าเภอเมืองเลย 13 135 62,353 61,477 123,830 49,291 
2 อ าเภอวังสะพุง 10 144 55,736 56 ,307 112,043 36,650 
3 อ าเภอเชียงคาน 8 82 30,504 30 ,693 61,197 21,190 
4 อ าเภอท่าลี่ 6 41 14,223 14,184 28,407 10,265 

                                                        
5
 ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย 
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ที ่
จังหวัด/อ าเภอ/

ต าบล 
เขตปกครอง จ านวนประชากร 

จ านวนบ้าน 
ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

5 อ าเภอด่านซ้าย 10 99 26,360 25 ,678 52,038 17,123 
6 อ าเภอภูกระดึง 4 54 17,357 17,256 34,613 10,919 
7 อ าเภอปากชม 6 50 21,254 20,761 42,015 13,596 
8 อ าเภอภูเรือ 6 47 11,506 10,930 22,436 8,317 
9 อ าเภอนาแห้ว 5 34 5,866 5,754 11,620 3,769 
10 อ าเภอนาด้วง 4 41 13,393 13,071 26,464 8,581 
11 อ าเภอภูหลวง 5 46 12,616 12,283 24,899 7,332 
12 อ าเภอผาขาว 5 64 21,201 21,020 42,221 11,580 
13 อ าเภอเอราวัณ 4 47 17,473 17,365 34,838 11,195 
14 อ าเภอหนองหิน 3 34 12,684 12,402 25,086 7,652 

 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ6 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และแรงงาน 
 1.4.1 ด้านเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 
 
 
 
 

                                                        
6
 ที่มา :  ส านักงานคลังจังหวัดเลย , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 ในปี 2559 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 44,980 ล้านบาท  โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ       
สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขาการศึกษา สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับดังนี้ 

 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่า 11,941 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.55 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเลยได้แก่ ยางพารา  มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน  

 สาขาการศึกษา  มีมูลค่า 6,410 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.25 
 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  มีมูลค่า 5,614 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.48 
 สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 5,614 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.48 
 สาขาการเงินและการประกันภัย มีมูลค่า 3,123 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.94 
 สาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ มีมูลค่า 2,741 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.09 
 สาขาอื่นๆ  มีมูลค่า 9,538 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  21.21 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย ณ ราคาประจ าปี แบบดัชนีลูกโซ่ (Chain Volume Measure: CVM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 2554 2555 2556r 2557p 2558p 2559p

ภาคเกษตร 9,109 12,453 12,741 12,800 12,824 12,233 11,941
สาขาเกษตรกรรม การปา่ไม้ และการประมง 9,109 12,453 12,741 12,800 12,824 12,233 11,941

ภาคนอกเกษตร 21,133 23,610 27,359 28,204 29,828 29,407 33,040
  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหนิ 1,482 1,658 1,582 1,105 1,026 719 1,075
  สาขาการผลติ 1,986 1,918 3,153 3,921 5,510 4,148 5,614
  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ 353 367 427 473 498 482 508
  สาขาจดัหาน  า การจดัการ และการบ าบดัน  าเสยี ของเสยีและสิง่ปฏิกูล 73 77 91 113 125 142 148
  สาขาการก่อสร้าง 1,467 1,833 1,717 2,002 1,880 1,790 1,970
  สาขาขายสง่และการขายปลกี การซ่อมแซมยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 3,173 3,777 4,091 4,016 4,636 4,957 5,614
  สาขาการขนสง่และสถานทีเ่ก็บสนิค้า 432 473 487 573 665 736 762
  สาขาทีพั่กแรมและบริการดา้นอาหาร 382 359 368 434 454 561 617
  สาขาข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร 321 375 371 358 300 306 228
  สาขาการเงินและการประกันภัย 1,597 1,709 1,951 2,266 2,534 2,787 3,123
  สาขากิจกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพย์ 1,672 1,632 2,014 1,946 1,513 1,566 1,770
  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 31 26 21 21 19 33 18
  สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 84 80 80 81 78 93 127
  สาขาการบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสงัคมภาคบงัคับ 2,289 2,566 3,003 2,657 1,971 2,623 2,741
  สาขาการศึกษา 4,183 5,070 6,169 6,293 6,581 6,305 6,410
  สาขาการบริการดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 1,112 1,175 1,284 1,361 1,443 1,537 1,641
  สาขาศิลปะ ความบนัเทงิ และนันทนาการ 125 149 179 182 183 191 237
  สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ 371 366 369 402 413 432 437

ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP) 30,242 36,063 40,100 41,004 42,653 41,640 44,980
ค่าเฉลีย่ผลติภัณฑ์มวลรวมตอ่คน (บาท) 55,432 66,223 73,785 75,587 78,801 77,072 83,439
ประชากร (1,000 คน) 546 545 543 542 541 540 539

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

ปี 2559p (2016p) 

GPP รายไดต้อ่หวั ประชากร GPPล าดบั GPPล าดบั
(ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ภาค) (ประเทศ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ขอนแก่น 194,848 112,038 1,739 2 16

2 อุดรธานี 107,524 85,359 1,260 4 22

3 เลย 44,980 83,439 539 13 49

4 หนองคาย 37,812 84,465 448 15 57

5 มุกดาหาร 23,286 67,103 347 19 73

6 นครพนม 41,438 73,088 567 14 53

7 สกลนคร 52,501 64,759 811 12 47

8 กาฬสนิธุ์ 53,069 57,798 918 11 46

9 นครราชสมีา 263,578 105,618 2,496 1 10

10 ชัยภูมิ 59,051 61,826 955 9 43

11 ยโสธร 26,050 54,047 482 16 66

12 อุบลราชธานี 113,541 66,247 1,714 3 20

13 ร้อยเอ็ด 68,647 64,052 1,072 7 38

14 บรุีรัมย์ 82,064 65,586 1,251 5 32

15 สรุินทร์ 70,473 63,462 1,110 6 35

16 มหาสารคาม 54,263 65,520 828 10 45

17 ศรีสะเกษ 66,653 64,298 1,037 8 40

18 หนองบวัล าภู 23,407 49,443 473 18 72

19 อ านาจเจริญ 16,471 59,319 278 20 75

20 บงึกาฬ 23,463 67,021 350 17 71

ล าดบั

 

GRP รายไดต้อ่หวั ประชากร ล าดบัGRP

(ล้านบาท) (บาท) (1,000 คน) (ของภาค)
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,423,122 76,207 18,674 3

2 ภาคเหนือ 1,132,861 98,999 11,443 5

3 ภาคใต้ 1,322,040 143,544 9,210 4

4 ภาคตะวันออก 2,593,484 460,377 5,633 2

5 ภาคตะวันตก 517,532 143,878 3,597 7

6 ภาคกลาง 812,217 258,839 3,138 6

7 กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 6,732,210 427,199 15,759 1

ประเทศไทย (GDP) 14,533,466 1,609,044 67,455

ล าดบั
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ตารางอัตราการขยายตัวของ GPP ของจังหวัดเลย (ตั้งแต่ปี 2555– 2559p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 2556 2557 2558 2559

ภาคเกษตร 1.5 0.6 13.5 -1.0 0.5 3.0
  สาขาพืชผล ปศุสตัว์ และการปา่ไม้ 1.5 0.6 13.5 -1.0 0.5 3.0
ภาคนอกเกษตร 14.2 3.4 2.1 0.4 4.5 4.9
  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหนิ -13.5 -29.2 -4.3 -35.8 17.2 -13.1 
  สาขาการผลติ 93.6 43.8 35.1 -5.1 0.6 33.6
  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ 19.6 -2.0 4.6 -1.2 8.0 5.8
  สาขาจดัหาน  า การจดัการ และการบ าบดัน  าเสยี ของเสยีและสิง่ปฏิกูล 11.2 -2.0 -3.6 19.5 1.7 5.3
  สาขาการก่อสร้าง -9.0 15.3 -6.4 -0.7 12.7 2.4
  สาขาขายสง่และการขายปลกี การซ่อมแซมยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 1.3 -1.7 6.5 7.2 7.3 4.1
  สาขาการขนสง่และสถานทีเ่ก็บสนิค้า 2.8 17.5 15.2 -2.2 0.6 6.8
  สาขาทีพั่กแรมและบริการดา้นอาหาร -2.7 13.0 0.2 18.3 4.3 6.6
  สาขาข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร -1.3 -3.7 -14.3 3.3 -26.2 -8.4 
  สาขาการเงินและการประกันภัย 15.4 11.8 10.6 9.6 11.2 11.7
  สาขากิจกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพย์ 22.7 -2.6 -21.7 2.3 13.9 2.9
  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค -22.9 -3.1 -8.4 72.9 -44.8 -1.3 
  สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน -3.3 -1.4 -5.2 20.7 35.9 9.4
  สาขาการบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสงัคมภาคบงัคับ 13.3 -15.0 -28.3 28.0 0.5 -0.3 
  สาขาการศึกษา 15.1 -1.3 -0.3 -8.9 -1.2 0.7
  สาขาการบริการดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 6.9 2.8 3.2 3.2 3.1 3.8
  สาขาศิลปะ ความบนัเทงิ และนันทนาการ 16.9 -0.4 -1.4 9.4 33.5 11.6
  สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ -2.9 5.5 -0.5 4.3 0.9 1.5
ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP) (สว่นยอ่ย) 9.8 2.5 5.7 0.0 3.3 4.3

Average 5 
year

สาขาการผลติ
อัตราการขยายตวั(Growth rate)
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1.4.2 การเกษตร7  

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

 
 

ข้าวนาปีและข้าวไร่   พ้ืนที่  407,062 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.6 
 ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง   พ้ืนที่  24,231 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9  

พืชไร่     พ้ืนที่ 1,032,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.5 
ไม้ผล       พ้ืนที่ 328,494  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  12.6  
ยางพารา    พ้ืนที่ 774,433   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.6  
พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ  พ้ืนที่ 47,099   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

 
 
 
 
 

                                                        
7 ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย 
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อ าเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอด่านซ้าย 355,251 ไร่ รองลงมา อ าเภอเมืองเลย  
337,111 ไร่ อ าเภอปากชม 333,087  ไร่ และน้อยที่สุดคืออ าเภอภูกระดึง 65,696 ไร่ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินทางการเกษตรจังหวัดเลย  ปี 2560 
 

อ าเภอ 
พท.รวม 

 ทั้งจังหวัด 
เนื้อที่ปลูก

พืชรวม (ไร่) 
ข้าวนาปี 

และข้าวไร่ 
พืชฤดู
แล้ง 

ที่พืชไร่ 
ที่ไม้ผล
และ 

ไม้ยืนต้น 
ยางพารา 

ที่สวน
ผักและ
ไม้ดอก 

ร้อยละ 
ของ 

พท.รวม 
เมืองเลย 925,307 337,111 58,012 4,220 64,153 29,575 176,175 4,976 36.43 
นาด้วง 368,750 161,849 13,043 2,777 53,582 17,157 71,889 3,401 43.89 
เชียงคาน 541,875 257,992 57,733 4,327 48,483 57,103 83,417 6,930 47.61 
ปากชม 597,812 333,087 27,974 4,254 126,740 54,441 115,108 4,570 55.72 
ด่านซ้าย 1,082,456 355,251 50,594 1,521 227,872 33,109 37,363 4,792 32.82 
นาแห้ว 392,188 69,487 9,394 328 43,919 7,308 6,446 2,092 17.72 
ภูเรือ 550,025 147,753 17,339 156 65,290 30,068 30,594 4,306 26.87 
ท่าลี่ 426,875 180,124 35,538 568 83,939 29,666 27,806 2,607 42.20 
วังสะพุง 715,469 324,713 55,232 3,184 102,131 18,444 142,202 3,520 45.38 
ภูกระดึง 443,125 65,696 18,334 1,610 26,681 11,645 5,840 1,586 14.83 
ภูหลวง 371,750 119,442 23,120 165 60,385 8,620 25,048 2,104 32.13 
ผาขาว 289,375 108,004 16,521 259 60,705 8,235 19,915 2,369 37.32 
เอราวัณ 163,500 85,520 4,351 239 41,117 12,189 25,216 2,408 52.31 
หนองหิน 271,875 68,087 19,877 623 27,801 10,934 7,414 1,438 25.04 

รวม 7,140,382 2,614,117 407,062 24,231 1,032,798 328,494 774,433 47,099 36.61 
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ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวไร่แยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

อ าเภอ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 
พื้นที่ปลูก
ข้าวรวม 

รวม 
ข้าวเจ้า 

รวม 
ข้าวเหนียว 

ข้าวนาป ี ข้าวไร่ 
รวม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 

เมืองเลย 58,012        802       57,210  58,012        802        57,210  -               -    
นาด้วง 13,043         86       12,957  12,958         86        12,872  85              85  
เชียงคาน 57,733        399       57,334  57,713        399        57,314  20              20  
ปากชม 27,888        575       27,313  27,541        575        26,966  347            347  
ด่านซ้าย 50,594     1,310       49,284  36,459        543        35,916  14,135      767       13,368  
นาแห้ว 9,394         42         9,352  7,141         42          7,099  2,253          2,253  
ภูเรือ 17,339         86       17,253  15,474         86        15,388  1,865          1,865  
ท่าลี ่ 35,538        711       34,827  35,538        711        34,827  -               -    
วังสะพุง 55,232        673       54,559  54,981        673        54,308  251            251  
ภูกระดึง 18,334     1,067       17,267  18,303     1,067        17,236  31              31  
ภูหลวง 23,120        461       22,659  21,504        461        21,043  1,616          1,616  
ผาขาว 16,521     1,320       15,287  16,571     1,320        15,251  36              36  
เอราวัณ 4,351         72         4,279  4,316         72          4,244  35              35  
หนองหิน 19,877        734       19,143  19,516        734        18,782  361            361  

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

อ าเภอ 

 ข้าวนาปรังและพืชฤดแูล้งอ่ืนๆ  ที่ปลูกในพื้นที่เดียวกับนาปี 
พื้นที่พืช
ฤดูแล้ง
รวม 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ 
พืชผัก
และพืช
ไร่อื่น 

 

เมืองเลย 4,220 -          5  2,543       873         17          -    782  

นาด้วง 2,777 -        99  2,378         -            -            -    300  

เชียงคาน 4,327 -         -    4,193         -            -            -    134  

ปากชม 4,254 -         -    3,312         -            -            -    942  

ด่านซ้าย 1,521 -        36  876         -           45          -    564  

นาแห้ว 328 -         -    94         -            -            -    234  

ภูเรือ 156 -         -    92         -            -            -    64  

ท่าลี่ 568 -         -    455        55          -            -    58  

วังสะพุง 3,184 -        10  228    2,784          -            -    162  

ภูกระดึง 1,610 -         -    38         -            -          353  1,219  

ภูหลวง 165 -         -    64        22          -            -    79  

ผาขาว 259 -         -    94         -            -            -    165  

เอราวัณ 239 -         -    54         -            -            -    185  

หนองหิน 623 -         -    90        70          -            -    463  

รวม 24,231 - 150 14,511 3,804 62 353 5,351  

 
ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ แยกรายอ าเภอของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

ที ่ รวม 
พืชไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ขิง 
ถั่วเหลือง

ฝน 
งา 

ถั่วน้ิวนาง
แดง 

สับปะรด พืชไร่อ่ืน 

เมืองเลย 64,153 16,010 35,033 11,698       -    88 - 28 847 449 
นาด้วง 53,582 17,717 15,202 20,211       -    - - 10 30 412 
เชียงคาน 48,483 17,433 29,209 1,444       -    - 6 - 43 348 
ปากชม 126,740 80,961 44,480 567       -    - - - 35 697 
ด่านซ้าย 227,872 183,578 37,280 -  2,279  - 66 66 3,964 639 
นาแห้ว 44,035 29,087 2,422 -     116  - - - 12,149 145 
ภูเรือ 65,290 28,331 32,424 -  2,169  - 70 565 323 1,408 
ท่าลี่ 83,939 10,666 71,782 866       -    3 5 405 57 155 
วังสะพุง 102,131 11,879 11,020 76,748   1,152 - 80 25 1,227 
ภูกระดึง 26,681 5,426 6,532 14,483       -    17 48 48 4 123 
ภูหลวง 60,385 25,787 13,724 20,360       87  - 22 22 7 376 
ผาขาว 60,589 2,532 2,528 55,172       -    - - - 5 468 
เอราวัณ 41,117 805 4,848 35,373       -    - - 3 - 88 
หนองหิน 27,801 299 3,390 23,960       15  - 15 15 15 92 

รวม 1,032,798 430,511 309,874 260,882  4,666  1,260 232 1,242 17,504 6,627 
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ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา แยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ไม้
ผลไม้ยืน
ต้นรวม 

ยางพาร
า 

มะขาม
หวาน 

มะม่วง ล าไย 
กล้วย
น้ าว้า 

กาแฟ 
ปาล์ม
น้ ามัน 

กล้วย
หอม 

ไผ่ เงาะ 
แก้ว
มังกร 

อ่ืนๆ 

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

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

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

ปากชม 169,549 115,108 2,601 10,339 4,485 24,284 181 2,102 2,477 267 753 332 7,608 

ด่านซ้าย 70,472 37,363 4,225 437 1,138 6,157 743 822 2,619 216 366 3,847 10,780 

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

ภูเรือ 60,662 30,594 1,017 443 5,398 1,881 761 1,339 302 116 309 9,035 10,224 

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

วังสะพุง 160,646 142,202 2,718 1,793 1,793 2,552 213 1,217 2,101 150 149 141 5,617 

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

ภูหลวง 33,668 25,048 455 488 488 488 455 1,131 488 257 52 252 4,080 

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

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

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

รวม 1,102,927 774,433 42,528 36,953 40,531 67,647 4,158 19,939 21,529 5,611 3,773 16,101 69,724 
ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆ ได้แก่  มะละกอ,ขนนุ,น้อยหน่า,ฝรั่ง,มะนาว,มะพร้าว,มะขามเปรี้ยว,ส้ม,กระทอ้น,หม่อน,ชมพู่,ละมุด,ลองกอง,มะปราง,มะคาเดเมีย,ลิ้นจี่,พุทรา 

 
ตารางพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับแยกรายอ าเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2560 
  

อ าเภอ 

พ้ืนท่ี
พืชผัก
และไม้

ดอกรวม 

พริก 
เม็ด
ใหญ่ 

พริก
ขี้หนูเม็ด

เล็ก 

กะหล่ า 
ปลี 

ข้าวโพด
ฝักสด 

คะน้า แตงร้าน กวางตุ้ง ผักชี ผักกาด 
ขาว 

ผักกาด
หอม 

ถั่ว 
ฝักยาว 

ฟักทอง ผักอ่ืนๆ 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

เมืองเลย 4,976 145 25 198 2,100 246 165 110 140 167 128 131 127 1,276 18 
นาด้วง 3,401 25 21 112 1,300 507 70 38 130 181 120 58 59 780 - 

เชียงคาน 6,930 157 27 182 4,193 216 50 75 78 161 215 84 126 1,335 - 
ปากชม 4,570 45 2 169 2,500 69 151 28 80 66 98 42 76 1,186 - 
ด่านซ้าย 4,792 126 6 199 876 413 170 167 42 65 100 51 110 2,267 253 
นาแห้ว 2,092 20 6 112 566 34 6 181 66 87 60 40 57 842 15 
ภูเรือ 4,306 36 8 199 114 312 20 161 78 91 250 67 88 1,982 931 
ท่าลี่ 2,607 102 4 36 455 320 66 66 87 40 200 43 56 1,082 50 

วังสะพุง 3,520 233 48 163 228 645 169 65 101 157 173 173 50 1,312 3 
ภูกระดึง 1,586 35 4 181 544 23 46 87 60 50 56 59 46 392 3 
ภูหลวง 2,104 95 6 208 679 46 15 91 95 27 78 65 64 635 - 
ผาขาว 2,369 41 12 86 187 222 187 40 137 94 187 84 165 927 - 
เอราวัณ 2,408 135 22 185 108 374 93 126 145 135 108 85 93 783 16 
หนองหิน 1,438 56 10 175 433 251 5 25 56 44 31 45 56 251 5 

รวม 47,099 1,251 201 2,205 14,283 3,678 1,213 1,260 1,295 1,365 1,804 1,027 1,173 15,050 2,494 
 

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

ชนิด 
จ านวน 

หนว่ย/ถุง/ต้น 
จ านวนจ าหน่าย 

ผลผลิตรวม 

ราคาที่เกษตรกร 
ขายเฉลี่ย 

(บาท/ก.ก.) 

มูลค่า 
ล้านบาท 

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

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

กลุ่มพืช 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิต (ตัน) 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

1.ข้าวนาปีและข้าวไร่ 407,062 406,076 155,207.6 1,806.35 
2.พืชไร่ 1,032,798 1,032,520 4,499,532.5 7,056.76 
3.พืชฤดูแล้ง (2559/60) 24,231 24,231 11,992.9 150.58 
4.ไม้ผลไม้ยืนต้น 328,494 195,129 411,325.1 2,839.12 
5.ยางพารา 774,433 544,297 121,378.6 5,719.03 
6.พืชผัก 47,099 46,719 64,853.1 1,475.25 
เห็ด* 4,530,310 4,183,310 898.8 119.40 
ไม้ดอกไม้ประดับ** 17,526,818 17,316,893  283.97 

รวมพื้นที่1-6 (ยกเว้น*,**) 2,614,117 2,248,971 5,264,290  
  รวมผลผลิต 5,265,188.7  
   รวมมูลค่า 19,450.45 

หมายเหต ุ:     * หน่วยเป็น ก้อน    
                   ** หน่วยเป็น ต้น /ถุง 

 
ข้าวนาปีและข้าวไร่ 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ข้าวนาปีและข้าวไร่ ปี 2560 
 

ข้าวนาป ี
และข้าวไร่ 

ครัวเรือ
นปลูก 

พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

พ้ืนที่
เสียหาย 

(ไร่) 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย

(กก./ไร่) 

ผลผลิต 
รวม(ตัน) 

ราคา
เฉลี่ย 
(บาท/
กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.ข้าวเจ้านาป ี 1,519 7,571 - 7,571 379.3 2,871.7 11.55 33.16 
2.ข้าวเหนียวนาป ี 63,500 378,456 1,130 377,525 397.7 145,958.0 11.25 1,689.55 

รวม ข้าวนาป ี  386,027 1,130 385,096 397.4 148,829.8  1,722.7 
3.ข้าวเจ้าไร ่ 153 767 - 767 380.0 256.9 12.00 3.50 
4.ข้าวเหนียวไร ่ 2,821 20,268 55 20,213 323.9 6,120.9 12.22 80.15 

รวม ข้าวไร่  21,035 55 20,980 326.0 6,377.8  83.6 
รวมข้าวนาปี 
และข้าวไร่ 

 
407,062 1,185 406,076 393.7 155,207.6 

 
1,806.3 
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ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลติ ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 
 

ข้าวนาปรังและพชื
ฤดูแล้ง 

ครัวเรือน
ปลูก 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.ข้าวเหนียวนาปรัง 77 150 150 443.5 73.9 7.89 0.52 
2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 4,962 14,511 14,511 718.9 7,127.2 7.42 77.38 
3.ถั่วเหลอืง 4,028 3,804 3,804 244.2 929.1 14.22 13.21 
4.ถั่วลิสง 17 62 62 596.1 37.0 8.50 0.31 
5.ยาสูบ 75 353 353 668.0 80.2 92.00 21.69 
6.พืชอื่น 50 5,351 5,351 700.0 3,745.7 10.00 37.46 

รวม  9,208 24,231 24,231  11,992.9  150.58 

 
 
พืชไร่ 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลติ พืชไร่ ที่ส าคัญ ปี 2560 
 

พืชไร่ 
ครัวเรือน

ปลูก 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิต เฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ผลผลิต รวม

(ตัน) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 18,203 430,511 430,511 697.6 300,303.8 5.52 1,656.44 
ข้าวโพดเมล็ดพันธุ ์ 531 1,848 1,848 624.8 1,154.7 12.39 14.30 
ถั่วเหลืองฝน 13 1,260 1,260 237.3 299.0 19.98 5.97 
ถั่วลิสงฝน 79 536 536 252.3 135.2 11.41 1.54 
ถั่วนิ้วนางแดง 85 1,242 1,242 244.5 303.7 15.69 4.77 
ถั่วด า 186 2,574 2,574 242.8 624.9 14.46 9.04 
ถั่วเขียวฤดูฝน 13 35 35 782.3 27.4 10.14 0.28 
มันส าปะหลัง 20,812 309,874 309,874 3,454.2 1,070,365.9 1.87 2,012.62 
อ้อยโรงงาน 22,125 260,882 260,660 11,670.2 3,041,945.4 800** 2,433.56 
อ้อยค้ันน้ า 445 1,634 1,634 8,893.0 14,531.2 10.11 146.84 
สับปะรด 2,654 17,504 17,448 3,652.3 63,725.3 10.76 685.79 
ขิง 923 4,666 4,666 1,306.0 6,094.0 13.99 85.26 
งา 60 232 232 95.3 22.1 16.09 0.36 

รวม  1,032,798 1,032,520  4,499,532.5  7,056.76 
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พืชผัก 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลติ พืชผัก ที่ส าคัญ ป ี2560 
 

พืชไร่ 
ครัวเรือน

ปลูก 
พื้นที่ปลูก (ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว(ไร่) 

ผลผลิต เฉลี่ย
(กก./ไร่) 

ผลผลิต รวม
(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กระเทียม 158 195 195 590.7 115.2 68.48 7.89 

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

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

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

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

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

ผักกาดเขียวปล ี 113 596 596 1700.0 1,013.2 16.20 16.41 

แตงกวา 41 928 928 1500.0 1,392.0 18.62 25.92 

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

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

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

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

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

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

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 597 201 201 1506.3 302.8 61.70 18.68 

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

พริกหยวก 33 165 165 1250.0 206.2 71.56 14.75 

พริกไทย 137 766 766 1559.3 1,194.4 17.56 20.97 

เขือเทศบริโภคสด 32 158 158 1420.0 224.4 22.82 5.12 

มะเขือ 179 903 903 179.0 161.6 17.53 2.83 

มะเขือพวง 45 433 433 1522.1 659.1 16.79 11.06 

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

มะระจีน 58 291 291 58.2 16.9 17.09 0.29 

ถั่วลันเตา 14 72 72 14.4 1.0 85.16 0.09 

ค่ืนช่าย 75 441 441 1580.5 697.0 18.41 12.83 

บวบ 34 539 539 33.8 18.2 17.87 0.33 

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

ชะอม 32 84 84 870.0 73.1 18.00 1.32 

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

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

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

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

* ผลผลิตคาดการณ ์  , ** ราคาบาท/ตนั 
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ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลติ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่ส าคัญ ปี 2560 
 

พืชไร่ 
ครัวเรือ
นปลูก 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิต เฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ผลผลิต รวม

(ตัน) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กระท้อน 100 331 41 1,617.5 26.6 12.10 0.92 
กาแฟ 16,050 4,158 2,268 2,600.0 223.0 76.90 17.15 
กล้วยน้ าวา้ 15,723 67,647 35,693 1,924.7 68,696.6 8.84 607.50 
กล้วยหอม 6,220 21,529 15,239 1,973.4 30,072.6 10.55 317.30 
กล้วยไข ่ 70 287 197 1,445.5 284.2 14.38 4.09 
แก้วมังกร 4,958 16,101 9,430 2,272.2 21,427.2 14.79 316.98 
ขนุน 154 457 104 2,086.5 217.4 30.99 6.74 
เงาะ 1,294 3,773 2,723 919.6 2,503.8 16.99 42.53 
น้อยหน่า 89 307 170 882.9 150.0 13.31 2.00 
ชมพู่ 29 60 25 1,732.7 42.5 26.75 1.14 
ฝรั่ง 4,885 1,136 931 2,126.7 1,980.8 12.81 25.37 
มะขามเปร้ียว 1,246 2,890 1,160 786.7 912.4 10.99 10.03 
มะขามหวาน 8,586 42,528 33,500 175.2 5,869.6 90.25 529.73 
มะนาว 241 724 464 1,317.6 611.7 49.05 30.00 
มะม่วง 9,169 36,953 11,963 682.8 8,168.8 20.83 170.18 
มะปราง 87 289 197 775.0 152.3 22.45 3.42 
มะยงชิด 108 261 217 957.5 207.4 11.63 2.41 
มังคุด 66 155 97 1,605.5 155.5 40.81 6.35 
ละมุด 62 112 39 826.8 32.1 24.82 0.80 
ล าไย 9,139 40,531 20,178 751.0 15,154.5 14.76 223.69 
ลิ้นจี่ 815 1,638 1,028 343.1 352.9 27.60 9.74 
ส้มเขียวหวาน 217 628 120 700.0 76.9 29.86 2.30 
ส้มโอ 249 685 499 1,279.4 638.1 10.06 6.42 
มะละกอ 9,348 1,563 306 2,110.2 645.7 8.29 5.35 
มะพร้าว 73 174 111 2,080.2 230.9 9.38 2.16 
ไผ่ 1,378 5,611 6,101 2,308.9 14,086.9 15.28 215.20 
ผักหวานป่า 74 201 108 1,082.3 116.3 133.81 15.57 
พุทรา 152 362 313 847.8 265.8 15.43 4.10 
ทุเรียน 167 499 109 1,798.6 195.9 49.76 9.75 
เสาวรส 2,621 6,962 5,595 1,731.3 9,686.5 13.36 129.42 
มะคาเดเมีย 668 1,728 759 536.0 406.7 62.88 25.57 
ลองกอง 70 167 75 595.3 44.8 28.23 1.27 
อโวกาโด 262 639 530 1,657.4 878.8 30.03 26.39 
ปาล์มน้ ามัน 3,222 19,939 7,224 2,384.7 17,227.2 2.74 47.29 
หม่อน 732 2,255 1,869 1,138.5 2,128.0 9.52 20.26 
หวาย 40 122 79 805.8 63.5 16.17 1.03 
ยูคาลิปตัส* 7,672 18,151 14,252 5,734.2 81,725.7 475.24  
ไม้สัก* 9,808 26,941 21,416 5,867.8 107,652.9 475.24  
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พืชไร่ 
ครัวเรือ
นปลูก 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิต เฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ผลผลิต รวม

(ตัน) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ยางพารา 50,295 774,433 544,297 223.0 121,378.6 46.08 5,719.03 

รวม  1,102,927 737,206  515,481.7  8,559.17 
รวมไม้ผล  328,494 192,909  394,103  2,839.12 
ยางพารา  774,433 544,297  121,378.6  5,719.03 

              หมายเหตุ * ยังไม่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
 

1.4.3 การปศุสัตว์8 

การเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเลย  (ข้อมูล ณ กันยายน 2561) 

พื้นที่ 
เกษตรกร 

(ราย) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

นกกระทา 
(ตัว) 

สัตว์อ่ืนๆ 
(ตัว) 

จังหวัดเลย  37,719 29,965 2,881 9,798 44,543 1,170,041 164,870 979 153 1,718 74,974 
อ.เมืองเลย 3,173 1,946 301 1,966 4,486 177,952 55,867 189 38 0 13,106 
อ.นาด้วง 3,095 184 618 11 117 89,540 5,014 0 0 0 6,667 
อ.เชียงคาน 2,799 3,389 0 731 8,004 161,794 10,977 63 32 0 5,587 
อ.ปากชม 2,726 1,015 0 78 1,962 64,225 8,150 133 0 0 3,314 
อ.ด่านซ้าย 3,959 1,477 0 724 855 82,269 4,136 0 0 21 2,444 
อ.นาแหว้ 1,433 4,742 0 1,366 398 30,082 1,238 7 0 0 2,569 
อ.ภูเรือ 1,939 914 835 1,237 709 54,148 4,622 17 69 0 2,949 
อ.ท่าลี่ 1,822 4,174 0 1,012 2,672 53,069 3,952 30 0 1,000 2,927 
อ.วังสะพุง 5,808 2,495 120 765 5,871 210,932 25,128 83 0 697 8,027 
อ.ภูกระดึง 2,251 1,815 0 616 2,876 61,491 5,024 11 14 0 5,588 
อ.ภูหลวง 1,840 3,509 0 325 4,799 61,380 8,685 0 0 0 3,031 
อ.ผาขาว 2,682 1,061 0 54 4,143 46,965 10,600 0 0 0 4,818 
อ.เอราวัณ 2,567 541 1,007 136 759 47,085 9,892 446 0 0 5,204 
อ.หนองหิน 1,625 2,703 0 777 6,892 29,109 11,585 0 0 0 8,743 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   

                                                        
8 ที่มา :  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดเลย 
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     1.4.4 การประมง9 

การท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  (จ านวนผลผลิตและมูลค่า) 
 

ปี 
การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 
การเพาะพันธุ์

สัตว์น้ า 
การจับสัตว์น้ า
จากธรรมชาติ 

รวมมูลค่า หมายเหตุ 

2555 50,474,484.57 16,991,780.74 3,197,667.20 70,663,932.51  
2556 27,709,700.00 16,545,342.69 3,046,776.92 47,301,818.61  
2557 26,324,215.00 15,718,075.56 2,894,438.07 44,936,728.63  
2558 25,534,488.00 15,246,533,30 2,807,604.93 43,588,626.77  
2559 24,768,453.36 14,789,137.30 2,723,376.78 42,280,967.96  
2560 24,025,300.00 14,345,000.00 2,640,000.00 41,012,500.00  

 

1.4.5 การค้าและการลงทุน10 
 นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,724  ราย โดยสถิติสูงสุด 3 
อันดับแรก จ านวน 1,592 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของจ านวนนิติบุคคลทั้งหมด  ได้แก่  ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จ านวน  
834  ราย  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  จ านวน   453ราย  และธุรกิจบริการ  จ านวน 305 ราย 
 การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ  ในปีงบประมาณ 2558– 2560 มีผู้ประกอบการขอจดทะเบียนเลิก 
จ านวน 369 ราย  โดยสถิติสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวน 278 ราย  โดยปี 2558 จ านวน 
105 ราย ปี 2559 จ านวน 60 ราย  และปี  2560  จ านวน  22 ราย  
    ตารางข้อมูลเปรียบเทียบนิติบุคคล 
 

ด้านทะเบียนธุรกิจ 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 58/59 
ร้อยละเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ 59/60 
ร้อยละเปลี่ยนแปลง 

ต้ังใหม ่ 125ราย 126 ราย 251 ราย 0.80 99.21 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 80 67 150 -16.25 123.88 
บริษัทจ ากัด 45 59 101 31.11 71.18 

เปลี่ยนแปลง 639 ค าขอ  1,128 ค าขอ 623 ค าขอ 76.53 -44.77 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  478 792 403 65.69 -49.11 
บริษัทจ ากัด 161 336 220 108.69 -34.52 

เลิก 139ราย 187 ราย 43 ราย 34.54 -77.01 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 132 178 39 34.84 -78.08 
บริษัทจ ากัด 7 9 4 28.57 -55.55 

 

                                                        
9 ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดเลย 
10

 ที่มา :  ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเลย 
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 1.4.6 การอุตสาหกรรม11  
  ในปี 2561 จังหวัดเลยมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 473 โรงงาน เงินลงทุนรวม  
24,587.40 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 6,344 คน   
 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน จ านวนคนงาน 
2 112 234.60 559 
3 361 24,352.80 5,785 

รวม 473 24,587.40 6,344 

 หมายเหตุ : โรงงานจ าพวกที่ 1 มีจ านวน  575 โรง จ านวนเงินทุน 7.44 ล้านบาท แรงงาน 606 คน 
        สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3  อันดับแรกของจังหวัดเลย  ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์ น้ านม สัตว์น้ า พืชผกั ผลไม้ อาหาร
จากแป้ง น้ าตาล รวมถึงการท าน้ าแข็ง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 39 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
13,234.49 ล้านบาท จ านวน แรงงาน 1,281 คน 

2. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง ปัจจุบันมีจ านวน โรงงานทั้งสิ้น 21 โรงงานเงิน
ลงทุน 1,377.94 ล้านบาท คนงาน 545 คน  

3. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช ผลผลิตทางการเกษตรเมล็ดพืช 
หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 102 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 1,339.13 ล้านบาท จ านวน
แรงงาน 1,321 คน  
 

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

เหล็ก แบไรต์ หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีสถานประกอบการที่ท าเหมืองแร่ ดังนี้  
 

ชนิดแร่ 
จ านวน 
(ราย ) 

จ านวน 
(แปลง) 

หมายเหตุ 

1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 5 9 เปิดท าการ 4 ราย และยังไม่เปิดการ 1 ราย 

2. เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต 1 1 ไม่มีการผลิตและจ าหนา่ยแร่ 

3. เหมืองแร่เหล็ก 7 9 เปิดการ 2 ราย และยังไม่เปิดการ 5 ราย 

4. เหมืองแร่แบไรต์ 1 1 เปิดท าการ  

5. เหมืองแร่ทองค า 1 6 ไม่มีการท าเหมือง เนื่องจากใบอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ในการท าเหมืองของป่าไม ้และ ส.ป.ก. 
สิ้นอายุ ปัจจบุันเปิดการท าเหมืองแต่ไม่มีการ
ผลิตแร ่

 

                                                        
11

 ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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ปริมาณแร่อุตสาหกรรม 

 
1.4.8 การค้าชายแดน12  

1.4.8.1 ช่องทางการค้าชายแดน   
ช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย มีด่านศุลกากรอ านวยความสะดวก

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

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

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

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

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

 
 

                                                        
12

 ที่มา :  ด่านศุลกากรท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 

ล าดับ รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 แบไรต ์ 2,952.70 2,971.30 4,202.50 3,473.60 3,652.10 2,087 1,089 

2 หินอุตสาหกรรม 3,403,229.36 2,672,808 3,536,992.19 4,706,513.44 5,893,923.85 7,442,097.78 1,179,796.28 

3 เหล็ก 123,820.07 93,032.86 116,000 9,098 5,200 33,763.40 101,000 

4 ทองค า ( กรัม)  660,358.92 - - - - - - 
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 จุดผ่อนปรนมี3ด่าน  มีแม่น้ าเหืองเป็นแนวกั้นใช้เรือเล็กข้ามหรือเดินข้ามในช่วงหน้าแล้ง 
1.จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่  ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว 
  (ฝั่งลาวได้แก่ บ้านเหมืองแพร่  เมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบูลี) 

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

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

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

เปิดด่านทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. 
 

1.4.8.2 ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว13  
  มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2559- 2560  สรุปมูลค่าการค้า 
ผ่านช่องทางการค้า ทั้ง 6 แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 

 
 
ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2560 มีมีมูลค่าการค้ารวม จ านวน 

6,163.78 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 1 ,193.73ล้านบาท และมูลค่าส่งออก 4 ,970.05 ล้านบาท และ
ดุลการค้า 3,776.32ล้านบาทเปรียบเทียบ ปี 2559 เพ่ิมขึ้น จ านวน 773.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.55โดยมี
อัตราการขยายตัวด้านส่งออกเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ14.50 และอัตราการขยายตัวน าเข้าลดลง คิดเป็นร้อยละ 
10.76 

 

                                                        
13

 ที่มา :  ด่านศุลกากรท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 
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1.4.8.3 สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2561 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.9 การท่องเที่ยว14 

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

ประกอบกับ จังหวัดเลยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย   
และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่ พิเศษ 4 พ้ืนที่ 
ได้แก่ (1) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย/ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (2) เมืองเก่าน่าน (3) เลย (4) เมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว

                                                        
14

 ที่มา :  ส านักงานทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ร้อยละ 
 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ร้อยละ 
สินค้ากสิกรรม 79.14 

 

สินค้าเชื้อเพลิง 39.23 

สินค้าแร่ 10.84 วัสดุก่อสร้าง 27.37 

ไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 5.30 สินค้าอุปโภคบริโภค 14.16 
เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 3.72 

เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 6.37 

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 0.27 พลังงานไฟฟ้า 4.29 

อ่ืนๆ 0.73 
 

อ่ืนๆ 8.58 
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สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจาก เมืองเลย - เมืองหลวงพระบาง - 
นครหลวงเวียงจันทร์ - เมืองหนองคาย  นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ประกาศ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง (หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 เป็นการส่งเสริความสัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการเพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 
 

  จ านวนนักท่องเท่ียว  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
  

 
ค่าใช้จ่าย/
วัน  (บาท) 

ร้อยละการเพ่ิมขึ้น ร้อยละการเพ่ิมขึ้น 
ปี พ.ศ. ไทย ต่างประเทศ รวม 

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

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

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

2558 1,897,358 35,764 1,933,122 3,347.14 1,039.74 +19.74 +25.10 

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

2560 2,092,365 39,160 2,131,525 4,152.59 1131.10 +4.94 +11.88 

 
 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า  

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

 ร้านอาหารเด่นประจ าจังหวัดเลย 
1.  ร้านอาหารล้านช้าง      2. ร้านอาหารบ้านพร 
3.  ข้าวต้มแรงงาน       4. ครัวมะเดื่อ 
5.  ร้านอาหารภิรมพร      6. สวนอาหารกุดโง้ง 
7.  เฮือนหลวงพระบาง      8. เฮือนฝ้ายค า   
9.  ครัวนุชา         10. ลาบเป็ดบ้านขอนแดง 
11. มะกัน        12. ร้านอาหารใบบุญแกรนด์ 
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วัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย15 14 อ าเภอ   ได้แก่ 

 
 
 

                                                        
15

 ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเลย 

ล าดับ อ าเภอ ชื่อวัด/สถานที่ตั้ง 
1 เมืองเลย วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)  ต.กุดป่อง / วัดป่าน้ าภู ต.เมือง 

วัดถ้ าผาปู่ ต.นาอ้อ / วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ / วัดศรีภูมิ ต.กุดปอ่ง 
2 อ าเภอภูเรือ วัดป่าห้วยลาด ต.สานตม / วัดป่าโนนสว่าง ต.สานตม 

วัดสมเด็จศรีภูเรือมิ่งเมือง ต.หนองบัว 
3 อ าเภอด่านซ้าย วัดพระธาตุศรีสองรัก บ.หัวนายงู ต.ด่านซา้ย / วัดบ้านนาหอ ต.นาหอ 

วัดโพนชัย ต.ด่านซ้าย / วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซา้ย 
4 อ าเภอนาแห้ว วัดแสงภา ต.แสงภา / วัดพระธาตุดินแทน ต.แสงภา 

วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา / วัดถ้ าผากลอง บ.นาท่อน ต.นาพงึ 
5 อ าเภอท่าลี่ วัดลาดปู่ทรงธรรม ต.ท่าลี่/วัดโพนทอง ต.อาฮ ี

วัดป่าอัมพวนั บ.ร่องไผ่ ต.โคกใหญ่ 
อุทยานพระพทุธรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ พระเจา้ใหญ่หลักเมือง  
ต.ท่าลี ่

6 อ าเภอเชียงคาน วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ.ผาแบ่น ต.บุฮม / วัดท่าคก ต.เชยีงคาน  
วัดท่าแขก ต.เชียงคาน / วัดศรคีุณเมือง ต.เชียงคาน / วัดภชู้างน้อย  
ต.เชียงคาน 

7 อ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต.เชียงกลม 
8 อ าเภอนาด้วง วัดถ้ าผายา ต.นาดอกค า / วัดเวยีงล้อม ต. นาดอกค า 
9 อ าเภอเอราวัณ วัดภูค าเป้ ต.ผาสามยอด / วัดพทุธสถานภไูผ่ ต.ผาอินทร์แปลง 

วัดป่าเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง 
10 อ าเภอผาขาว วัดถ้ าผาสวรรค์ ต.ผาขาว 
11 อ าเภอหนองหิน วัดถ้ าดอกบัว ต.ปวนพ ุ/ วัดถ้ าโพธิสัตว์ ต.ปวนพุ / วัดผาฝ้ายพฒันาราม 

ต.ปวนพุ / วดัคุณสมบตัิพัฒนา ต.ปวนพุ / วดัผาหวายวนาราม ต.ปวนพุ 
วัดเหล่าตุ้มวนาราม ต.ปวนพ ุ

12 อ าเภอวังสะพุง วัดถ้ าผาหมากฮ่อ ต.ศรีสงคราม / วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย 
วัดกู่ค า ต.ทรายขาว / วัดถ้ าคูหาวารี ต.โคกขมิ้น 

13 อ าเภอภูกระดึง วัดป่าเทพนิมิตรมงคล ต.ห้วยสม้ 
14 อ าเภอภูหลวง วัดโนนสวา่ง บ.หนองบัว ต.ภูหอ / วัดดอยสวรรค์ ต.หนองคัน 
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1.4.10 สถานการณ์แรงงาน16 

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

ประชากรในจังหวัดเลย  ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดส่วนของประชากร 
ทั้งหมด จ านวน 563, 874 คน ซึ่งเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย กล่าวคือ เพศหญิงมี 283,429 คน หรือร้อยละ 
50.26 ขณะที่เพศชายมีจ านวน 280,445 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74 

โครงสร้างประชากรจังหวัดเลย (ไตรมาส 3 ปี 2561) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ในกลุ่มผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 445,233 คน พบว่า เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 
303,461 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 303,051 คน คิดเป็นร้อยละ 53.71 ของประชากรทั้งหมด เมื่อ
เปรียบเทียบการมีงานท าระหว่างเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมีสัดส่วนของการมีงานท าหรืออัตราการจ้างงาน
มากกว่าเพศหญิง (ค านวณจากผู้มีงานท าจ าแนกเพศต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ าแนกเพศ) กล่าวคือ เพศชาย ร้อยละ 
99.83 และเพศหญิง มีอัตราร้อยละ 99.52 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานท าซึ่งค านวณจาก
สัดส่วนผู้มีงานท าต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 99.69 หมายความว่า ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 100 คน จะมี
งานท าประมาณ     99 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมในไตรมาสนี้มีอัตราเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตรา
ร้อยละ98.76 เนื่องมาจากมีสถานประกอบการกิจการในจังหวัดมีการรับสมัครงานในไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสนี้
เป็นช่วงฤดูกาลเกษตรจึงท าให้อัตราการมีงานท าเพ่ิมสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 

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

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

      ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

ส่วนอัตราว่างงานซึ่งค านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงานในไตรมาสนี้ พบว่า มีอัตราร้อย
ละ 0.09 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.40 
ส าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงานซึ่งมีจ านวน 141,239 คน พบว่าเป็นผู้ท างานบ้าน เรียนหนังสือ 
และอ่ืนๆโดยมีสัดส่วน   ร้อยละ 23.74 ร้อยละ 23.12 และร้อยละ 53.14 ของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 
ตามล าดับ 

ประชากรจ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานจังหวัดเลย (ไตรมาส 3 ปี 2561) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ส าหรับผู้มีงานท า 303,051คน พบว่า ท างานในภาคเกษตรกรรม 196,137 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.72 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ62.56 ส่วนผู้ท างานนอก
ภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 106,914 คน ร้อยละ 35.28 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 
ที่มีร้อยละ37.04 เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดเลยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงส่งผลให้แรงงานจากนอกภาคเกษตรกรรมย้าย
เข้าไปอยู่ในภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาลทางการเกษตรและจะเคลื่อนย้ายเป็นวัฏจักรตามปัจจัยฤดูกาล ซึ่งในไตร 
มาสนี้ภาคเกษตรมีจ านวนลดลงเนื่องจากรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึงท าให้แรงงานย้ายเข้ามาอยู่นอกภาคเกษตรกรรม
สูงขึ้น 

 

สถานภาพแรงงาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ประชากรรวม 280,445 283,429 563,874 

ผู้มีอายุ  15  ปีขึ้นไป 219,565 225,668 447,296 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 166,627 137,367 303,994 
     -  ผู้มีงานท า 166,337 136,714 303,051 
     -  ผู้ว่างงาน 0 410 410 
     -  ผู้รอฤดูกาล 290 243 533 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 52,938 88,301 141,239 
      -  ท างานบ้าน 1,068 32,467 33,535 
      -  เรียนหนังสือ 15,399 17,255 32,654 
      -  อื่น ๆ 36,471 38,579 75,050 
ผู้มีอายุต่ ากวา่ 15 ปี 60,880 57,761 118,641 
อัตราการจ้างงานต่อก าลังแรงงาน 99.83 99.52 99.69 
อัตราการว่างงานต่อก าลังแรงงาน 0 0.14 0.09 
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ผู้มีงานท าจังหวัดเลย จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 
5 อันดับแรก (ไตรมาส 3 ปี 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขาการขายส่งขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลฯ มากที่สุด คือ  30,971 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97 รองลงมาคือ ศิลปะ บันเทิง 
นันทนาการ จ านวน 16,085 คน ร้อยละ 15.04 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 15,308 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.32 การ
บริหารราชการและการป้องกันประเทศ จ านวน 12,620 คน ร้อยละ 11.80 การศึกษา จ านวน 8,160 คน ร้อยละ 
7.63 และการก่อสร้าง จ านวน 6,159 คน ร้อยละ 5.79 ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามล าดับ 

 

ผู้มีงานท าจังหวัดเลย จ าแนกตามอาชีพ (ไตรมาส 3 ปี 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าตามอาชีพในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 
อันดับแรกคือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง  จ านวน 192,979 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.68 ของผู้มีงานท าทั้ งหมด 2)  พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าฯ จ านวน 45,542  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.03  3) อาชีพ
ขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายฯ จ านวน 26,182 คน ร้อยละ 8.64   4) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน  12,505 คน  
ร้อยละ 4.13 5) ผู้ปฏิบัติงานด้านฝีมือและธุรกิจฯ จ านวน  13,839 คน  ร้อยละ 3.40 
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ผู้ว่างงาน ในไตรมาส 2 ปี 2561 พบว่ามีผู้ว่างงานในจังหวัด จ านวน 410 คน โดยมีอัตรา 
การว่างงานต่อประชากรรวม คิดเป็นร้อยละ 0.07 และอัตราการว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 0.09 

 

ผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานจังหวัดเลย 
 

 
 
 
 
 

 
2. การส่งเสริมการมีงานท า 
2.1 การจัดหางานในประเทศ 
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งด าเนินการโดย

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย  การส่งเสริมการมีงานท าในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดเลย ในไตรมาส 3 ปี 2561(กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีต าแหน่งงาน
ว่างที่แจ้งผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย 704 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 8.57 จากไตรมาสที่แล้วที่มีต าแหน่ง
งานว่าง 770 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้มีจ านวน 511 คน ลดลง ร้อยละ 45.87จากไตร
มาสที่แล้ว ที่มีจ านวน  944 คน ผู้ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ จ านวน 411 คน ลดลงร้อยละ 31.50 จากไตร
มาสที่แล้วที่มีจ านวน 600 คน ทั้งนี้ ต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน การบรรจุงานมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสถานประกอบการกิจการในจังหวัดมีการรับสมัครงาน และเป็นช่วงปิดภาคเรียนและส าเร็จการศึกษาจึงท า
ให้มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานมากขึ้น และในไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ระหว่างขั้นการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือบรรจุเข้า
ท างานจึงท าให้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 166,627 137,,367 303,994 
ผู้ว่างงาน 0 410 410 
อัตราการว่างงานต่อผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 0 0.14 0.09 
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ภารกิจส่งเสริมการมีงานท านอกจากภารกิจที่ได้กล่าวมาแล้ว ส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย ยังมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีงานท า ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่  ผู้ว่างงาน ผู้ใช้
แรงงานที่มีงานท าอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ แม่บ้านหรือผู้ต้องการรับงาน ไปท าที่บ้าน 
รวมทั้งทหารและคนพิการ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กลุ่มเป้าหมาย ในไตรมาส 3 ปี 2561(เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2561) มีผู้ ได้รับประโยชน์ทั้ งสิ้ น 387 คน จากกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าจ านวน 2 
โครงการ จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 14 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเคลื่อนที่ 3 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 266 คน และศูนย์จัดหา
งานสาขาวังสะพุง 11 ครั้งผู้ได้รับประโยชน์ 121 ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการและผู้ได้รับประโยชน์ใน
แต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท าในจังหวัดเลย จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
ไตรมาส 3 ปี 2561 

 

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1.วันนัดพบแรงงาน 

2.จังหวัดเคลื่อนที่ 

3. ศูนย์จัดหางานสาขาวังสะพุง 

- 
114 
44 

- 
152 
77 

- 
266 
121 

รวม 158 229 387 
 

2.2 แรงงานต่างด้าว 
จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่เป็นการชั่วคราว โดยในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นประเภทชั่วคราวจ านวน 30 คน 
(ร้อยละ 81.08) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. จ านวน 7 (ร้อยละ 18.92) 

 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดเลยจ าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต 
ณ  เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2561 
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  หากพิจารณาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่กล่าวข้างต้น โดยยกเว้นประเภทตลอดชีพจะพบว่า  
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในจังหวัดเลย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง จ านวน 
15 คน(ร้อยละ 4.54) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 29.73) อาชีพงานพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน
(ร้อยละ 18.92)อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จ านวน   
2 คน (ร้อยละ 8.33)  
 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดเลย แยกตามประเภทอาชีพ (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) 
 ไตรมาส 3 ปี 2561 

 

 
 

   ถ้าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) ใน
จังหวัดเลยมีแรงงานต่างด้าว สัญชาติจีนจ านวน 14 คน(ร้อยละ 16.67) สัญชาติฟิลิปปินส์ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
8.33) และสัญชาติอ่ืน  ๆจ านวน 15 คน (ตารางภาคผนวก 10) 
   ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็นการชั่วคราว เพ่ือทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้มี 3  สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา ณ เดือนกันยายน  2561 โดยเป็น
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 613 คนหากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่า สัญชาติลาวมีสัดส่วนถึง 473 คน ร้อยละ 
77.16 สัญชาติเมียนมา จ านวน 81 คิดเป็นร้อยละ 13.21 สัญชาติกัมพูชา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62  
 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน กลุ่มผ่านการพิสูจน์สัญชาติจังหวัดเลย  
จ าแนกตามสัญชาติ  ณ เดือนกันยายน 2561 
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2.3 การคาดประมาณก าลังแรงงาน – ผู้ส าเร็จการศึกษา 
กระทรวงแรงงานได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง “แผนพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด

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

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

 

จ านวนลูกจ้าง/พนักงานปัจจุบันในจังหวัดเลยปี 2560 จ าแนกตามระดับฝีมือ 

 
 

หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการส ารวจ (Demand Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

2.4 แรงงานไทยในต่างประเทศ 
   ส าหรับแรงงานไทยในต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)     มี
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศ ผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดเลย 11 คน เป็น
เพศชาย 8 คน และเพศหญิง 3 คน 
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   แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศ  ในไตรมาสนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาสที่แล้ว มีสัดส่วนลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีจ านวน 17 คน โดยผู้แจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศใน
ไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 6 คน ร้อยละ 54.55 ประถมศึกษา 3 คน ร้อยละ 27.27 
และระดับปริญญาตรี 2 คน ร้อยละ 18.18 ของผู้แจ้งความประสงค์ทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า   ไตร
มาสนี้แรงงานที่แจ้งลงทะเบียนมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งจากไตรมาสที่ผ่านมาแรงงานส่วนใหญ่      ที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศจะมีวุฒิการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาซึ่งในไตรมาสปัจจุบันมีผู้
ลงทะเบียนวุฒิปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น และแรงงานส่วนใหญ่ไปท างานต่างประเทศจะไปประกอบอาชีพ เช่น งานก่อสร้าง 
กรรมกร หรือผู้รับใช้ในบ้านนั่นเอง และหากแรงงานเหล่านี้ออกไปท างานต่างประเทศก็ส่งผลให้แรงงานในจังหวัด
เลย ขาดแคลนแรงงาน 
 

แรงงานไทยในจังหวัดเลย ท่ีแจ้งความประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3  ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของการอนุมัติให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่ามีจ านวน
ทั้งสิ้น 61 คน ซึ่งผู้ได้รับการอนุมัติไปท างานต่างประเทศในไตรมาสนี้ จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ที่ได้รับการอนุมัติไป
ท างานในต่างประเทศ มากกว่าจ านวนผู้แจ้งความประสงค์เนื่องจากเป็นยอดสะสมจากไตรมาสที่ผ่านๆมา เพ่ือรอ
ระยะเวลาการเดินทาง หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของผู้ที่เดินทางไปท างานในไตรมาสนี้ พบว่า โดยวิธีเดินทาง
RE-Entry (การต่ออายุสัญญา) จ านวน 41 คน ร้อยละ 67.21 และเดินทางด้วยตนเอง จ านวน  20 คน ร้อยละ 
32.79 

3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
   ในรอบไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม  – กันยายน 2561) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ได้
ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานใน    รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าท างาน      การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน      โดยภาพรวม
ของการฝึกต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2561    มีดังนี้ 

การฝึกเตรียมเข้าท างาน ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกในจังหวัดเลย จ านวน 17 คน ฝึก
เตรียมเข้าท างานในสาขาช่างอุตสาหการจ านวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) และเป็นผู้จบการฝึกจ านวนทั้งหมด (ร้อยละ 100)   
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ส าหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ในไตรมาสนี้มีผู้เข้ารับการฝึก จ านวน 105 คน เข้ารับการฝึก
ในสาขาธุรกิจและบริการ จ านวน 45 คน (ร้อยละ 42.86) และสาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 35 คน (ร้อยละ 
33.33) และสาขาช่างอุตสาหการ จ านวน 25 คน (ร้อยละ 23.81) และผ่านการฝึก จ านวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 
   ส าหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย สาขาที่ทดสอบมาตรฐานเฉพาะสาขาอาชีพ
ที่ต้องการในจังหวัดเท่านั้น ซึ่งในไตรมาสนี้ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ไม่มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดเลย จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2561 
 

 
4. การประกันสังคม 

   ภารกิจด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเลย มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงาน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อเกิดกรณี
บาดเจ็บและยามแก่ชราอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 พบว่า มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม (ม.33) จ านวน 1,705 แห่ง ส าหรับผู้ประกันตนไตรมาสนี้ พบว่ามีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 22,238 คน โดย
สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเลย มากเป็นอันดับหนึ่งคือ 890 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.19 รองลงมาคือ
อ าเภอวังสะพุง มี 258 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.13 และอ าเภอด่านซ้าย มี 107 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.28 
   ปัจจุบันจังหวัดเลย มีสถานพยาบาลในจังหวัดสังกัดประกันสังคม คือ สถานพยาบาลของรัฐบาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ในด้านสถานะเงินกองทุนพบว่า สถานะของเงินกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 กรณี รับ เงินสมทบจ านวน 53 ,767 ,875.28 บาท กรณี จ่ายประโยชน์ทดแทน จ านวน 
30,058,269.15  บาท 
   ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ กรณี เจ็บป่วย 
มีผู้ประกันตนใช้บริการ 1,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.89 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาได้แก่ คลอดบุตร 
จ านวน 795 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.39 กรณีว่างงาน  จ านวน 516 ราย  คิดเป็นร้อยละ 15.18 สงเคราะห์บุตร 
จ านวน 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.47 ชราภาพ จ านวน 258 ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.59 ทุพพลภาพ จ านวน 105 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.09 และตาย จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตามล าดับ  
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 ผู้ประกันตนในจังหวัดเลย ที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน   
ไตรมาส 3 ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน  ซึ่งจะพบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้น 
30,058,269.15 บาท โดยกรณีคลอดบุตรมีการจ่าย เงินสูงสุด เป็น เงิน  10,285,920.50บาท     คิดเป็นร้อย 
34.22 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ กรณีชราภาพ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน  จ านวน 
6,416,830.07 บาท ร้อยละ 21.35 ว่างงาน จ านวน 4,577,247.20 บาท ร้อยละ 15.80  สงเคราะห์บุตร จ านวน 4,486,300 
บาท   ร้อยละ 14.93 ตาย จ านวน 2,808,487.33 บาท ร้อยละ 9.34  เจ็บป่วย จ านวน 964,947.05 บาท ร้อยละ 
3.21 และทุพพลภาพ จ านวน 518,537 บาท ร้อยละ 1.61 ตามล าดับ 

 

1.4.11 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย17 

  1) ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
      - เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน   1,603,087,691   บาท 
      - ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2561 (ต.ค.60 – ก.ค. 61)  จ านวน 1,454,320,052 บาท 

 2) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ที่ลงทะเบียนในปี 2557 - 2560  
      การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ประจ าปี 2557-2560 จังหวัดเลย โดย

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2557 – กันยายน 2560 โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน จ านวน 563 ราย/กลุ่ม ส าม ารถ
จ าแนกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                        
17 ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 
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อ าเภอ 
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตรายเดียว SMEs 

รวม 
ปี57-58 ปี 59-60 ปี57-58 ปี 59-60 ปี57-58 ปี 59-60 

เมืองเลย 45 11 7 13 0 0 76 
นาด้วง 18 2 3 8 0 0 31 

เชียงคาน 16 1 19 17 0 0 53 
ปากชม 15 14 4 2 0 1 36 
ด่านซ้าย 17 2 20 16 0 0 55 
นาแห้ว 12 5 4 6 0 0 27 
ภูเรือ 17 0 5 6 1 0 29 
ท่าลี่ 17 2 7 10 0 0 36 

วังสะพุง 23 3 24 6 0 0 56 
ภูกระดึง 25 7 3 5 0 0 40 
ภูหลวง 24 5 0 5 0 0 34 
ผาขาว 16 8 1 4 0 0 29 
เอราวัณ 26 1 1 11 0 0 39 
หนองหิน 12 3 3 4 0 0 22 

รวมทั้งสิ้น 283 64 101 113 1 1 563 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ป ี2557 – 2560 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ข้อมูล ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2561 

ทั้งนี้ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการลงทะเบียน ปี 2557-2560 จ านวน 1,474 ผลิตภัณฑ์ 
แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

ที ่ ประเภทการลงทะเบียน 
จ านวนผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ 
ปี 2557-2558 ปี 2559-2560 

1 ประเภทอาหาร 223 179 402 
2 ประเภทเครื่องดื่ม 73 37 110 
3 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 290 67 357 
4 ประเภทของใช้ 375 93 568 
5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 104 33 137 

 1,065 409 1,474 
รวมทั้งสิ้น 1,474ผลิตภัณฑ์ 

ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557 – 2560 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ขอ้มูล ณ วันที ่5 มีนาคม 2561 
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การลงทะเบียน OTOP ประจ าปี 2560 จังหวัดด าเนินการรับลงทะเบียน OTOP ด้วยการกรอก
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยมือเปล่า (Manual) ไว้ก่อน เมื่อได้รับมติเห็นชอบ เรื่องการ
ลงทะเบียนผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 จากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) แล้วจะแจ้งให้จังหวัดด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการลงทะเบียน OTOP  

จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย ประจ าปี 2559 จ านวน 125 ผลิตภัณฑ์ 
ได้รับการประกาศผลระดับดาวแล้ว จ านวน 125 ผลิตภัณฑ์ 

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

รวมท้ังสิ้น 10 12 27 60 16 125 

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

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

   (5) ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 

 4) ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายในศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ดังนี้ 
  (1) ศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย (หน้าวิทยาลัยอาชีวฯ)ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดเลย มาที่เดียว ช็อป ชม ชิม ครบทุกอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
  
  (2) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์“ร้านเมืองเลย OTOP”18/15 ถนนนกแก้ว ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย 42000 เบอร์โทร 042-861440 
              3) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บริเวณลานจอดรถพระธาตุศรีสองรัก ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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              (4) จ าหน่ายในร้านค้าประชารัฐสุขใจช้อป จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าประชารัฐสุขใจช้อป  
ณ ปั้ม ปตท.อ าเภอเชียงคาน และ ร้านค้าประชารัฐสุขใจช้อป ณ ปั้ม ปตท.โคกงาม อ าเภอด่านซ้าย  
              5) ส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การจ าหน่ายสินค้าในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ตลาด งานจ าหน่ายสินค้าที่กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการในระดับประเทศ เช่น งาน 
OTOP Midyear, งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี, งาน OTOP City, OTOP ภูมิภาค 
ฯลฯ จ าหน่ายตลาดต่างประเทศ เช่น งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เป็นต้น 
 กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดจัดงาน OTOP Midyear 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2561         
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดเลย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 23 กลุ่ม/ราย มียอด
จ าหน่ายสินค้า OTOP รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 3,803,400 บาท (สามล้านแปดแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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 5) ผลิตภัณฑ์จังหวัดเลย ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

 (1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายส าเร็จรูปเย็บมือ  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  
ยอดจ าหน่าย 434,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) กลุ่มน้อยหน่า ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายส าเร็จรูปเย็บมือ  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย               
ยอดจ าหน่าย 370,00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (3) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียนัท อ าเภอนา
แห้ว จังหวัดเลย ยอดจ าหน่าย 339,800 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
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1.5 ลักษณะทางสังคม 

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

 

1.5.2 ด้านการศึกษา18 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 

        จ านวนสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด 
ปีการศึกษา2560 

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

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

รวม 549 
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 ที่มา :  สพป.เลย 1,2,3 , สพม.เขต 19, สถาบันอาชีวะในเขตพื้นที่ จ.เลย, ม.ราชภัฏเลย, กศน.เลย 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

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

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

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 84 446 135 665 

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

   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 52 77 131 

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 17 150 3 170 

ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 16 22 213 251 

สถานศกึษาเอกชน 27 512  539 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 282 4 308 

มหาวิทยาลัย 75 386 100 561 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 15 156 34 205 

รวม 633 5,635 844 7,112 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
สังกัด สพฐ. 

สังกัด
อาชีว 

สังกัด 
กศน. 

การ 
ศึกษา 
พิเศษ 

ม. 
ราช 

ภัฏเลย 

สังกัด 
สช. 

สังกัด
อปท. 

สังกัด
พุทธ 

ศาสนา 
สพป.เลย 
เขต 1 

สพป.เลย 
เขต 2 

สพป.เลย 
เขต 3 

สพม.19 

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

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

ปวส.     3,142       
อุดมศึกษา     98   12,509    

รวม 19,829 21,653 7,622 21,363 5,078 19,068 771 12,902 13,628 7,420 1,733 
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1.5.3 ด้านศาสนา19 

        จ านวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ  
ศาสนา 

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

 

จ านวนวัด (ข้อมูล ณ กันยายน 2561) 
- คณะสงฆ์มหานิกาย จ านวน 579 วัด  
- คณะธรรมยุต จ านวน 139 วัด  
" จังหวัดเลยดินแดนแห่งพระเถระ " พระเถระจากอดีต จ านวน 5 รูป ดังนี้ 

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

  เกจิอาจารย์ในปัจจุบัน จ านวน 11 รูป ดังนี้ 
1. พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) 
2. หลวงพ่อขันตีญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ  
3. พระครูสุวรรณรัตนวิมล (หลวงพ่อทอง) วัดศรีภูมิ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย  
4. หลวงพ่อวิลาส ปสาทิโก วัดวารินทราวาส ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย  
5. พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงพ่อดาด)วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง  
6. พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วัดเนรมิตวิปัสสนา (ม) ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย  
7. พระอาจารย์สมศรี อตฺตสิริ วัดป่าผาน้อย ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง  
8. พระครูประโชติปัญญาวุธ วัดป่าศิริรุ่งเรือง ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย  
9. หลวงพ่อส าลี สุทธจิตฺโต วัดถ้ าคูหาวารี ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวังสะพุง  
10. หลวงปู่อร่ามชินว โส วัดถ้ าแกลบ ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย  
11. หลวงปู่พัน ฐิตธมฺโม วัดป่าน้ าภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย  
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 ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเลย 
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1.5.4 ด้านสาธารณสุข20 

สถานบริการสาธารณสุข ข้อมูล ณ ปี 2560 จังหวัดเลยมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จ านวน 
147 แห่ง ให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกอ าเภอทุกต าบล  เป็นสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 144 แห่ง  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง  
1 แห่ง  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ที่ 8.2โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง และ คลินิกเอกชนด้านต่างๆ 196 แห่ง 
และร้านขายยา จ านวน 134 แห่ง 

 

 สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จ าแนกตามสังกัดในจังหวัดเลย 
 

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

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

 
1 
1 
2 
10 
1 

127 
2 

 
402 เตียง 
90 เตียง 
120 เตียง 
300 เตียง 
124 เตียง 

 

 
 
 
 
 
กรมสุขภาพจิต 

1. กระทรวงกลาโหม 
- โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก 

 
1 

 
30 เตียง 

 

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

    สถานบริการเอกชน 
- โรงพยาบาลเอกชน 
- คลินิกแพทย์เวชกรรม 
- คลินิกทันตแพทย ์
- คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์
- คลินิกเทคนิคการแพทย ์
- คลินิกผดุงครรภ ์
- คลินิกแพทย์แผนไทย 
- คลินิกสหคลินิก 
- คลินิกกายภาพบ าบัด 

 
1 
57 
11 
117 
3 
3 
2 
2 
1 

 
100 เตียง 

 

 

                                                        
20 ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
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ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและ  
โรงพยาบาลเลยปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ ประเภทบุคลากร สสจ.เลย รพ.เลย รวม ร้อยละ 
1 ข้าราชการ 1,412 541 1,953 50.93 
2 ลูกจ้างประจ า 142 80 222 5.79 
3 พนักงานราชการ 41 34 75 1.96 
4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 700 231 931 24.28 
5 ลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน) 289 365 634 17.05 

รวม 2,584 1,251 3,835 100 
 

อัตราส่วนบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย ต่อประชากร 
แยกตามสายงานส าคัญ จังหวัดเลย  ปีงบประมาณ 2560 (ประชากร 639,801คน) 
 

ล าดับ ประเภทบุคลากร จ านวน 
อัตราส่วน : 
ประชากร 

หมายเหตุ 

1 แพทย์ 116 1 : 5516  
2 ทันตแพทย์ 53 1 : 12,072  
3 เภสัชกร 82 1 : 7802  
5 พยาบาลวิชาชีพ 982 1 : 652  

รวม 1,233   
 

 จ านวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก จังหวัดเลย ปี 2560 
 

อันดับ สาเหตุการตาย 
ปีงบประมาณ 2560 

จ านวน อัตรา 
1 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-D48 788 123.16 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 637 99.56 
3 โรคระบบหายใจ(J00-J99) 506 79.09 
4 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) 425 66.43 
5 โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ(N00-N99) 323 50.48 
6 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (K00-K93) 197 30.79 
7 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม (E00-E90) 186 29.07 
8 โรคระบบประสาท (G00-G99) 174 27.20 
9 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา (V01-V99,Y85) 123 19.22 
10 โรคโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 31 4.85 
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 จ านวนและอัตราป่วยผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก  
จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อพัน

ประชากร 
1 โรคเบาหวาน  262,960 411.00 
2 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า  232,210 362.94 
3 เนื้อเยื่อผิดปกติ  210,035 328.28 
4 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันอ่ืน ๆ  206,256 322.38 
5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง  115,870 181.10 
6 โรคอ่ืน ๆของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม  106,600 166.61 
7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  84,331 131.81 
8 ฟันผุ  70,768 110.61 
9 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซินอักเสบเฉียงพลัน  68,649 107.30 
10 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  63,091 98.61 

 
 จ านวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก จังหวัด
เลย ปีงบประมาณ 2560 
 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

1 ปอดบวม  6,302 984.99 
2 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  2,908 454.52 
3 โลหติจางอ่ืน ๆ  2,547 398.09 
4 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ฯ  2,518 393.56 
5 เบาหวาน  2,043 319.32 
6 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและโอเดนัม  1,979 309.31 
7 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด  1,949 304.63 
8 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  1,921 300.25 
9 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ  1,877 293.37 
10 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน  1,775 277.43 
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จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10อันดับแรก ปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 
2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 

ที ่ โรค 
จ านวน

ผู้ป่วย(ราย) 
อัตราป่วย 

(ต่อแสน.ปชก. 639,801คน) 
1 อุจจาระร่วง 11,446 1788.99 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5,890 920.60 

3 ปอดบวม 4,048 632.70 

4 ตาแดง 1,203 188.03 

5 อาหารเป็นพิษ 1,033 161.46 

6 มือ เท้าปาก 963 150.52 

7 ไข้หวัดใหญ่ 816 127.54 

8 สุกใส 554 86.59 

9 ไข้เลือดออก 364 56.89 

10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 341 53.30 

 
ปัญหาสาธารณสุข  

 

ล าดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง 
มะเร็ง (ตับท่อน้ าดี ปอด เต้านม 
ปากมดลูก) 

โรคติดต่อน าโดยแมลง 
(ไข้เลือดออกซิกา) 

โรคไม่ติดต่อNCD ( ไต
วาย หลอดเลือดหัวใจ/ 
สมอง ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ) 

2 ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อ (หอบหืด ไตวาย 
หลอดเลือดหัวใจความดันโลหิต
สูง เบาหวาน ) 

โรคไม่ติดต่อ (ไตวาย 
หลอดเลือดหัวใจ/ 
สมองความดันโลหิตสูง
เบาหวาน) 

วัณโรค 

3 มะเร็ง โรคติดต่อที่ส าคัญ (ไข้เลือดออก 
วัณโรค  
อุจาระร่วงเลปโต มือเท้าปาก) 

ยาเสพติด(คุณภาพการ
บ าบัด) 

ไข้เลือดออก 

4 สุราบุหรี่ อนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุร้อยละ 14.77 การดูแลผู้สูงอายุ (LTC)  
5 วัณโรคปอด ผู้สูงอายุ มะเร็ง (ตับ /ท่อน้ าดี)  ฆ่าตัวตาย 
6 สารเคมีตกค้าง 

ในเกษตรกร 
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ (16.62) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ในวัยรุ่น(บุหรี่ สุรา) 
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ล าดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

7 ไข้เลือดออก ยาเสพติด อนามัยแม่และเด็ก
(แม่ตายเด็กมีปัญหา
พัฒนาการ) 

อุจจาระร่วง /อาหาร
เป็นพิษ 

8 อุบัติเหตุจราจร แม่วัยรุ่น สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) เด็กมีปัญหาพัฒนาการ/
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์/"ม่
สมส่วน/เด็กแรกเกิดนน.
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

9 เอดส์ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะ
ประปา อาหารปลอดภัย สาร
ปนเปื้อนในอาหาร ส้วม ) 

แม่วัยรุ่น (ตั้งครรภ์ซ้ า) โรคไม่ติดต่อNCD ( ไต
วาย หลอดเลือดหัวใจ/ 
สมอง ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ) 

10 ผู้สูงอายุ บุหรี่ สุรา พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่น(บุหรี่ 
สุรา) 

 

ข้อมูล ณ 20 สิงหาคม 2561 
 

1.5.5 ครัวเรือนยากจน21 

          จ าแนกเป็นรายอ าเภอ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2561) 
 

อ าเภอ 
จ านวน จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด จ านวนครัวเรือน 
เมืองเลย 184 33,402 12 
นาด้วง 47 6,429 48 
เชียงคาน 84 15,427 0 
ปากชม 55 9,603 32 
ด่านซ้าย 104 11,551 130 
นาแห้ว 34 2,891 68 
ภูเรือ 50 5,900 9 
ท่าลี่ 43 7,094 24 
วังสะพุง 146 26,590 300 

                                                        
21

 ที่มา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย   



- 56 - 
 

อ าเภอ 
จ านวน จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด จ านวนครัวเรือน 
ภูกระดึง 63 8,311 24 
ภูหลวง 46 5,501 21 
ผาขาว 64 8,706 48 
เอราวัณ 47 8,515 15 
หนองหิน 38 5,574 48 

รวม 1,005 155,495 779 
 
1.5.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติด22  
  1. ด้านการป้องกันยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มีเป้าหมายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปและสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยได้ด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 
  กลุ่มเด็กปฐมวัยร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดอบรมครูผู้สอนใน
โรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 418 คน และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 409 คน รวม 827 คนพร้อมมอบสื่อExclusive Functions หรือสื่อ 
EFให้ครูน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย 
  กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ระดับขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
เช่น กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ได้แก่ การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
สร้างแกนน าและสร้างเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความประพฤติดีเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน ได้แก่ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายทักษะชีวิตโครงการต ารวจประสานงาน

                                                        
22

 ที่มา :  ศูนย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย 
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โรงเรียน 38 โรงเรียน โครงการครู D.A.R.E. (ครูแดร์) สอนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากยาเสพติดให้กับ
เด็กนักเรียน จ านวน 191 โรงเรียนและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนโดยการออกตรวจสถาน
ประกอบการและสถานบริการรอบสถานศึกษาตามโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 
  กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ด าเนินโครงการอบรมเครือข่ายแกนน า
นักศึกษาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาโครงการอบรมแกนน านักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์-บุหรี่ และจัดนิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่าย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาด าเนินโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
สร้างแกนน าและสร้างเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความประพฤติดี เป้าหมาย 100 คน มีผู้เข้า
รับการอบรม 100 คน 
  กลุ่มแรงงานในสถานประกอบ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ดังนี้ 
  1.สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา 
          - อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครแรงงาน เป้าหมาย 90 คน มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 56 คน  
          - อาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ 14 อ าเภอ เป้าหมาย 70 แห่ง แรงงาน 210 คน ผลการด าเนินการ 73 แห่ง แรงงาน 289 คน 
          - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 1 ครั้ง  จ านวน 84 คน  
           2. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
           - จัดอบรมชี้แจงการจัดท าระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เป้าหมาย 60 
คน มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 60 คน 
          - การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
เป้าหมายสถานประกอบกิจการ  5 แห่ง มีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมิน 7 แห่ง 
           - การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการโรงงานสีขาว 
เป้าหมายสถานประกอบกิจการ 40 แห่ง ผลการด าเนินการ 43 แห่ง  
           - จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด 
จ านวน 1 ครั้ง  
           - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ เป้าหมาย 70 แห่ง แรงงาน 2,000 คน ผลการด าเนินการ 85 แห่ง แรงงาน 2,534 คน 
 การเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 987 แห่ง ตามแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน” 7 ขั้นตอน ได้แก่  
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 ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุงและจัดตั้งองค์กรในหมู่บ้านประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุด
รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อก าหนด “ข้อตกลงหมู่บ้าน หรือข้อบังคับหมู่บ้าน” ให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมชี้แจงให้ประชาชนทุกคน ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งเวรยาม จุดตรวจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างจริงจัง เพ่ือ
ควบคุมดูแลแหล่งมั่วสุมในหมู่บ้านและจัดตั้งคณะท างานหรือจิตอาสา เพ่ือติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีหรือเคยมีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดให้มีการจัดท าประชาคมลับเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านทั้งผู้
เสพ ผู้ติดและผู้ค้า 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 
 ขั้นตอนที่ 7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าใจแนวทางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง 14 อ าเภอจ านวน
14,805คน โครงการตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยได้ก าหนดเป้าหมาย “เด็กและเยาวชนไทยเลยเป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยาเสพติด”และจัดกิจกรรม 
“ค้นหาตัวตนคน To be จังหวัดเลย” เพ่ือเป็นคลินิกอาชีพ ให้ค าแนะน า ปรึกษาอาชีพต่างๆ ให้กับสมาชิกชมรม To 
beNumber Oneและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16 โรงเรียนเพ่ือให้สมาชิกมีต้นแบบ กล้าคิด 
กล้าแสดงออก ค้นพบตัวตนและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มก าลัง ความสามารถ สร้างจิตส านึกท่ีดี พัฒนาสู่
ความเป็นจิตอาสา และพลเมืองที่ดีของจังหวัดเลยต่อไป โดยในส่วนการจัดกิจกรรม To beNumber Oneในสถาน
ประกอบการมีศูนย์เพ่ือนใจ To beNumber Oneและจัดท าสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ จ านวน 29 แห่ง และคัดเลือก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตรจ ากัด เป็นตัวแทนสถานประกอบการ
เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม To beNumber One ในระดับภาค และผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ To 
beNumber One ในปี 2561 จังหวัดเลยได้เลื่อนสถานะเป็นจังหวัด To beNumber One ระดับดีเด่นและไป
น าเสนอผลงานในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม Impact Forum เมือง
ทองธานี  
 การด าเนินการตามแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเลยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ ปี 2546 – 2560 
327 กองทุน และในปี 2561 มีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 16 กองทุน รวมเป็น 341 กองทุน และมีศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 17 ศูนย์ มีเงินทุนและเงินสมทบ 8,600,000 บาท  
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 การด าเนินงานจัดระเบียบสังคม จังหวัดเลยมีชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
จ านวน 15 ชุด แบ่งเป็นระดับจังหวัด 1 ชุด ระดับอ าเภอ 14 ชุด โดยออกปฏิบัติการเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง ท าให้สามารถควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ มิให้เป็นแหล่งแพร่
ระบาดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 
 2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
   
 
 
 
 
 
 

ได้มุ่งสืบสวนปราบปรามจับกุมคดีรายส าคัญ การยึดทรัพย์คดียาเสพติดตามหมายจับค้างเก่า และ
ขออนุมัติออกหมายจับคดีรายส าคัญ มีผลการด าเนินการดังนี้ การสืบสวนปราบปรามคดีรายส าคัญ เป้าหมาย 473 
ราย ด าเนินการแล้ว 633 ราย คิดเป็นร้อยละ 133 การด าเนินการทรัพย์สินคดียาเสพติด เป้าหมาย 28 ราย มูลค่า 
5,002,300 บาท ด าเนินการแล้ว 26 ราย มูลค่า 13,104,731บาท คิดเป็นร้อยละ 92.85 คดีหมายจับค้างเก่า 
เป้าหมาย 30 ราย ด าเนินการแล้ว 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 120 ขออนุมัติหมายจับคดีรายส าคัญ เป้าหมาย 11 ราย 
ด าเนินการแล้ว  12 ราย คิดเป็นร้อยละ 109 
ผลการจับกุมคดียาเสพติดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 กรกฎาคม 2561 มีการจับกุมได้ จ านวน 2,668 คดี ผู้ต้องหา 
2,760 คน ของกลาง ยาบ้า 6,870,462เม็ด กัญชาแห้ง 17,862 กรัม กัญชาสด 1,535 ต้น ไอซ์161,969 กรัม 
กระท่อม 5,528 ใบ และยึดทรัพย์ 11,980,034 บาท 
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดเลยมีการเสริมสร้างความ 

สัมพันธ์ชายแดน ระดับจังหวัด - แขวง และระดับอ าเภอ-เมือง ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การประชุมคณะอนุกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดน และจัดท าบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างจังหวัดเลย กับ แขวง
ไซยะบูลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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  3. ด้านการบ าบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพ 
  การบ าบัดรักษาผู้เสพติดทุกระบบ มีเป้าหมาย 
รวมทั้งสิ้น 1,796คน ด าเนินการแล้ว1,156 คน คิดเป็นร้อยละ  
64.36 จ าแนกเป็นระบบสมัครใจบ าบัดในสถานพยาบาล  
เป้าหมาย 882คน ด าเนินการแล้ว 348 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมาย 400 คน ด าเนินการแล้ว  
394 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 ระบบบังคับบ าบัด เป้าหมาย 362 คน 
 ด าเนินการแล้ว325คน คิดเป็นร้อยละ89.78 ระบบต้องโทษบ าบัด 
 เป้าหมาย 150 คน ด าเนินการแล้ว 89  คน คิดเป็นร้อยละ 58.55 

 
 

1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.6.1 ไฟฟ้า23 

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้า จ าแนกเป็นรายอ าเภอ (ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2561) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน (ข้อมลูเดือน มถิุนายน 2561) 

ทั้งหมด มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 
1 เมืองเลย 49,476 42,890 6,586 86.69% 
2 นาด้วง 8,607 7,415 1,192 86.15% 
3 ท่าลี ่ 10,296 9,018 1,278 87.59% 
4 ภูเรือ 8,349 7,110 1,239 85.16% 
5 วังสะพุง 36,788 33,431 3,357 90.87% 
6 ภูกระดึง 10,960 10,037 923 91.58% 
7 ผาขาว 11,617 10,865 752 93.53% 
8 ภูหลวง 7,358 6,244 1,114 84.86% 
9 หนองหิน 7,675 7,184 491 93.60% 
10 เอราวัณ 11,224 9,425 1,799 83.97% 
11 เชียงคาน 21,259 18,806  2,453 88.46% 
12 ปากชม 13,664 11,903 1,761 87.11% 
13 ด่านซ้าย 17,188 15,389 1,799 89.53% 
14 นาแห้ว 3,779 3,728 51 98.65% 

รวม 218,240 193,445 24,795 88.64% 
 

 

                                                        
23

 ที่มา :  การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 
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2. จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละปี 

ที ่ อ าเภอ 
ปี 2561 

จ านวนราย/ครัวเรือน 
(ข้อมลูเดือน มิถนุายน 2561) 

จ านวนหน่วย/ปี 
(ข้อมลูเดือน มิถนุายน 2561) 

1 เมืองเลย 42,890 74,230,550.50 
2 นาด้วง 7,415 11,457,618.91 
3 ท่าลี ่ 9,018 7,164,836.41 
4 ภูเรือ 7,110 8,776,235.74 
5 วังสะพุง 33,431 40,198,585.38 
6 ภูกระดึง 10,037 8,705,782.42 
7 ผาขาว 10,865 6,999,445.04 
8 ภูหลวง 6,244 3,902,386.74 
9 หนองหิน 7,184 5,557,325.93 
10 เอราวัณ 9,425 14,076,266.81 
11 เชียงคาน 18,806 23,503,249.87 
12 ปากชม 11,903 8,509,775.15 
13 ด่านซ้าย 15,389 13,891,710.74 
14 นาแห้ว 3,728 1,722,415.13 

รวม 193,445 228,696,184.77 
 

3.  แผนการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยได้ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร - รายใหม่  
(คฟม.) และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างไกล (คฟก.) โดยมีสถานะการด าเนินงานดังนี้ 
(สถานะ 12 สิงหาคม 2560) 

ที ่ การไฟฟ้า 
จัดเข้าโครงการ 

ก่อสร้างแล้วเสรจ็ ก่อสร้างคงเหลือ 
ส ารวจแล้ว ยังไม่
จัดเข้าโครงการ 

รวม รวม 
งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน งาน ครัวเรือน 

1 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดเลย 17 55 2 7 15 48 6 49 

2 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอวังสะพุง 21 213 7 71 14 142 10 131 

3 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเชียงคาน 6 110 1 18 5 92 0 0 

4 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอด่านซ้าย 15 92 0 0 15 92 6 31 

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

4. ความสามารถในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 

ที ่ สถานีไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า (kV) ขนาดหม้อแปลง (MVA) 
1 เลย 22  50.0, 50.0 
2 ด่านซ้าย 1 115 25.0 
3 ท่าลี ่ 115 25.0 
4 เชียงคาน 115 25.0 

5. ก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ที ่ โรงไฟฟ้า แหล่งพลังงาน/เช้ือเพลง ก าลังการผลิตติดตั้ง (MVA) 
1 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก น้ าหมัน น้ า 5.0 
2 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก น้ าสาน น้ า 6.0 
3 บริษัท โซลาร์เพาเวอร์ จ ากัด (เลย 1) แสงอาทิตย ์ 7.46 
3 บริษัท โซลาร์เพาเวอร์ จ ากัด (เลย 2) แสงอาทิตย ์ 7.46 

4 บริษัท จ.เจรญิมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ชีวมวล 1.8 

5 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด ชีวมวล 1.5 

 

1.6.2 ประปา24  

 ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)  

                                                        
24

 ที่มา :  การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเลย,สาขาดา่นซ้าย,สาขาเชียงคาน,สาขาวังสะพุง 

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

แม่ข่ายเลย 1,100 17,048 

หน่วยบริการปากห้วย-ปากคาน 50 901 

หน่วยบริการอาฮ ี 30 619 

แม่ข่ายวังสะพุง 330 7,160 

หน่วยบริการเอราวณั 20 420 

หน่วยบริการหนองหิน 40 342 

หน่วยบริการนาดอกไม ้ 20 137 
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1.6.3 โทรศัพท์25  (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)    

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

 

1.6.4 ไปรษณีย์26 

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

เลย 
วังสะ
พุง 

เชียง
คาน 

ด่าน
ซ้าย 

ภูเรือ ปากชม นาด้วง ภูกระดึง ท่า
ล่ี 

นา
แห้ว 

ผาขาว ภูหลวง เอราวัณ หนอง
หิน 

ไปรษณีย ์
(แห่ง) 

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

  

                                                        
25

 ที่มา :  บ.ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 
26

 ที่มา :  ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดเลย 

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

แม่ข่ายด่านซ้าย 130 2,832 

หน่วยบริการภูเรือ 50 1,046 

หน่วยบริการนาแห้ว 50 482 

แม่ข่ายเชียงคาน 230 5,121 

หน่วยบริการบา้นธาต ุ 80 1,495 

หน่วยบริการปากชม 50 1,163 

รวม 2,180 38,766 
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1.6.5 การคมนาคมและขนส่ง27   

การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ 
  1. ทางบก  มีทางหลวงสายส าคัญ  ได้แก่ 

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

  เส้นทางคมนาคม 
                แขวงทางหลวงเลย ที่ 1  มีหมวดทางหลวงจ านวน  6  หมวดทางหลวง  รับผิดชอบ  17  สายทาง  24  
ตอนควบคุม  รวมความยาว  610.469  กิโลเมตร  แยกเป็น  2  ช่องจราจร  จ านวน  500.022  กิโลเมตร  แยกเป็น  4  
ช่องจราจร  จ านวน  102.952  กิโลเมตร  เป็น  5  ช่องจราจร  จ านวน  0.600  กิโลเมตร เป็น  6  ช่องจราจร  จ านวน  
5.865  กิโลเมตร  และ  8  ช่องจราจร  จ านวน1.030  กิโลเมตร  ทางจักรยาน  จ านวน 27.200  กิโลเมตร  
  มีทางหลวงสายหลัก  จ านวน  4  สายทาง ดังนี้ 
1) ทล. 21  ตอน ภูสวรรค์ – เลย  ระหว่าง  กม.392+874  - กม.412+874  ระยะทาง  20.000  กม. 
2) ทล. 201  ตอน ผานกเค้า – เชียงคาน  ระหว่าง  กม.266+456 – กม395+199  ระยะทาง  128.743  กม. 
3) ทล. 210  ตอน วังส าราญ – วังสะพุง  ระหว่าง  กม.94+048 – กม.118+908  ระยะทาง  24.860 กม. 
4) ทล. 211 ตอน ห้วยเชียงดา – เชียงคาน  ระหว่าง กม.112+000 – กม.184.360  ระยะทาง  72.360  กม.  

 แขวงทางหลวงเลย ที่ 2 (ด่านซ้าย)  แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) มีจ านวน 5 หมวดทางหลวง 
รับผิดชอบ 15 สายทาง ความยาว 525.854 กิโลเมตร แยกเป็น 2 ช่องจราจร จ านวน 494.147 กิโลเมตร เป็น 3 ช่อง
จราจร จ านวน  11.457 กิโลเมตร  เป็น 4 ช่องจราจร  จ านวน  17.474  กิโลเมตร เป็น  6 ช่องจราจร จ านวน 2.776 
กิโลเมตร ยังมีพื้นท่ีเส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/ซ่อมแซม จ านวน 15 สายทาง ความยาว 525.854 กิโลเมตร 

 แขวงทางหลวงชนบทเลย  รับผิดชอบทางหลวงชนบท  26  สายทาง  ความยาว  538.799  กิโลเมตร  
แยกเป็นทางลาดยาง 534.274  กิโลเมตร  เป็นทางคอนกรีต 4.525 กิโลเมตร 
  ยานพาหนะ   

จ านวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รวม
ทัง้สิ้น 256,205 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จ านวน 146,372 คัน รองลงมา ได้แก่ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
จ านวน 64,063 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ านวน 35,227 คัน ส่วนจ านวนรถที่จดทะเบียนสะสม ตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รวมทั้งสิ้น 11,448 คัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก จ านวน 10,777 คัน 
รองลงมาเป็นรถโดยสาร จ านวน 671 คัน 

สถิติรถจดทะเบียนใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 - 2560) ในปี 2559 ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนลดลง ท าให้อุปสงค์
การซื้อรถมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2560 อาจเนื่องมาจากบริษัทจ าหน่ายรถยนต์มีการจัด
โปรโมชั่นที่น่าสนใจ ประกอบกับการปล่อยสินเชื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่วนรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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 ที่มา :  แขวงการทางเลย ที ่1, แขวงการทางเลย ที่ 2  ดา่นซ้าย,  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย, ด่านศุลกากรเชียงคาน,ด่านศุลกากรท่าลี่,  

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

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

    
3. ทางอากาศ  

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

 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม28  

1.7.1 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย 
 

ประเภท 
พื้นที่ป่าไม้ 

เนื้อที ่
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

หมายเหตุ 

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

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

รวม 3,938,335 – 3 –55 ไร ่
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 ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
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  1) ป่าสงวนแหง่ชาต ิ มีจ านวน 22 ป่า  รวมเนื้อที่ตามกฎหมาย 4,387,304 ไร่ หรือ 7,019.69 กม.2  ปัจจุบันคงเหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่ประมาณ 2,745,847–1–55 ไร่ ดังนี้  
       

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องที่อ าเภอ  

 

พื้นที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย 

กฎกระทรวง 
(ไร่ –งาน-ตรว.) 

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ฯ (ไร่ ) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
กันกลับคืนตาม
บันทึกข้อตกลงฯ 

(ไร่ – งาน - ตรว.) 

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

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone E ) 

พื้นที่ป่าที่เหมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone A ) 

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

(พ.ศ. 2509) 
เอราวัณ , 
วังสะพุง 

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

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

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

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

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

4.* ป่าดงซ าทอง  
ป่าดงหนองไผ่ 
และป่าดงผาสามยอด 

ฉบับที่ 139   
(พ.ศ. 2509) 

วังสะพุง , 
ผาขาว , 
เอราวัณ , 
หนองหิน 

208,547 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

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

5. ป่าภูช้าง  
และป่าภูนกกก 

ฉบับที่ 150   
(พ.ศ. 2509) 

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

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

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

1,130 – 0 – 00 

7. ป่าโคกผาด า   
ป่าโคกหนองข่า 
และป่าภูบอบิด 

ฉบับที่ 353   
(พ.ศ. 2511) 

เมืองเลย,นาด้วง,
วังสะพุง ,
เอราวัณ 

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

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

วังสะพุง 7,700 
(พื้นที่คิดค านวณใหม่) 

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

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

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

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ.) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องที่อ าเภอ  

พ้ืนที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย

กฎกระทรวง 
(ไร่–งาน -ตรว.) 

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ฯ (ไร่ ) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ
กันกลับคืนตาม
บันทึกข้อตกลงฯ 

(ไร่ – งาน - ตรว.) 

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

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone E ) 

พื้นที่ป่าที่เหมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone A ) 

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

และป่าภูหอ 
ฉบับที่ 643  
(พ.ศ.2517) 

วังสะพุง , 
ภูหลวง 

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

สัตว์ป่าภูหลวง) 

54,680 – 0 – 00 

11.* ป่าภูห้วยปูน  
และป่าภูแผงม้า 

ฉบับที่ 697  
(พ.ศ.2517) 

วังสะพุง 12,975 
(พื้นที่คิดค านวณใหม่) 

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

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

เมืองเลย , 
วังสะพุง , 

ภูเรือ , เชียงคาน 

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

สัตว์ป่าภูหลวง) 

313,322 – 0 – 38 

13. ป่าภูเขาแก้ว  
และป่าดงปากชม 

ฉบับที่ 750  
(พ.ศ.2518) 

เชียงคาน , 
ปากชม 

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

14. ป่าภูห้วยหมาก 
ป่าภูทอก  
และป่าภูบ่อบิด 

ฉบับที่ 870  
(พ.ศ.2522) 

เมืองเลย , 
เชียงคาน 

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

15. ป่าภูค้อ 
และป่าภูกระแต 

ฉบับที่ 897  
(พ.ศ.2523) 

ภูกระดึง , 
ภูหลวง , 
หนองหิน 

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

58,776 – 0 – 00 

16. ป่าดงขุนแคม  
ป่าโคกใหญ่ 
ป่าภูผาแง่ม  
และป่าลาดค่าง 

ฉบับที่ 928  
(พ.ศ.2524) 

ท่าลี่ , 
ภูเรือ 

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

17. ป่าภูเปือย  
ป่าภูขี้เถ้า  
และป่าภูเรือ 

ฉบับที่ 1,041(
พ.ศ.2527) 

นาแห้ว , 
ด่านซ้าย , 

ภูเรือ 

912,826 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

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

759,015 – 0 – 00 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ประกาศโดย 
กฎกระทรวง      

ฉบับท่ี...(พ.ศ.) 

ต้ังอยู่ในเขต
ท้องที่อ าเภอ  

พื้นที่ป่าตาม 
แผนที่ท้าย

กฎกระทรวง 
(ไร่–งาน -ตรว.) 

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

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

คงเหลือพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ไร่ – งาน - ตรว.) 

พื้นที่ป่าเพื่อการ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม 
( Zone  C ) 

พื้นที่ป่า 
เพื่อเศรษฐกิจ  
 ( Zone  E ) 

พื้นที่ป่าทีเ่หมาะ 
สมต่อการเกษตร 

( Zone  A ) 

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

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

19. ป่าภูผาขาว 
 และป่าภูผายา 

ฉบับที่ 1,101(
พ.ศ. 2528) 

ผาขาว , 
หนองหิน 

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

20. ป่าห้วยส้ม  
และป่าภูผาแดง 

ฉบับที่ 1,206(
พ.ศ. 2530) 

ภูกระดึง , 
ผาขาว 

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

21. ป่าน้ าภาค  และ 
ป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย 

ฉบับที่ 876 
(พ.ศ. 2523) 

นาแห้ว 55,698 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

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

48,980 – 0 – 00 

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

เอราวัณ , 
ผาขาว 

18,725 
(เฉพาะพื้นที่ 

ส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวดัเลย) 

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

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

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

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

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

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

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

ประกาศโดย 
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ... 

ตั้งอยู่ในเขต 
ท้องที่อ าเภอ 

เนื้อที่ 
(ไร่ – งาน – ตารางวา) 

หมายเหตุ 

1. อุทยานแห่งชาติ  5 แห่ง ดังนี้     
1.1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พระราชกฤษฎีกา 

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

- ได้เพิกถอนพ้ืนท่ีบางส่วน เนื้อท่ี 5 ไร่  ของสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม 

1.2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2522 

ภูเรือ  
 ท่าลี่ 

75,525 – 0 - 00 - 

1.3 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2527 

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

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

1.4 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2534 

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

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

1.5 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2537 

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

 รวม  5  แห่ง 
 

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

ชื่อ 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

ประกาศโดย 
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ... 

ตั้งอยู่ในเขต 
ท้องที่อ าเภอ 

เนือ้ที ่
(ไร่ – งาน – ตารางวา) 

หมายเหตุ 

2. เขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่า 2 แห่ง ดงันี้     

2.1 เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูหลวง พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2534 

ภูเรือ  
 ด่านซ้าย  
ภูหลวง 
วังสะพุง 

503,230 - 0 – 00 
(เฉพาะพื้นท่ีส่วนท่ีตั้ง 
อยู่ในเขตจังหวัดเลย) 

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

2.2 เขตรักษาพนัธุ์สัตวป์า่ภูค้อ - ภูกระแต พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2550 

หนองหิน 
ภูกระดึง , ภูหลวง 

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

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

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

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

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
วนอุทยาน 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

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

เขาแก้ว เชียงคาน 
2. วนอุทยานหริรักษ์ น้ าหมาน  

กกทอง 
เสี้ยว 

เมืองเลย 8,250 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
วนอุทยาน 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

ต าบล อ าเภอ ( ไร่ ) 
3. วนอุทยานภูบ่อบิด ชัยพฤกษ์   

นาอาน  
กุดป่อง 

เมืองเลย 4,375 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก  
และปา่ภูบ่อบิด 
 
 

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

5. วนอุทยานน้ าตกห้วยเลา แก่งศรีภูมิ 
ห้วยสีเสียด 

ภูหลวง 2,125 - พื้นที่วนอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

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

 
 

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

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ 
สวนรุกขชาติ 

ตั้งอยู่ในเขตท้องที ่ เนื้อที่  
หมายเหตุ 

ต าบล อ าเภอ ( ไร่ ) 
1. สวนรุกขชาติภูข้าว นาด้วง 

ท่าสะอาด 
ท่าสวรรค ์

นาด้วง 2,800 - พื้นที่สวนรุกขชาติฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาด า ป่าโคกหนองข่า  
และปา่ภูบอบิด 

2. สวนรุกขชาติ 100 ปี  กรมป่าไม ้
( ปากปวน – ภูแปก ) 

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

ปลาบ่า ภูเรือ  
โพนสูง ด่านซ้าย 

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

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

สัตว์ป่าสงวน มี 3 ชนิด คือ เลียงผา แมวลายหินอ่อน และช้างป่า 
ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีความหลากหลายของชนิดและความชุกชุม เนื่องจาก

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

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

 1. การจัดการขยะมูลฝอย 

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

อ าเภอ ประชากรรวม 

ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจาก
การค านวณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

อปท.ที่มี
การให้
บริหาร 
(แห่ง) 

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่บริการ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่เก็บขนไป
ก าจัด (ตัน/

วัน) 

ปริมาณขยะ
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
(ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพ
การเก็บขน 
(เปอร์เซ็นต์) 

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

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

ล าดับ เทศบาล 
ก าจัด
ด้วยวิธ ี

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง 

X Y 

1 เมืองเลย 
sanitary  
landfill 50 0786629 1953265 

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

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

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

คาน จ.เลย 
5 ต าบลด่านซ้าย กอง/เผา

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

จ.เลย 
6 ต าบลท่าลี่ กอง/เผา

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

7 ต าบลปากชม กอง/เผา
กลางแจ้ง 

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

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

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

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
10 ต าบลภูเรือ ฝังใน

หลุม 
20 0748823 1931878 เช่าที่ดินเอกชน หมู่6 ต.หนองบัว 

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

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

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

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

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

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

จ.เลย 
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดเลย 

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

รวมทั้งหมด 100.00 

 

 2. การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย์ 

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

ทตทต..นาแห้วนาแห้ว

ทตทต..ภูเรือภูเรือ

ทต.เขาแก้ว ทต.ปากชม

ทม.เมืองเลย

อบจอบจ..เลยเลย
ร่วมกบัร่วมกบั

อบตอบต..ศรีสงครามศรีสงคราม

สถานีขนถ่าย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวดัเลย

6 ศนูยจ์ดัการขยะ
3 สถานีขนถ่าย

 
 กลุ่มที่ 1 ศูนย์เทศบาลเมืองเลย (M1) มีเทศบาลเมืองเลยเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 131.13 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 21 แห่ง 
ประกอบด้วย ทม.เมืองเลย ทม.นาอ้อ ทม.น้ าสวย ทต.นาดินด า ทต.นาอาน ทต.นาโป่ง อบต.เมือง อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.น้ า
สวย อบต.ศรีสองรัก อบต.กกดู่ อบต.นาแขม อบต.น้ าหมาน อบต.เสี้ยว อบต.กกทอง ทต.ท่าลี่ อบต.ท่าลี่ อบต.อาฮี อบต.
หนองผือ อบต.โคกใหญ่ อบต.น้ าแคม  
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 กลุ่มที่ 2 ศูนย์เทศบาลต าบลภูกระดึง (M2)  มีเทศบาลต าบลภูกระดึงเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 72.62 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 
14 แห่ง ประกอบด้วย ทต.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า อบต.ห้วยส้ม อบต.ศรีฐาน ทต.โนนปอแดง ทต.ท่าช้าง
คล้อง อบต.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม อบต.โนนป่าซาง ทต.หนองหิน อบต.ตาดข่า อบต.ปวนพุ และอบต.หนองหิน 

 กลุ่มที่ 3 ศูนย์เทศบาลต าบลเชียงคาน (M3)  มีเทศบาลต าบลเชียงคานเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 56.07 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม 
จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ทต.เขาแก้ว ทต.ธาตุ อบต.เชียงคาน อบต.บุฮม อบต.ปากตม อบต.นาซ่าว อบต.จอมศรี และ
อบต.หาดทรายขาว 

 กลุ่มที่ 4 ศูนย์เทศบาลต าบลปากชม (S1)  มีเทศบาลต าบลปากชมเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 31.38 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 
8 แห่ง ประกอบด้วย ทต.ปากชม ทต.เชียงกลม ทต.คอนสา อบต.หาดคัมภีร์ อบต.ห้วยพิชัย อบต.ห้วยบ่อซืน อบต.ชมเจริญ 
และอบต.ปากชม  

 กลุ่มที่ 5 ศูนย์เทศบาลต าบลภูเรือ (M2)  มีเทศบาลต าบลภูเรือเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 56.05 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 18 
แห่ง ประกอบด้วย ทต.ภูเรือ  ทต.ร่องจิก อบต.สานตม อบต.ท่าศาลา อบต.ปลาบ่า อบต.หนองบัว อบต.ลาดค่าง ทต.ด่าน
ซ้าย ทต.ศรีสองรัก อบต.โป่ง อบต.นาดี อบต.กกสะทอน อบต.โพนสูง อบต.โคกงาม อบต.วังยาว อบต.อิปุ่ม อบต.นาหอ 
และอบต.ปากหมัน กลุ่มที่ 6 ศูนย์เทศบาลต าบลนาแห้ว (S2)  มีเทศบาลต าบลนาแห้วเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ 8.27 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 5 แห่ง 
ประกอบด้วย ทต.นาแห้ว อบต.แสงภา อบต.นาพึง อบต.นามาลา และอบต.เหล่ากอหก 

 สถานีขนถ่ายที่ 1 ศูนย์เทศบาลต าบลนาด้วง (S1) มีเทศบาลต าบลนาด้วงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอย 18.77 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ทต.นา
ด้วง ทต.นาดอกค า อบต.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด อบต.ท่าสวรรค์ 

 สถานีขนถ่ายที่ 2 ศูนย์เทศบาลเมืองวังสะพุง (M1) มีเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอย 139.97 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 20 แห่ง ประกอบด้วย ทม.
วังสะพุง ทต.ศรีสงคราม ทต.ปากปวน อบต.ทรายขาว อบต.เขาหลวง อบต.ผาน้อย อบต.วังสะพุง อบต.ผาบิ้ง อบต.โคก
ขม้ิน อบต.หนองงิ้ว อบต.หนองหญ้าปล้อง ทต.เอราวัณ ทต.ผาอินแปลง อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ อบต.ผาสามยอด อบต.หนองคัน 
อบต.ภูหอ อบต.เลยวังไสย์ อบต.ห้วยสีเสียด และอบต.แก่งศรีภูมิ 
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1.8 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่29 
จังหวัดเลยได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านอ าเภอในพ้ืนที่ทั้ง  14  อ าเภอ  โดยการ

ปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานระดับอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1.8.1 สรุปปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

สภาพปัญหาส าคัญของจังหวัด ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1)  สินค้าเกษตร ( ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง ) 
และปศุสัตว์ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร  กลุ่ม เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ( ยางพารา ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง )  และปศุสัตว์ ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  แหล่งท่องเที่ยว ถนน และ สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยว บางแห่ง ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือ 
เพียงพอแก่การบริการนักท่องเที่ยว 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนน และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน 
 

3)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนทางหลวง
สายหลักเชื่อมโยงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถนนภายใน
หมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน  ยังไม่ทั่วถึง และ ไม่ได้
มาตรฐาน 

3) ยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด โดยการขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจร ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง ถนน คสล. ในหมู่บ้าน 
ระหว่างหมู่บ้าน  อย่างทั่วถึง และได้มาตรฐานและ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางในเส้นทางหลักและ
ระหว่างหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน 

4)  ตลิ่งแม่น้ าเลย แม่น้ าหมัน พังทลาย ในย่านชุมชน ที่
อยู่อาศัย เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของประชาชน
และราชการ 

4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าเลย แม่น้ าหมัน 
พังทลาย ในย่านชุมชน ที่อยู่อาศัย 
 

5)  การบุกรุกและขยายที่ท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้  ท าให้
เกิดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้  
และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ 

5)  ฟ้ืนฟูป่าชุมชนและพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร  เพ่ือรักษา
ระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ 
 

6)  ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณด่านชายแดน   
ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

6) ป รับป รุ งระบบรักษ าความปลอดภั ยบ ริ เวณ 
ด่านชายแดน  ให้ได้มาตรฐานสากล 

7)  การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน  7) ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยสร้าง
เครือข่าย/อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน 

8)  การอ านวยการจราจรจุดเสี่ยง ยังขาดความทั่วถึง 
และการขาดวินัยการจราจร ในกลุ่มเยาวชน 

8) จัดระเบียบและสร้างวินัยการจราจร โดยสร้าง
เครือข่าย/อาสาสมัครเพ่ืออ านวยการจราจรและจัด
กิจกรรมสร้างวินัยจราจร 

                                                        
29

 ที่มา :  ส านักงานจังหวัดเลย , ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย 
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สภาพปัญหาส าคัญของจังหวัด ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
9)  การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชากร  ยั งไม่
ครอบคลุมและท่ัวถึงเท่าที่ควร 

9) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการด ารงชีวิตอัน
เหมาะสม ของประชากรในสังคม ชุมชน และครอบครัว 
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการท้องถิ่นหรือ
บ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
จิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

10)  ความสัมพันธ์  ไทย – ลาว ในระดับท้องถิ่น   
มีความส าคัญและละเอียดอ่อน จ าเป็นต้องรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

10)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ลาว ในระดับ
ท้องถิ่น 
 

   
1.8.2 สรุปสภาพปัญหา ความต้องการรับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ของชุมชนวิเคราะห์จาก  

แผนชุมชน  ประจ าปี 2561 จังหวัดเลย 
1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเพื่อ 

การเกษตร  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน 
2.  จัดให้มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 

และชุมชน และระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
3.  ก่อสร้างและขยายเขตประปาให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
4.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กไร้ที่พ่ึง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทาง 

สังคมให้ครอบคลุม 
5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาแก่กลุ่ม 

องค์กรต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6.  ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาชนโดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
7.  พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
8.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
10.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.  ส่งเสริมให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ตลอดทั้งส่งเสริม รณรงค์ 

ป้องกันกรณีการระบาดของโรคติดต่อ 
12.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
13.  การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
14.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
15.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรโดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

ตลอดทั้งระบบการส่งน้ าอย่างทั่วถึง 
16.  การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง 
17.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
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1.9 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา30 
1.9.1 การจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) 

 จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ 
215 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น  982,235,500 บาท (รวมงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
ปีละ 10,000,000 บาท) จ าแนกได้ดังนี้ 

 พ.ศ. 2559 
(บาท) 

พ.ศ. 2560 
(บาท) 

พ.ศ. 2561 
(บาท) 

พ.ศ. 2562 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 77,648,700  50,039,500  103,592,400 161,860,400 393,141,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 132,564,500  174,903,100  57,513,100 26,252,500 391,233,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 14,790,900  33,066,400  4,667,300 1,449,000 53,973,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 4,960,300  7,500,000  62,395,300 23,793,600 98,649,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มียุทธศาสตร์นี้ ไม่มียุทธศาสตร์นี้ 3,000,000 2,238,500 5,238,500 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 
(งบรายจ่ายอื่นๆ)  

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

รวมทั้งสิ้น 239,964,400  275,509,000  241,168,100 225,594,000 982,235,500 

 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ได้รับอนุมัติ รวม 15 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 241,168,100 บาท พ.ร.บ. โอนคืน 4,406,600 บาท 
(1.83%) เบิกจ่าย 193,293,332 (85.91%) กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 28,554,733 บาท (11.84%) เหลือจ่าย (คืนเงิน) 
14,913,435 บาท (6.18)  

 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ได้รับอนุมัต ิรวม 17 โครงการ 65 กิจกรรม งบประมาณ 225,594,000 บาท เบิกจ่าย 8,749,465 ล้านบาท  

 

                                                        
30

 ที่มา :  ส านักงานจังหวัดเลย 
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1.9.2 โครงการที่ส าคัญ ๆ ในปีท่ีผ่านมา (งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม: จัดงานประเพณีบุญ
หลวงและการละเล่นผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีที่ท าการปกครองอ าเภอด่านซ้าย เป็นหน่วยด าเนินการ 
 วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่บุคคลทั่วไป 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2)  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชนให้รู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3)  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลยโดยรวม 
4)  เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนเกิดความหวงแหน 

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันและแสดงออกร่วมกัน 
5)  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย  

ให้มีความปึกแผ่นมั่นคง โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีอันดีของสองประเทศที่มีต่อกันในอดีต เป็นจุดยึดโยงสัมพันธ์ 
 ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 
  1)  ได้เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ออกไปอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
  2)  ชาวอ าเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลยได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี อันเป็นการ
พัฒนาสังคม รวมทั้งเกิดจิตส านึกรักและหวงแหน ภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 
  3)  ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การพัฒนารายได้ระดับต่าง ๆต่อไป 
  4)  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประเทศไทย 
 ประโยชน์ที่ได้รับท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1) จ านวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
  2) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
 โครงการท าการเกษตรแบบสมัยใหม่ กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดเลย เป็นหน่วยด าเนินการ 
 วัตถุประสงค์           

1)  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

2)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร

ได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ 
3)  เพ่ือขยายผลการอบรม  ฝึกปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
4) เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน   

Smart Farmer ระดับอ าเภอและระดับจังหวัดให้สามารถด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 วิธีด าเนินงาน 

1. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer/ Young Smart Farmer และเกษตรกรทั่วไป/ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Smart Farmer 

2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้การปลูกผักอินทรีย์และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ให้กับจุดสาธิตของ Young Smart Farmer/ Smart Farmer 
จ านวน 14 อ าเภอๆ ละ 1 จุด รวม 14 จุดสาธิต 

3. ขยายผลการอบรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนที่ 14 อ าเภอๆ ละ 100 คน รวม 1,400 คน              
ณ จุดสาธิต อ าเภอละ 1 จุด 

ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 
1)  เกษตรกรมีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้น าด้านการเกษตร สามารถ

พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิต
และธุรกิจการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ 

2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่และสินค้า ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product 
  3) เกิดการขยายผลความรู้จากการอบรม ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครือข่ายเกษตรกรและ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับจนพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

4) เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  จ านวน  30  คน  มีรับความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) และสามารถด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความ
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1) เกษตรกร จ านวน 1,570 ราย ได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) 
2) เกษตรกร จ านวน 1,570 ราย สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ 
3) มีเครือข่าย Smart Farmer ระดับอ าเภอจ านวน 14 เครือข่าย และระดับจังหวัด จ านวน 1 เครือข่าย 
4) เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด จ านวน  30  คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาและ

ส่งเสริมเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) 
ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย และยังเชื่อในการท าการเกษตรแบบเดิมๆ 

ท าให้การฝึกอบรมและการถ่ายทอด อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน เรียนรู้  
 ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรมีการท างานแบบบูรณาการ และด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผล
เป็นประจักรจึงจะส่งผลให้เกษตรกรเชื่อมั่นในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรแบบใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0 กิจกรรม :  จัดท าฐานข้อมูล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยมีส านักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยเดินการ 
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดเลย 
2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่เชื่อมโยง 

ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ในจังหวัดเลย 
 วิธีการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1  
(ต.ค. – ธ.ค.60) 

ไตรมาสที่2 
(ม.ค. – มี.ค.61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4  
(ก.ค. – ก.ย.61) 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อ
เตรียมความพร้อมและ
สร้างความเข้าใจต่อ
วัตถุประสงค์โครงการ
แผนการด าเนินงานและ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของคณะท างาน 

2. ศึกษารวบรวมและ
ทบทวนข้อมูลเอกสาร
เบื้องต้นจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ออกแบบเครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล 

4. เก็บรวบรวมข้อมลู
ภาคสนามโดยการ 
ส ารวจ สัมภาษณ์ เก็บ
แบบสอบถาม และการ
ประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group) 

5. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบวเิคราะห์ 
และจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ SMEs 

6. วิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้ประกอบการกลุม่
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs เพื่อ
เชื่อมโยงด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน 

7. จัดเวทีเผยแพร่ผล
การศึกษาสูผู่้มสี่วนได้
ส่วนเสยีและ
สาธารณะ 

8. ประชุมคณะท างานสรุป
บทเรียนการ
ด าเนินงานและจัดท า
รายงานรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์(Final 
Report) 

 ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 
จังหวัดเลยมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงลึกทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถแสดงการเชื่อมโยงของ

กิจกรรมการผลิตต่างๆ ในจังหวัดได้ น าไปสู่การวางแผนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1)จังหวัดเลยมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs น าไปสู่การวางแผนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ

พัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืน 

2) ผู้ประกอบการในจังหวัดเลยทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างโอกาสการพัฒนา
ตัวเองสู่ Start up ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนโยบายการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 1) การเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์และจัดท าระบบท าได้ยาก เนื่องจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรูปแบบการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่แตกต่างกัน ประกอบกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความซ้ าซ้อน ท าให้การคัดกรองข้อมูลต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
 2) จ านวนประชากรที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากและกระจาย
ให้ทั่วถึงมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง ถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลรวมไปถึงท าให้เกิดต้นทุนเพ่ิมที่สูงข้ึน 
 3) ผู้ประกอบการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลต่อการเสียภาษี รวมไปถึงความกังวลในตัวผู้เก็บแบบสอบถาม ซึ่งส่งผลท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์พอ  
 4) ข้อมูลที่ ได้มีความคลาดเคลื่ อนไม่สมจริง เนื่ องจากผู้ประกอบการบางท่ าน ให้ข้อมูลที่ ไม่ ตรงกับ 
ความเป็นจริง ท าให้เมื่อน ามาวิเคราะห์เกิดความไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการเก็บข้อมูลส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
 5) พ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของกิจกรรมการผลิตตามแผนงานโครงการมีความห่างไกลกันในแต่ละแห่ง ท าให้
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน 

6) ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการและที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นช่วงฤดูฝน ท าให้การเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ท า
ได้ยาก รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจในช่วงกลางวัน และการเก็บข้อมูลในช่วงเย็นมีเวลา
ค่อนข้างน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
 โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ าบาดาลให้กับหมู่บ้านที่
ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคเพ่ือประชาชน 100 บ่อ โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
เป็นหน่วยด าเนินการ 
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อจัดหาแหล่งน้ าบาดาลส าหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีที่มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอ 

2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 วิธีด าเนินงาน 
  1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการแหล่งน้ าบาดาล ของหมู่บ้าน โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเลยที่ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

2) คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านน้ าบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพน้ า และเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีแหล่งน้ าผิวดิน 
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
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3) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 

4) ด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลส าหรับใช้อุปโภคบริโภค โดยการส ารวจและขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า จ านวน 100 บ่อ 

5) ควบคุมงาน และตรวจติดตามประเมินผลโครงการ 
 ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีที่ประสบภัยแล้ง ประชาชนมี
น้ าสะอาดและมีคุณภาพดีใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และลดค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพของประชาชน
จากการจัดหาน้ าของประชาชน และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
 ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 10,000 คน 
- เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพดีใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ตลอดปี สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 
 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาด้านศักยภาพน้ าบาดาลในบางพื้นที่เมื่อท าการเจาะน้ าบาดาลแล้วได้ปริมาณน้ าน้อย หรือไม่พบ 
ชั้นน้ าบาดาล ปัญหาด้านโครงสร้างของหินที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจาะบ่อน้ าบาดาลในชั้นหินปูนที่มีการพบโพรง
แห้งอยู่ชั้นบน จึงไม่สามารถเจาะต่อลงไป เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดบ่อแห้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน และปัญหาด้านคุณภาพน้ าบาดาลในบางพ้ืนที่ เช่น อ าเภอนาแห้ว และอ าเภอด่านซ้าย เป็นต้น ซึ่งประสบปัญหา
น้ าเค็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง   

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนระหว่างจังหวัดเลย 

กับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว โดยมีส านักงานจังหวัดเลย เป็นหน่วยด าเนินการ 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างจังหวัดเลยกับ แขวงเวียงจันทน์  
และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงชายแดนภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
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   3) เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4) เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ 

    5) เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าหนีภาษี 
 วิธีด าเนินงาน 

1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดเลยกับ 
แขวงเวียงจันทน์ และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 
  2) มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ 
และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี อย่างต่อเนื่อง 
  3) มีการประชุมหารือ/การเยี่ยมเยือน/การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการระหว่างจังหวัดเลยกับ                
แขวงเวียงจันทน์ และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
 ผลลัพธ์    
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว โดยเฉพาะจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ 
และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมีความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆด้าน 
  2) ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ และแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว สามารถประกอบอาชีพ
เสริมรายได้ จากการประกอบธุรกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันกับประเทศ สปป.
ลาว ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
  3) มูลค่าการค้าระหว่างไทย – ลาว จังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี            
เพ่ิมมากข้ึน  
     ผลกระทบ 
  เชิงบวก  :  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเลย กับแขวงเวียงจันทน์ และจังหวัดเลยกับแขวงไซยะบูลี มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   
  เชิงลบ :  จากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้รัฐบาล สปป.ลาว ใช้มาตรการทางการน าเข้า
ที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งเข้มงวดกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้ารวมทั้งประเทศไทยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 87 - 
 

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดเลย –  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์) กับ แขวงไชยะบูลี –  
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เชื่อมโยงจีนตอนใต้/เวียดนามตอนเหนือ  
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1.10  โครงการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเลย)  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้ว 
1.10.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยรับผิดชอบ 

ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์   
 โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ   
1 โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเลย 987.8000 ท่าอากาศยานเลย 
 โครงข่ายคมนาคมทางถนน   
 ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน   
2 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรจ์ังหวัดเลย 10,378.0000  

2.1 โครงการขยาย 4 ช่องจราจรตลอดสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21     
      ตอน หล่มเก่า-ต.ร่องจิก-ต.สานตม-เลย ระยะทาง 128.374 กม.       
       2.1.1 ทล.21 ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม ระยะทาง 25.925 กม.  
                งบประมาณ 1.150 ล้านบาท 
       2.1.2 ทล.21 ตอน หล่มเก่า-ต.ร่องจิก ระยะทาง 69.700 กม.   
                งบประมาณ 4,000 ล้านบาท 
       2.1.3 ทล.21 ตอน ต.สานตม-เลย ระยะทาง 32.749 กม.  
                งบประมาณ 2,000 ล้านบาท 

7,150.0000 
 

แขวงทางหลวงเลยที่ 2 
(ด่านซ้าย) 
 
 
(ท่ีประชุมมอบหมายให้
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 เป็นผู้น าเสนอ) 

2.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-วังสะพุง 
      ระยะทาง 38.622 กม. 

1,839.0000 
 

แขวงทางหลวงเลยที่ 1 

2.3 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องจราจรและปรับปรุงเป็น  
      F1 (7/12) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ-่ 
      ปากห้วย ระยะทาง 19.64 

500.0000 
 

แขวงทางหลวงเลยที่ 2 
(ด่านซ้าย) 

ด้านการท่องเท่ียว   
2.5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ห้วยเชียงดา-ปากชม-เชียงคาน 
      ระยะทาง 49.09 กม. ยกระดับมาตรฐานเป็น (7/12) 

889.0000 
 

แขวงทางหลวงเลยที่ 1 

โครงข่ายคมนาคมทางราง   
3 ศึกษาการสร้างเส้นทางรถไฟเช่ือมต่อทุกจังหวัดภายในกลุม่จังหวัด  

(เลย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)  
กระทรวงคมนาคม / การ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

ด้านยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต   
4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์ จ านวน 200 บ่อ  
166.320 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์/กระทรวงพลังงาน 
ด้านการท่องเท่ียว   
5 โครงการศึกษาและการจัดท าแผนแม่บทเส้นทางการท่องเที่ยวรมิโขง  

จากจังหวัดเลยเชื่อมต่อไปถึงอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
 กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
6 โครงการพัฒนาคณุภาพและศักยภาพการบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเลย  

และโรงพยาบาลวังสะพุง 
(กระทรวงมหาดไทย (สบจ.) ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข) 

277.7086 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เลย, โรงพยาบาลเลย, 
โรงพยาบาลวังสะพุง 

 รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ 11,809.8286  
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1.10.2 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ จังหวัดหนองคาย 
 

ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน  4   
โครงการ  แยกเป็น  
  1.1  ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้าง
ถนนเลี่ยงเมืองเลย (BYPASS LOEI) 

-  ปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเมืองเลย มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด ปริมาณการจราจร
ปัจจุบัน (ADT = Average Daily Traffic) 21,982 คัน/วัน รถบรรทุก 1,563 คัน/วัน คิดเป็น 7.11 %  

จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างทางเลี่ยง เพ่ือให้รถที่ต้องการใช้ความเร็ว หรือรถบรรทุก ใช้เส้นทาง  
เลี่ยงเมือง จังหวัดเลย โดยแผนการด าเนินงาน กรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 2562 - 2569  
ซึ่งปี 2562 ได้เสนองบการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมืองเลย แต่ไม่ได้งบประมาณ (ขอรับการพิจารณาสนับสนุนผลักดันงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

  1.2  ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางเลี่ยงเมือง
เชียงคาน (BYPASS CHAING KHAN) 

-  ปัจจุบันสภาพการจราจรในบริเวณเมืองเชียงคาน มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดปริมาณ
การจราจรปัจจุบัน (ADT = Average Daily Traffic) 9,665  คัน/วัน รถบรรทุก 871 คัน/วัน คิดเป็น 9.01 % จึงมีความ
จ าเป็นต้องก่อสร้างทางเลี่ยง เพ่ือให้รถที่ต้องการใช้ความเร็ว หรือรถบรรทุก ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน  จังหวัดเลย  
โดยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ได้เสนอความต้องการ เพ่ือให้ กรมทางหลวง พิจารณางบ ปี 2563 ต่อไป (ขอรับการพิจารณา
สนับสนุนผลักดันงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

  1.3  ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  กิจกรรมก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระ
เซ็ง  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
 

- สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบอนุมัติ ให้มีการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย – ลาว ข้ามแม่น้ าเหือง บริเวณบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
ในฝั่งไทย และ พ้ืนที่บ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูรี ในฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก่อสร้าง
สะพานแล้วเสร็จและเปิดใช้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ขนส่งสินค้า, สนับสนุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , การเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันสะพาน
มิตรภาพน้ าเหือง ไทย -ลาว มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง มีมูลค่าการค้าชายแดน 5 - 8 พันล้านบาทต่อปี และมี
แนวโน้มว่าจะมีการใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และสัญจรไป – มา สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ในอนาคตอันใกล้สะพาน
มิตรภาพน้ าเหืองไทย –ลาว ไม่สามารถรองรับต่อการใช้งานท าให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา ของนักท่องเที่ยว
และราษฎรที่ใช้สะพานขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้าการเกษตรและบริการจากประเทศเพ่ือบ้านและประเทศไทย 
สัญจรผ่านสะพานโดยเฉลี่ย  73,000 คัน/ปี  ซึ่งสภาพสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย - ลาว ที่ใช้ในการท่องเที่ยว  
ขนส่งสินค้ามีความแคบไม่เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนองการจราจรที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว เกิดความไม่สะดวก 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย -ลาว เพ่ือให้สามารถอ านวย
ความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน ติดต่อระหว่าง
ประเทศและการคมนาคมสะดวกมากยิ่งขึ้น  และรองรับการจราจรที่ เพ่ิมขึ้นในอนาคต  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพน้ า
เหืองไทย - ลาว ด่านพรมแดน บ้านนากระเซ็ง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  โดยการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานแม่น้ าเหือง
ไทย – ลาว ขนาดความยาว 110 เมตร ทางรถกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.5 เมตร (ขอรับการพิจารณาสนับสนุน
ผลักดันงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

  1.4  ศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว จังหวัดเลย  เพื่อรองรับการเติบโตใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด 

-  จากข้อมูลการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด่านเชียงคานและปากชม   การค้ารวม ปี 2559  
754 .61 ล้ านบาท   ปี  2560 872 .33 ล้ านบาท   ปี  2561 (ม .ค . - ต .ค .) 630 .17 ล้ านบาท  สินค้ าน า เข้ า  
ผงแร่แบไรต์ ลูกเดือยแกะเปลือก มันส าปะหลังเส้นแห้ง  ดอกหญ้าไม้กวาด (แขม) ลูกเดือยทั้งเปลือก เมล็ดงาดิบ  
มันส าปะหลังหัวสด ชัน ลูกต๋าว กล้วยดิบ อ่ืน ๆ  สินค้าส่งออก  ลูกสุกรขุนคละเพศ แชมพู ครีมทาผิว ปูนซีเมนต์ 
ผง อาหารสัตว์ (สุกร) น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผงชูรส รถไถนาเดินตาม กระเบื้องสามลอน โจ๊ก อื่น ๆ มีจ านวนบุคคลเดินทางเข้า
ราชอาณาจักรไทย ด่านเชียงคานและปากชม  ปี 2557 33,682 คน  ปี 2558 34,133 คน  ปี 2559 33,669 คน และปี 
2560 33,526 คน  จ านวนบุคคลเดินทางออกราชอาณาจักรไทย ด่านเชียงคานและปากชม  ปี 2557 62,088 คน  ปี 
2558  25,511 คน  ปี 2559 25,705 คน และปี 2560 31,211 คน 

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มีการ 
ขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านคกไผ่  อ าเภอปากชม จังหวัด เลย ท าให้ขนส่งสินค้าได้จ านวนน้อยและ  
ไม่สะดวกในการเดินทาง   จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงบริเวณนี้ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว จังหวัดเลย  เพ่ือรองรับการเติบโต
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของกลุ่ มจั งหวัด   ซึ่ ง จะช่วยให้ ประชาชน เดินทางระหว่างจั งหวัด เลยกับ 
แขวงเวียงจันทน์ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้ง ส่งเสริมภาคธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยวของทั้งสอง
ประเทศ (ขอรับการพิจารณาสนับสนุนผลักดันงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนริมแม่น้ าโขง  เทศบาลต าบลเชียงคาน          

อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
-  อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเลย ติดแม่น้ าโขง เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชี วิตลุ่ มน้ าโขงอันทรงคุ ณค่ า เป็ นที่ รู้ จั กทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ในแต่ละปี 
จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจ านวนมากก่อให้ เกิดรายได้กับชุมชนและเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ผลที่ตามมา ก็คือ น้ าเสียจ านวนมากเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงคาน 
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       องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  
ได้ร่วมกับเทศบาลต าบลเชียงคาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในการศึกษาออกแบบร่วมกันโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ซึ่งได้ด าเนินการออกแบบก่อสร้างโรงน้ าเสีย มีทั้งหมด 3 เฟส และได้
ด าเนิ นการก่ อสร้ างเสร็จสิ้ น เรียบร้อยแล้ ว 1 เฟส ด้ วยงบประมาณของ อพท. (จ านวน 11 ล้ านบาท) ส าหรับ 
อีกสองเฟสที่เหลือได้ส่งมอบให้เทศบาลต าบลเชียงคาน ด าเนินการ แต่เนื่องด้วยเทศบาลไม่มีงบประมาณ จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงคานนั้น  ยังมีปัญหาเรื่องน้ าเสียอยู่  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งสามเฟส เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
ของเมืองเชียงคานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป ดังนั้น จึงเสนอความต้องการให้องค์การจัดการน้ าเสีย ในการก ากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย  ด าเนิ นการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบั ดน้ าเสี ยชุมชนริมแม่น้ าโขง  
เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ที่เหลือทั้ง 2 เฟส ในงบประมาณ 2563 ต่อไป) (ขอรับการพิจารณา
สนับสนุนผลักดันงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 


