กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเลย
 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ขอใหปรับปรุงขอมูลบุคคลในระบบใหเปนปจจุบันประกอบดวย รายชื่อ ตําแหนง รูปภาพ
และหมายเลขโทรศัพท

-วางนายทวี เสริมภักดีกุล
นายอําเภอเมืองเลย

นายวิสา ยัญญลักษณ
นายอําเภอวังสะพุง

นายบรรพต ยาฟอง
นายอําเภอเชียงคาน

นายอําเภอภูเรือ

นายณรงค จีนอ่ํา
นายอําเภอทาลี่

นายจัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต
นายอําเภอดานซาย

นายเกียรติพงษทพิ ยเสนา
นายอําเภอปากชม

นายศรีธรรม ราชแกว
นายอําเภอภูกระดึง

-วาง-

นายอําเภอนาแหว

นายธรภัทร ณ ระนอง
นายอําเภอผาขาว

นายกิตติคณ
ุ บุตรคุณ
นายอําเภอเอราวัณ

นายณัฐวัฒน บุญค้ํามา
นายอําเภอหนองหิน

ตําแหนง

นายอําเภอนาดวง

ชื่อ- สกุล

ผูวาราชการจังหวัดเลย
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
ปลัดจังหวัดเลย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
ปลัดจังหวัดเลย
ทองถิ่นจังหวัดเลย
พัฒนาการจังหวัดเลย
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเลย

นายวิโรจน
จิวะรังสรรค
นายยิ่งยศ
ธนะจันทร
นายเสนห
นนทะโชติ
นายโสภณ
สุวรรณรัตน
นายบัญญัติ
ศรีอุทัย
นายโสภณ
สุวรรณรัตน
นายสรวิชญ ไชยสวัสดิ์
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
นายสุพพัต มณีวรรณ

โยธาธิการและผังเมือง จ.เลย
หน.ปองกันและบรรเทาฯ

นายสมพงษ
ผลพัฒนกุล
นายประมวล ลาภจิตต

สํานักงาน
โทรศัพท
811683
812554
811116
811040
812142
811040
861242
811773
811560
ตอ 11,12
814592
811871

นายชัชพงษ อาจแกว
นายอําเภอภูหลวง

โทรสาร
811683
812554
811116
811142
811746
811142
861242
811773
813554
ตอ 14
814592
811871

มือถือ
089-2030475
089-2033956
089-2033892
089-5699855
089-2034331
089-5699855
084-8740633
089-2048571
089-9696771

ตําแหนง
ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.เลย
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
นายอําเภอเมืองเลย
นายอําเภอวังสะพุง
นายอําเภอภูกระดึง
นายอําเภอภูหลวง
นายอําเภอผาขาว
นายอําเภอนาดวง
นายอําเภอทาลี่
นายอําเภอเชียงคาน
นายอําเภอปากชม
นายอําเภอนาแหว
นายอําเภอดานซาย
นายอําเภอภูเรือ
นายอําเภอเอราวัณ
นายอําเภอหนองหิน

ชื่อ- สกุล
นายสายัณห
นายสุกิจ
นายทวี
นายวิสา
นายศรีธรรม
นายชัชพงษ
นายธนภัทร

แสงสวาง
คําบุญฐิติสกุล
เสริมภักดีกุล
ยัญญลักษณ
ราชแกว
อาจแกว
ณ ระนอง
นายณรงค
จีนอ่ํา
นายบรรพต
ยาฟอง
นายเกียรติพงษ ทิพเสนา
นายจัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต
นายกิตติคุณ บุตรคุณ
นายณัฐวัฒน บุญค้ํามา

สํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
811202
811974
811611-12
811631
833725
833725
841141
841370
871093
871093
879032
879100
818141
818141-2
887110
887015
889206
889206
821597
821597
881065
881065
897020
897020
891266
891266
899004
899123
853027
853027
852031
852031

มือถือ
081-2616364
086-2198811
081-8674426
081-8674430
081-8674435
081-8674462
081-8674470
081-8674461
081-8674451
081-8674437
081-8674450
081-8674458
081-8674456
081-8674453
081-8674472
081-8674484

๑. ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย
๑.๑ ความเปนมา
ยุคกอนประวัตศิ าสตร

ดินแดนที่เปนที่ตั้งจังหวัดเลยในปจจุบัน เปนชุมชนมาแตโบราณ โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ
เชน เครื่องมือหินซึ่งเปนโบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร
พบหลักฐานใบเสมาในพื้นที่อําเภอวังสะพุง อายุประมาณ 1,000-1,200 ป ซึ่งเปนยุคทวารวดี และ
แหลงโบราณคดีในพื้นที่อําเภอภูหลวง คาดวามีอายุใกลเคียงกัน และในพื้นที่นี้มีชุมชนซึ่งมีความเจริญ จนมีสภาพเปน
เมือง อาทิ เมืองดานซาย เมืองเชียงคาน เมืองทาลี่ สวนเมืองเลย ไดยกฐานะจากชุมชนบานแฮ ที่ตั้งอยูริมหวยน้ําหมาน
ซึ่งไหลจากภูเขาชื่อภูผาหมาน เปนเมือง ในป พ.ศ. 2396 โดยตั้งชื่อเมืองตามแมน้ําใหญ วา “ เมืองเลย ” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยใหขึ้นกับเมืองหลมสัก พรอมทั้งแตงตั้งหลวงศรีสงครามเปนเจาเมืองคน
แรก ( ทาวคําแสน )
ป 2434 ( รศ.110 ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสังเกตเห็นวาฝรั่งตั้งทาจะรุกราน
พระราชอาณาเขต จึงไดจัดการปกครองพระราชอาณาเขตเปนมลฑล และ ป 2435 กรมพระยาดํารงราชา- นุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดจัดระบบการปกครองใหม เมืองเลยจึงแยกจากเมืองหลมสัก ยกฐานะขึ้นเปนเมืองโดยให

ขึ้นกับ มลฑลลาวพวน ที่ตั้งบัญชาการที่เมืองหนองคาย กอนที่จะยายมาตั้งที่บานหมากแขงในป 2436 (รศ.116) และ
เปลี่ยนชื่อเปนมลฑลอุดรภายหลัง และยกฐานะขึ้นเปนจังหวัดตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 มีอําเภอ ดังนี้
1. อําเภอกุดปอง ( อําเภอเมืองเลย ในปจจุบัน )
2. อําเภอทาลี่
3. อําเภอดานซาย ( โอนมาจากเมืองพิษณุโลก )
4. อําเภอวังสะพุง ( โอนมาจากเมืองหลมสัก )
5. อําเภอเชียงคาน ( โอนมาจากเมืองพิชัย )
๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ
๑.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
• ที่ตั้ง (พรอมแผนที่)
ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร
แผนที่จังหวัดเลย
LOEI MAP

• อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทือกเขาเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน
• จุดผานแดน
จุดผานแดนถาวร มี 4 ดาน ไดแก
เวียงจันทน
เวียงจันทน

1) จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ตั้งอยูตรงขามกับเมืองสานะคาม แขวง
2) จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ต.ปากชม อ.ปากชม ตั้งอยูตรงขามกับ บานวัง เมืองหมื่น แขวง

3) ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ทาลี่ ตั้งอยูบริเวณบานนากระเซ็ง ตาบลอาฮี ซึ่งอยูตรงขาม
กับบานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูลี เปนจุดผานแดนถาวรที่มีการเปดใชสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย -ลาว
ซึ่งไดทาพิธีเปดใชสะพานแหงนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547
4) จุดผานแดนถาวรบานปากหวย ต.หนองผือ อ.ทาลี่ จ.เลย
จุดผอนปรน
ในชวงหนาแลง

มี 3 ดาน

มีแมน้ําเหืองเปนแนวกั้นใชเรือเล็กขาม หรือเดินขาม

1) จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว (ฝงลาวไดแก บานเหมืองแพร เมืองบอ
แตน แขวงไชยะบูลี)
2) จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย (ฝงลาวไดแก บานนาขา เมืองบอแตน
แขวงไชยะบูลี)
3) จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ (ฝงลาวไดแก บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว
แขวงไชยะบูลี)
๑.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาลอมรอบตัวเมือง ลักษณะเปนแองกระทะ
สูงจากระดับน้ําทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบงลักษณะภูมิประเทศออกเปน 3
เขต ดังนี้คือ
(1.) เขตภูเขาสูง ทางดานทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มตั้งแตอําเภอภูกระดึง ขึ้นไปอําเภอ
ภูหลวง อําเภอภูเรือ อําเภอทาลี่ และ เขตอําเภอดานซาย อําเภอนาแหว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแตเฉลี่ย 600 เมตร
จากระดับน้ําทะเล
(2) เขตที่ราบเชิงเขา ไดแก บริเวณตอนใตและตะวันออกของจังหวัด ไดแก อําเภอนาดวง อําเภอ
ปากชม และพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอภูกระดึงและอําเภอภูหลวง เปนเขตที่ไมคอยมีภูเขาสูงนัก มีที่ราบเชิงเขา
พอที่จะทําการเพาะปลูกได มีประชาชนหนาแนนปานกลาง
(3.) เขตที่ราบลุม มีพื้นที่นอยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุมน้ําเลย ลุมน้ําโขง ไดแก บริเวณ
อําเภอวังสะพุง อําเภอเมือง อําเภอเชียงคาน เปนเขตที่ทําการเกษตรไดดี มีประชากรหนาแนนมากกวา
เขตอื่น
ภูมิประเทศสวนใหญ เปนเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต โดยมีที่ราบลุมระหวางหุบเขา ขนาดไมใหญ
มากนักสลับอยูแนวเทือกเขาเหลานั้น

๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเลยอยูใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนรอน (Inter Tropical Vonvergence
Zone:ITCZ) พาดผานทําใหมีฝนตกติดตอกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone)
เคลื่อนพาดผานเปนครั้งคราว ซึ่งจะมีฝนตกหนัก ปริมาณน้ําฝน 5 ป (2553 - พ.ค.2558) ฝนตกมากที่สุดในป
2554 วัดได 1,972 มม. จํานวน 142 วัน ฝนตกนอยสุดในป 255 5 วัดได 1,052.4 มม. จํานวน 110 วัน
อุณหภูมิสูงสุด วัดได
43.5 องศาเซียลเซียส (25 เมษายน 2517) และ อุณหภูมิต่ําสุด
วัดได – 1.3 องศาเซียลเซียส (2 มกราคม 2517) ชวง 5 ป ยอนหลัง (255 3 - พ.ค. 2558) อุณหภูมิสูงสุดวัด
ได 42.4 องศา เซียลเซียส (6 เม.ย. 2553) อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 3.0 องศาเซลเซียส ( 13 ม.ค. 2556) และใน
ป พ.ศ. 255 8 อุณหภูมิสูงสุดวัดได 42.4 องศาเซียลเซียส ( 20 เม.ย. 2558) อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 11.0 องศา
เซลเซียส ( 13 ม.ค. 2558)
๑.๓ ขอมูลการปกครอง/ประชากร
๑.๓.๑ ขอมูลการปกครอง ประกอบดวย จํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ณ เดือนมีนาคม 255๘)
จังหวัดเลย แบงการปกครองออกเปน 14 อําเภอ 89 ตําบล (ไมรวมตําบลกุดปอง ซึ่งอยูในเขตการ
ปกครองเทศบาลเมืองเลย) 916 หมูบาน องคการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1 องคการบริหารสวนจังหวัด
2 เทศบาลเมือง 27 เทศบาลตําบล และ 71 องคกรปกครองสวนทองถิน่
1.3.2 ขอมูลประชากรและครัวเรือน (ณ เดือนมีนาคม 255๘)
จังหวัดเลย จํานวนประชากร 634,๔๕๘ คน แยกเปน
เพศชาย 319,๘๙๒ คน เพศหญิง 314,5๖๖ คน
จํานวนบาน (หลัง) 20๖,9๑๖ ครัวเรือน

๑.๔ โครงสรางพื้นฐาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๑.๔.๑ ไฟฟา
ที่

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช และไมมีไฟฟา จําแนกเปนรายอําเภอ
อําเภอ
จํานวนครัวเรือน (ขอมูลเดือน พฤษภาคม 2558)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

ทั้งหมด
47,331
8,189
9,861
7,772
34,900
10,504
11,165
6,911
7,362
10,849
20,096
12,944
16,397
3,649
207,930

เมืองเลย
นาดวง
ทาลี่
ภูเรือ
วังสะพุง
ภูกระดึง
ผาขาว
ภูหลวง
หนองหิน
เอราวัณ
เชียงคาน
ปากชม
ดานซาย
นาแหว

มีไฟฟาใช
38,886
6,987
8,636
6,545
27,607
9,278
10,118
5,820
10,503
8,856
19,522
11,218
14,382
3,895
182,253

ไมมีไฟฟาใช
7,445
1,202
1,225
1,227
3,893
1,226
1,047
1,091
259
1,993
1,574
1,726
2,015
54
25,977

2. แผนการขยายเขตไฟฟาใหครัวเรือนไมมไี ฟฟาใช
ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลยไดดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎร - รายใหม (คฟม.) และโครงการ
ขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรที่อยูหางไกล (คฟก.) โดยมีสถานะการดําเนินงานดังนี้ (สถานะ 31 พฤษภาคม 2558)
จัดเขาโครงการ
ที่

การไฟฟา

รวม
งาน

ครัวเรือน

สํารวจแลว ยังไม
จัดเขาโครงการ
รวม
ครัวเรือ
งาน
น

รวมผลงาน
ป 2558

กอสรางแลว
เสร็จ

งานที่ยื่นขอให
สํารวจเขา
โครงการเพิ่มเติม

งาน

ครัวเรือ
น

งาน

ครัวเรือน

งาน

ครัวเรือน

1

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย

38

230

24

98

62

328

16

79

27

179

2

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอวังสะพุง

38

482

10

154

48

636

25

146

31

397

3

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงคาน

23

340

23

283

46

623

8

75

32

344

4

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานซาย

15

67

3

25

18

92

10

39

2

6

114

1,119

60

560

174

1,679

59

339

92

926

รวม
-

งานที่จัดเขาโครงการฯ : กฟภ. มีแผนจะดําเนินการกอสรางงานที่จัดเขาโครงการฯ ใหแลวเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 5 ธันวาคม
2558
งานที่ยังไมจัดเขาโครงการฯ : กฟภ. มีแผนจะอนุมัติงานเขาโครงการฯ ภายในเดือน กันยายน 2558 และกอสรางแลวเสร็จ
ทั้งหมดภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
งานที่ยื่นขอใหสํารวจเขาโครงการเพิ่มเติม : กฟภ. มีแผนจะสํารวจและอนุมัติงานเขาโครงการฯ ภายในเดือน กันยายน 2558
และกอสรางแลวเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

๑.๔.๒ ประปา
• ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช และไมมีน้ําประใช จําแนกเปนรายอําเภอ
ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช การประปาสวนภูมภาค สาขาเลย

อ.เมืองเลย
รวมทัง้ หมด 17,368 ราย
อ.ทาลี่ รวมทั้งหมด 1,522 ราย
(มีหนวยบริการ 3 หนวย คือ อาฮี 624 ราย , นากระเซ็ง
293 ราย และปากหวย-ปากคาน 605 ราย)
ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช การประปาสวนภูมภาค สาขาดานซาย
ใหบริการในเขตพื้นที่ ดังนี้ อ.ดานซาย อ.ภูเรือ อ.นาแหว (ยังไมไดดําเนินการสรุปตัวเลขครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช)
ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช การประปาสวนภูมภาค สาขาเชียงคาน
ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช การประปาสวนภูมภาค สาขาวังสะพุง
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
- ลักษณะภูมิประเทศหลายพื้นที่เปนภูเขาลาดชัน ทําใหไมสามารถวางทอประปาไดครอบคลุม
- ความตองการใชน้ําประปามีจํานวนมาก แตปริมาณน้ํามีจํานวนจํากัด
๑.๔.๓ โทรศัพท
• จํานวนชุมสายโทรศัพท 80 ชุมสาย 25,167 เลขหมาย
มีผูใชบริการ 14,077 เลขหมาย ชุมสายอินเทอรเน็ต 204 ชุมสาย 21,141 พอรต มีผูใชบริการ 10,196 พอรต
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
- การขยายโครงขายสื่อสัญญาณเขาถึงชุมชนหางไกล ตองใชงบประมาณสูง
- การดูแลโครงขายมีอุปสรรคมากจากกรณีไฟไหมปาตามแนวเสาไฟฟา
- มีผูใหบริการเอกชนใหบริการโทรศัพทมือถือหลายรายและครอบคลุมชุมชนพื้นที่หางไกลบางพื้นที่แลว
๑.๔.๔ การคมนาคม
การคมนาคมทางบก
- ทางหลวงแผนดิน
การเดินทางสูจังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก โดยมีทางหลวงสายสําคัญ ไดแก
1. เสนทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทาง
567 กิโลเมตร
2. เสนทางกรุงเทพฯ – ขอนแกน – เลย ระยะทาง
755 กิโลเมตร
3. เสนทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ – เลย ระยะทาง 520 กิโลเมตร

- สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวลําโพง (ถามี)
เดินทางสูจังหวัดเลย ไมมีเสนทางรถไฟ
การคมนาคมทางอากาศ
- สนามบิน และสายการบินที่ใหบริการ

ทางอากาศ มีทาอากาศยานเลย สังกัดกรมการขนสงทางอากาศ ขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรับเครื่องบิน
ขนาดใหญโบอิ้ง 737 ได และมีสายการบินพาณิชยมาดําเนินกิจการ จํานวน 2 สายการบิน คือ NOKAIR ( นกแอร )
และ Air asea โดยใหบริการทุกวันทําการ จํานวน 2 เที่ยวบินตอวัน
ตารางการบิน กทม. (ดอนเมือง) - จังหวัดเลย
Nokair
Airasia
ออกจาก
ถึง
ออกจาก
ถึง
06.10
07.15
10.30
11.30
14.10
15.25
16.20
17.25

ตารางการบิน จังหวัดเลย - กทม. (ดอนเมือง)
Nokair
Airasia
ออกจาก
ถึง
ออกจาก
ถึง
07.45
08.50
11.55
12.50
15.55
17.10
18.20
19.30

การคมนาคมทางน้ํา
ทางน้าํ การคมนาคมทางน้ํา ไดแก
แมน้ําโขง ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ไดขึ้นทะเบียนเรือที่ขนสงสินคาและรับ – สงผูโดยสาร จํานวน
795 ลํา ทาเรือในแมน้ําโขงมีที่ขนถายสินคา 2 แหง เปนทาเรือขนถายสินคากับ ประเทศ สปป.ลาว
1. ทาเรือเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
2. ทาเรือบานคกไผ อําเภอปากชม
ทาเรือทั้ง 2 แหงอยูในการกํากับของดานศุลกากรเชียงคาน
แมน้ําเหือง มีเรือโดยสารที่ บานหนองผือ บานปากหวย ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่
ปจจุบันมีสะพานขามแมน้ําเหือง จํานวน 1 แหง คือ สะพานมิตรภาพน้ําเหือง ไทย – ลาว ที่บานนากระเซ็ง
ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ ตรงขาม บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
๑.๕ ลักษณะทางสังคม (ขอมูลปจจุบัน)
๑.๕.๑ การศึกษา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาล – อุดมศึกษา
อนุบาล
7,530 คน
ประถมศึกษา 39,873 คน
มัธยมศึกษา
23,897 คน
อุดมศึกษา 13,473
คน
ปวช.
4,577 คน
ปวส.
3,642 คน

๑.๕.๒ การสาธารณสุข จํานวนประชากร จําแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
(ขาราชการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บุคคลมีปญหาสถานะและสิทธิอื่นๆ
NAME
เมืองเลย
นาดวง
เชียงคาน
ปากชม

ผลรวมของ PID
140,076
25,795
58,024
38,871

คาวาง
251
28
71
46

อปท.
2,530
239
761
424

ขาราชการ
14,120
919
3,475
1,319

ประกันสังคม
15,502
3,307
6,837
3,757

ผูมีปญหา
สถานะและ
สิทธิ
158
122
930
579

หลักประกัน
สุขภาพ (UC)
105,991
21,059
45,554
32,607

สิทธิอื่น ๆ
1,524
121
396
139

ดานซาย
นาแหว
ภูเรือ
ทาลี่
วังสะพุง
ภูกระดึง
ภูหลวง
ผาขาว
กิ่งอําเภอเอราวัณ
กิ่งอําเภอหนองหิน
รวม

54,672
11,110
20,577
27,915
106,599
34,711
23,550
40,999
37,400
23,024
643,323

66
9
10
26
109
58
33
48
83
30
868

521
180
296
357
1,368
291
471
360
290
326
8,414

3,220
727
1,240
1,788
5,620
1,522
1,077
1,260
1,095
1,002
38,384

5,751
1,371
2,254
2,481
14,143
5,137
2,752
5,746
4,457
2,866
76,361

140
80
159
1,255
44
8
8
13
10
3
3,509

44,529
8,596
16,455
21,790
84,516
27,488
19,061
33,375
31,315

445
147
163
218
799
207
148
197
150

18,702
511,038

95
4,749

ขอมูล ณ มีนาคม 2558

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
1. หนวยบริการบางแหงเปลี่ยนบุคลากรในการรับผิดชอบงานลงทะเบียน ทําใหไมสามารถแยกสิทธิได
2. การสงขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ( ส.ป.ส.ช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่จายเงินคาหัวประชา
การในการรักษาพยาบาลใหจังหวัด จะสงเฉพาะขอมูลที่ Update เทานั้น ซึ่งไมสะดวกเหมือนกอน ที่ ส.ป.ส.ช.สงขอมูล
ทั้งหมดทุกสิทธิใหจังหวัดเปนรายเดือน
๑.๕.๓ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน
สรุปจํานวน
แรงงานตางดาวจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,228 คน
๑.๕.๔ จํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือน
สรุปจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือน จํานวน ๘๐,๕๒๕ คน

๑.๕.๕ ครัวเรือนยากจนจําแนกเปนรายอําเภอ(ขอมูลจาก กชช.๒ค และ จปฐ. ปลาสุดที่สํารวจ)
ปที่สํารวจ

จังหวัด

อําเภอ

จํานวน คร.ทั้งหมด

คร.ที่ไมผานเกณฑ จปฐ.
เขตเมือง (คร.) เขตชนบท (คร.)

หมายเหตุ

๒๕๕๘

เลย

๑) เมืองเลย
๒) นาดวง
๓) เชียงคาน
๔) ปากชม
๕) ดานซาย
๖) นาแหว
๗) ภูเรือ
๘) ทาลี่
๙) วังสะพุง
๑๐)ภูกระดึง
๑๑)ภูหลวง
๑๒)ผาขาว
๑๓)เอราวัณ
๑๔)หนองหิน

รวม

-

๓๓,๙๙๘
๖,๔๐๖
๑๕,๔๔๕
๙,๓๒๐
๑๑,๔๑๒
๒,๘๓๖
๕,๘๙๕
๗,๐๖๒
๒๖,๖๘๙
๘,๓๓๘
๕,๔๙๕
๘,๗๐๖
๘,๔๗๒
๕,๕๗๖
๑๕๕,๖๕๐

142
7
0
186
1
15
2
11
0
3
0
0
0
2

๖
4
29
14
90
48
11
31
10
66
12
10
13
0

๓๖๙

๓๔๔

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่

ผูบริหารระดับทองถิ่นใหความสําคัญนอย (อปท.)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนมากไมใชขอมูล จปฐ.ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (อบต./เทศบาล)
ผูใหขอมูลไมบอกขอมูลตามความเปนจริง
งบประมาณในการจัดเก็บนอย อปท.สวนมากไมสนับสนุนงบประมาณ อางเหตุวาไมใชภารกิจของ อปท.
๑.๕.๖ ศาสนา จํานวนผูนับถือศาสนาตาง ๆ
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
พรามหณ-ฮินดู
631,053 คน 130 คน
1,015 คน
5 คน

ซิกส
2 คน

๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๖.๑ ดิน ลักษณะดิน
สภาพปฐพีวิทยา ประกอบดวย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี ชุดดินแมลาย มีการระบายน้ําเร็ว หรือ
คอนขางเร็ว มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง ถึงเปนดางออน ประมาณ 6.0-8.0
กลุมดินเหลานี้ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ เหมาะสําหรับทํานา ไมมีดินเค็ม
สวนกลุมดินที่มีสภาพพื้นดินเปนลูกคลื่น ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเปนดินรวนเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง
มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง ซึ่งไดแก ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธาตุพนม ชุดดินดานซาย ชุดดินสันปาตอง ชุด
ดินหางฉัตร ชุดดินโคราช ชุดดินเหลานี้เปนชุดดินสวนใหญของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และมักเกิดปญหาเกี่ยวกับ
การชะลางพังทลายของหนาดิน ซึ่งจังหวัดตองปลูกพืชตามระบบดิน น้ําและการบํารุงดิน ดินที่ไมเหมาะสมกับ
การเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเปนผลใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล บริเวณอําเภอ
ดานซาย นาแหว ภูหลวง ปากชม จึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศ
๑.๖.๒ ปาไมและสัตวปา จํานวนพื้นที่ปาไม (อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวนฯ)

ประเภท

สรุปขอมูลพื้นที่ปาไมในทองที่จังหวัดเลย
เนื้อที่

หมายเหตุ

พื้นที่ปาไม

๑. ปาไมถาวร
๒. ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๒๒ปา
๓. อุทยานแหงชาติ จํานวน ๕แหง
๔. เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน ๒แหง
รวม

(ไร – งาน - ตารางวา)
๖๘,๔๙๘ – ๑ – ๐๐
๒,๗๔๕,๘๔๗ – ๑ - ๕๕
๔๗๕,๔๗๕ – ๑ – ๐๐
๖๔๘,๕๑๕ – ๐ – ๐๐
๓,๙๓๘,๓๓๕ –๓ –๕๕ ไร

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มอบให ส.ป.ก.เพื่อ
นําไปปฏิรูปที่ดินใหแกราษฎรรวมเนื้อที่
๑,๑๒๗,๕๒๘–๒– ๔๕ไรปจจุบันคงเหลือเปน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ประมาณ
๒,๗๔๕,๘๔๗ –๑ –๕๕ไร

๑. สภาพพื้นที่ปาจังหวัดเลย ไดมาจากการแปลภาพ ถายดาวเทียม Landsat ๘ป พ.ศ.๒๕๕๖
จากขอมูลสถิติกรมปาไมป ๒๕๕๖คงเหลือ๓๓.๐๖ % คิดเปนเนื้อที่ ๒,๑๖๙,๕๘๓ ไร
๒.
หากจะใหมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นอีก ๔๐% ของพื้นที่จังหวัดคือ มีจํานวนเนื้อที่ ๒,๖๒๕,๐๒๕ ไรจะตองปลูกปา
เพื่อขึ้นอีก ๖.๙๔ % คิดเปนเนื้อที่ ๔๕๕,๔๔๒ ไรเปนเงิน ๔,๙๙๑,๖๔๔,๓๒๐ บาท
(ในอัตราไรละ ๑๐,๙๖๐ บาท / ตอ ๑๐ ป)
๓. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดเลยสามารถตรวจยึดพื้นที่ปาถูกบุก
รุก จํานวนเนื้อที่ ๒,๒๔๒ไรหากจะ
ฟนฟูปลูกปาในพื้นที่ถูกบุกรุก ใชงบประมาณ ๒๔,๕๗๒,
๓๒๐ บาท (ในอัตราไรละ ๑๐,๙๖๐ บาท / ตอ ๑๐ ป)
ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อฟนฟูปลูกปาในพื้นที่ถูกบุกรุกทําลาย
อยาง
ตอเนื่องและจริงจัง โดยใหหนวยปองกันรักษาปาในพื้นที่เปนผูดําเนินการจึงจะไดผลอยางเปนรูปธรรม และใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
สรุปขอมูลสัตวปา(เขตรักษาพันธสัตวปาภูหลวง)
ประเภทสัตวปา
จํานวน (ชนิด)
หมายเหตุ
นก
217
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
60
สัตวสะเทือนน้ําสะเทือนบก และสัตวเลื้อยคลาน
18
ปลา
ไมนอยกวา 10 ชนิด
สัตวปาสงวน มี 3 ชนิด คือ เลียงผา แมวลายหินออน และชางปา (105 เชือก)
๑.๖.๓ แหลงน้ํา
เปนแหลงน้ําที่สรางขึ้นและธรรมชาติ โดยมีการปรับปรุงเพื่อใชในการเกษตรกรรม รวมจํานวน 3,110 แหง แยก
เปนพื้นที่ชลประทาน ดังนี้
จํานวน

เก็บกักน้าํ ได

พื้นที่รับประโยชน

(แหง)

(ลานลูกบาศกเมตร)

(ไร)

โครงการชลประทานขนาดกลาง

13

60.88

14,728

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

219

25.27

133,873

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

44

-

72,546

276

86.15

221,147

ประเภทโครงการ

รวมพื้นที่ชลประทาน

นอกจากนี้ ยังมีแหลงน้ําอื่น ๆ ดังนี้
- ฝายคอนกรีต จํานวน
87 แหง
- สระ หนอง จํานวน
315 แหง
- หวย คลอง จํานวน
238 แหง
- บอน้ําบาดาล
มีจาํ นวน

2,194 บอ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

น้ําทา
(ลานลบ.
ม.)

ชื่อลุมน้ํา
แมน้ําโขงสวนที่ 3
หวยน้ําหมัน
หวยน้ําสาน
แมน้ําโขงสวนที่ 4
แมน้ําเลย + น้ําปวน
แมน้ําโขงสวนที่ 5
หวยน้ําโมง
หวยพะเนียง
หวยน้ําพวย
แมน้ําพองตอนบน
หวยน้ําพุง
แมน้ําปาสักตอนบน
รวม

237.75
386.16
344.64
200.27
1,153.31
790.67
38.75
60.36
114.89
227
36.32
160.17
3,750.29

แหลงเก็บกักน้ําปจจุบัน
% เก็บ
จํานวน
เก็บกัก กัก
(ลานลบ.
(แหง)
ม.)
ตอน้ําทา
33
2.54
1.07
29
1.08
0.28
63
3.61
1.05
92
5.2
2.6
561
79.39
6.88
100
6.61
0.84
0
0
0
34
31.19
51.68
64
3.65
3.17
40
6.22
2.74
4
0.19
0.51
4
0.12
0.07
1,024
139.8
70.89

พื้นที่ใชน้ํา
จากแหลงน้ํา
(ไร)

788
1,502
0
12,647
56,632
11,770
0
5,913
2,000
3,032
0
0
94,284

การใชน้ําทาในปจจุบัน
การเกษตร

อุปโภค

อุตสาหกรรม

รวม

% ตอ
(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) ทาน้ํา
1.26
0.65
0.32
2.23 0.94
2.4
1.4
0.7
4.51 1.17
0
1.53
0.77
2.3 0.67
20.24
1.73
0.8/7 22.83 11.4
90.61
18.22
9.11 117.94 10.23
18.83
4.8
2.4 26.03 3.29
0
0.32
0.16
0.48 1.23
9.46
0.5
0.25 10.21 16.91
3.2
2.64
1.32
7.15 6.23
4.85
1.75
0.87
7.47 3.29
0
0.17
0.08
0.25
0.7
0
0.61
0.31
0.92 0.57
150.85
34.32
17.16 202.32 56.63

สรุปความตองการใชน้ํา 20 ปขางหนา
ในป
2567 ตองการน้ําจากแหลงน้ํานอกเหนือจากการใชน้ําฝนเพื่อการเกษตรทั้งหมดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตวและการอุตสาหกรรมทั้งจังหวัดรวม 2,283 ลาน ลบ.ม. ซึ่งจะมีแหลงกักเก็บน้ําไวอยางนอยรอย
ละ 50 ของความตองการ คือกักเก็บ 1,142 ลานลบ.ม. ปจจุบันมีแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดแลว 140 ลาน
ลบ.ม. จะตองพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชเพิ่มอีก 1,002 ลานลบ.ม.
1) น้ําเพื่อการเกษตรพื้นที่เกษตรกรรม 2.276 ลานไร มีเปาประสงคที่จะพัฒนาใหเปนพื้นที่ชลประทานแบบ
สมบูรณประมาณ 390,000 ไร (รอยละ 17 ของพื้นที่การเกษตร ซึ่งปจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน อยูแลว 94,000 ไร
จะตองพัฒนาเพิ่มอีก 296,000 ไร) พัฒนาพื้นที่ชลประทานแบบใชน้ํานอย 1,375,000ไร และพัฒนาพื้นที่นอกเขต
ชลประทานหรือพื้นที่เกษตรยังชีพ 511,000 ไร
2) น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค ประชากรในปจจุบัน 630,000 คน มีอัตราการขยายตัว รอยละ 0.52 ตอป
3) น้ําเพื่ออุตสาหกรรม ประเมินการใชน้ําในปริมาณ รอยละ 50 ของอุปโภค-บริโภค

๑.๖.๔ ปริมาณขยะ (ตัน) จําแนกเปนรายอําเภอ
อปท. พื้นที่จังหวัดเลย
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น อปท. พื้นที่จังหวัดเลย
(ตันตอวัน)
อ.เชียงคาน
53.23
อ.ภูกระดึง
อ.ดานซาย
45.50
อ.ภูเรือ
อ.ทาลี่
28.92
อ.ภูหลวง

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตันตอวัน)
34.46
19.45
21.35

อปท. พื้นที่จังหวัดเลย

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตันตอวัน)
30.76
อ.นาดวง
12.25
อ.นาแหว
32.40
อ.ปากชม
39.97
อ.ผาขาว
รวม 14 อําเภอ (ตัน/วัน)
รวม 14 อําเภอ (ตัน/ป)

อปท. พื้นที่จังหวัดเลย
อ.เมืองเลย
อ.วังสะพุง
อ.หนองหิน
อ.เอราวัณ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตันตอวัน)
130.41
116.59
27.40
33.16
630.71
230,208.33

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
๑) ปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดขั้นสุดทายยังมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการลด คัดแยกขยะของประชาชน/
ชุมชนตั้งแตตนทาง ยังไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย
๒) ขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกจํานวนมากที่มีการกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะ เปน
ลักษณะเทกองและเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม
๓) ปญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากตองใชพื้นที่คอนขางมากและ
ตองมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่
๔) ขาดความพรอมของทองถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนกอสราง
ระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
๕) การดําเนินการของระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลสวนใหญยังคงประสบปญหา เชน ไมมี
การบดอัดและฝงกลบดวยดินทุกวัน บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด ยังไมมีการซอมแซม เครื่องจักร
ไมเพียงพอและมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
๖) ประสิทธิภาพการเก็บขนนอย เนื่องจากมีจํานวนรถเก็บขนมูลฝอยไมพียงพอ และอยูในสภาพหมดอายุการ
ใชงาน และมีมูลฝอยตกคางในพื้นที่ไมสามารถเขาไปใหบริการได โดยเฉพาะในเขต อบต. โดยรอบของเทศบาล
๗) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง สวนใหญมักถูกทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป
ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและความรวมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการจัดการตั้งแตการเก็บรวบรวมและการขนสง
ยังไมมีการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักวิชาการ

๒. ขอมูลเศรษฐกิจ ประกอบดวย
๒.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( GPP) ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต
รายไดตอหัว (Per Capital GPP) และลําดับของประเทศ

จังหวัด

เลย

GPP (ลานบาท)

44,840

รายไดตอ หัว (บาท)

82,658

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สาขาเกษตรกรรม
สาขาประมง
สาขาเหมืองแร เหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟาฯ
สาขากอสราง
สาขาขายสง ขายปลีก
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาขนสงฯ
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย
สาขาบริหารราชการแผนดิน
สาขาการศึกษา
สาขาบริการดานสุขภาพฯ
สาขาการใหบริการดานชุมชนฯ
สาขาลูกจางในครัวเรือน
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)

ประชากร(1,000 คน)

542

2556p
15,732
249
1,115
3,990
586
2,005
4,603
325
1,020
2,232
2,411
2,174
6,488
1,064
782
65
44,840

GPPลําดับ

GPPลําดับ

(ภาค)

(ประเทศ)

13

50

โครงสราง(รอยละ)
35.1
0.6
2.5
8.9
1.3
4.5
10.3
0.7
2.2
5.0
5.4
4.8
14.5
2.4
1.7
0.1
100.0

๒.๒ ดานการเกษตร
๒.๒.๑ ผลผลิตดานเกษตร การเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/
ไร และมูลคาการผลิต (พืชเศรษฐกิจ ๕ ลําดับแรก)
ชนิดพืช
พื้นที่ปลูก(ไร)
พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยตอไร มูลคา (ลานบาท)
(ไร)
(กก.)
ขาว
405,009
405,009
179,751.2
442.7
2,439.38
ออยโรงงาน
241,116
241,116
2,823,848.0
11,711.6
3,339.14
มันสําปะหลัง
331,477
330,458
1,108,434.8
3354.2
2,388.88
ยางพารา
808,410
389,245
40,765.0
242.3
5,036.88
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
671,444
671,444
477,623.1
711.3
2,791.05
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
1. เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากิน ทําใหไมสามารถเขารวมโครงการตามนโยบายของรัฐได
2. ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร ทําใหใชประโยชนจากที่ดินไดไมเต็มที่ทําการเกษตรไดเฉพาะฤดูฝน
เทานั้น และทําใหผลผลิตไดรับความเสียหายหากประสบภัยแลง
3. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา เชน เครื่อง
GPS. , คอมพิวเตอร ฯลฯ
4. นโยบายของภาครัฐที่ผานมาสวนใหญมีความเรงดวนมาก ทําใหขาดการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลพื้นที่ ทํา
ใหมีความเสี่ยงในการปฏิบัติที่ผิดพลาดของเจาหนาที่ และไมตรงตามความตองการของพื้นที่
5. นโยบายของภาครัฐสวนใหญ เปนการใหเปลามากกวาการสอนใหเกษตรกรชวยเหลือตัวเอง(สังคม
สงเคราะห) ทําใหเกษตรกรเกิดความเคยชินรอรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
6. นโยบายสวนใหญมาจากความตองการของภาครัฐ ไมไดเกิดจากความตองการของพื้นที่ เมื่อดําเนินการแลว
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ํา
7. การดําเนินงานแบบหนวยงานบูรณาการ มีนอย ขาดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

• การเลี้ยงสัตว (สัตวเศรษฐกิจ ๕ ลําดับแรก)
ที่

ชนิดสัตว
1

โคเนื้อ

จํานวนตัว
28,209

มูลคา (ราคา/ตัว)
29,890

หมายเหตุ
ตัว

2

สุกร

42,687

132

กิโลกรัม

3

เปด

160,825

106

กิโลกรัม

4

ไกเนื้อ/ไกไข

115,808

100

กิโลกรัม

* มูลคาสัตวเศรษฐกิจ อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒.๒.๒ การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (จํานวนผลิตและมูลคา)
ขอมูล GPP ดานประมง จังหวัดเลย ป 2553 – 2557
ป
2553
2554
2555
2556
2557

การเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา
52,523,077.00
54,474,484.08
50,474,484.57
27,709,700.00
26,324,215.00

การเพาะพันธุสัตว
น้ํา
17,439,733.51
16,784,971.42
16,991,780.74
16,545,342.69
15,718,075.56

การจับสัตวน้ําจาก
ธรรมชาติ
3,160,460.31
3,187,565.62
3,197,667.20
3,046,776.92
2,894,438.07

รวมมูลคา
73,123,270.82
74,447,021.12
70,663,932.51
47,301,818.61
44,936,728.63

๒.๓ ดานการคาและอุตสาหกรรม
๒.๓.๑ จํานวนทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทจดทะเบียน
หมวดธุรกิจ

จํานวน

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

17

การประมง

0

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน

35

การผลิต

56

การไฟฟา แกส และการประปา

18

การกอสราง

286

การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน

1,078

โรงแรม และภัตตาคาร

27

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

35

ตัวกลางทางการเงิน

0

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และการบริการทางธุรกิจ

154

การศึกษา

2

การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมเคราะห

4

การใหบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคล

0

หมายเหตุ

รวม

1,712

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
นิติบุคคลบางรายเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลวแตไมปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไมมีความรูในการบริหารจัดการภายในองคกรที่ดีมีผล ทําใหกิจการไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได
๒.๓.๒ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๕ ลําดับแรก (จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๒๑ หมวด
)
เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจางงาน
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมขนสง

จํานวน
106
80
61
48
46

เงินทุน
1,524,071,530
265,781,500
47,237,100
2,326,761,400
328,760,000

ชาย
1,047
453
628
618
339

หญิง
441
98
58
81
67

รวมคนงาน
1,488
551
686
420
67

แรงมา
35,474.38
5,053.18
2,133.75
340,055.31
1,714.24

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
- ขาดบุคคลากร ในการตรวจกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๓.๓ การคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ สถิติการสงออก-นําเขา จําแนกตามดาน
ศุลกากร
สถิติสินคาสงออก-นําเขา และ ผานแดน ของดานศุลกากรทาลี่

สถิติสินคานําเขา 10 ลําดับแรก ดานศุลกากรทาลี่
ประจําเดือน เมษายน 2558
ลําดับที่
1

ชนิดสินคา
ขาวโพด

น้ําหนัก (ก.ก.)

มูลคา

อากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

11,507,431.00

50,289,326.89

0.00

0.00

2

หัวมันสําปะหลัง

4,299,176.00

9,481,843.89

0.00

0.00

3

มันสําปะหลังเสน

1,889,023.00

7,575,873.96

0.00

0.00

4

ถั่วแดง

141,392.00

6,146,650.45

0.00

0.00

5

แขม

460,191.00

5,762,037.44

0.00

0.00

6

ไมแปรรูป

509,667.00

3,452,697.05

0.00

241,688.00

7

ลูกเดือย

250,585.00

3,223,157.46

0.00

0.00

8

ปอสา

119,891.00

1,270,352.10

0.00

0.00

9

ซังขาวโพด

1,888,814.00

688,025.79

0.00

0.00

10

ไมสําเร็จรูป

10,431.00

68,307.11

3,415.00

5,020.00

• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
- ปจจุบันยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รองรับผูมาใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดของบประมาณ
ป2559 จากกรมศุลกากร จํานวน 34 ลานบาท ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการการคาและการทองเที่ยว
ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง
- ปจจุบันยังขาดเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่อง
X-RAY บุคคลและไมกั้นรถยนต

ผลกระทบตอการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอการคาชายแดนของดานศุลกากร
ทาลี่ มีดังนี้
จะมีปริมาณสินคานําเขา – สงออกเพิ่มมากขึ้น ทําใหบริเวณดานฯ มีปญหาอุปสรรค
ปญหา

แนวทางแกปญ
 หา

1.1 ถนนจากที่ทําการดานฯ ถึงดานพรมแดนยังเปน
ถนน 2 ชองจราจร และตองผานหมูบาน ทําใหเกิด
การจราจรติดขัดถามีรถบรรทุกสินคาขนาดใหญขน
สินคาเพื่อนําเขา-สงออกสินคา ไป สปป.ลาว และ
อาจเกิดอันตรายกับชาวบานที่สัญจรไปมา

- ไดรับการประสานงานจากแขวงการทางเลยที่ 2 (ดาน
ซาย)วา ไดเสนอรายละเอียดสายทางใหมเพื่อขอ
งบประมาณจากกรมทางหลวงแลว ซึ่งเปนเสนทางที่ไม
ตองผานหมูบาน และเปนถนน 4 ชองจราจร ระยะทาง 7
กม. วงเงิน 180 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวง

1.2 ดานฯ ยังไมมีลานตรวจสอบสินคารองรับ
ปริมาณสินคาที่นําเขา-สงออก เพื่อรอปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร ทําใหรถบรรทุกตองจอดรอบริเวณขางถนน
ดานหนาที่ทําการดานฯ

- ดานฯ ไดมีโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการคาการ
ทองเที่ยวที่ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ดานศุลกากรทา
ลี่ ระยะที่ 2 เพื่อกอสรางอาคารที่ทําการ ลานตรวจสอบ
สินคา และอาคารประกอบ ขอสนับสนุนงบจากกรม
ศุลกากรจํานวน 146 ลานบาท

1.3 สะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย – ลาว มีขนาด
- ควรสรางสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย – ลาว คูขนาน
เล็กและคับแคบไมสามารถรองรับปริมาณรถบรรทุก กับสะพานเดิม หรือขยายสะพานใหมีชองจราจรเพิ่มขึ้น

สินคาและนักทองเที่ยวในอนาคต ทําใหระบบขนสง
สินคาขาดความคลองตัว

รองรับรถบรรทุกสินคา และรถนักทองเที่ยวไดมากขึ้น
ปจจุบันไดรับงบประมาณสรางสะพานคูขนาน
งบประมาณ 40ลานบาท แตยังขาดงบประมาณในการ
ขยายถนนตอเนื่องจากสะพานคูขนาน
1.4 ถนนบริเวณหนาดานศุลกากรทาลี่ คับแคบ ไม - ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบขยายไหลทางทั้งสองขาง
มีไหลทาง มีรถบรรทุกสินคาขนาดใหญจอดเรียงราย ถนน
เปนแนวยาวและล้ําเขามาในแนวถนน ทําใหการ
สัญจรติดขัดและเปนอันตราย
1.5 ถนนที่แยกเขาไปโครงการพัฒนาดานพรมแดน - ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงถนนเพื่อรองรับ
บานนากระเซ็งระยะที่ 2 ระยะทางประมาณ 800 โครงการพัฒนาดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ระยะที่ 2
เมตร ชํารุดเสียหายมากยากตอการสัญจรผานเขา –
ออก

สถิติการสงออกสินคา ดานศุลกากรเชียงคาน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2558
ลําดับ
สินคา
1 น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล,น้ํามันเกียร
2
รถไถนาเดินตามพรอมอุปกรณ
3
สบู,สบูลางหนา,ครีมอาบน้ํา
4
ลวดเหล็กขนาดตางๆ
5
ครีมทาผิว,โลชัน่ ทากันยุง
6
ผงปรุงรส,เตาเจี้ยว,น้าํ มันหอย,น้ําจิ้ม
7
แชมพู,ครีมนวดผม
8
กระเบื้องมุงหลังคาพรอมอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

ลําดับ

ปริมาณ
665,000.00
105.00
1,789.72
2,067.61
793.58
1,007.50
6,109.20
47,675.00
88,843.54
813,391.15

น้ําหนัก (kgm)
มูลคา (บาท)
489,420.00 11,401,416.92
26,250.00
1,641,100.00
6,058.79
1,309,578.23
48,008.00
1,019,024.64
2,034.22
941,342.94
6,404.62
698,857.42
16,352.68
661,245.64
47,675.00
394,396.10
911,545.14 11,960,241.00
1,553,748.45 30,027,202.89

ประเภทสินคานําเขา 10 ลําดับแรก
ณ ปจจุบัน ดานศุลกากรเชียงคาน
ชนิดสินคา
น้ําหนัก (kgm)

มูลคา (บาท)

ประเภทสินคาสงออก 10 ลําดับแรก
ณ ปจจุบัน ดานศุลกากรเชียงคาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สินคา
น้ํามันเบนซินฯ,น้ํามันดีเซลฯ,น้ํามันเครื่อง
แชมพู,ครีมนวดผม
ปูนซีเมนต
ผงปรุงรส,ซอสปรุงรส,ซีอิ๊ว,น้ํามันหอย
แปงเด็ก,แปงทาหนา,ครีมทาผิว
ผงซักฟอก,น้ํายาปรับผานุม,น้ํายาลางจาน
รถไถนาเดินตามพรอมอุปกรณ
สบูเหลวลางหนา,โฟมลางหนา
รถเกษตรเล็กพรอมอุปกรณ
น้ํายาปรับผานุม
ลูกเดือยแกะเปลือก
แรแบไรต
มันสําปะหลังเสนแหง
ดอกหญาแขม,เปลือกปอสาแหง
มันสําปะหลังหัวสด
มะขามแกะเปลือก
กลวยดิบ
ตะเกียบไมไผ
ชัน
ยาหัว,ขาแหง

ปริมาณ

มูลคา

734,546.00
2,911.00
945.50
4,564.22
1,776.20
8,359.52
18,658.00
1,327.16
36.00
1,575.00
986,000.00
8,380,000.00
440,000.00
141,600.00
220,000.00
48,000.00
95,000.00
50,000.00
27,000.00
45,000.00

11,541,905.15
2,089,207.45
1,814,553.00
1,795,148.15
1,621,083.88
1,533,572.07
1,099,100.00
1,064,154.42
978,775.00
731,376.06
28,758,731.41
9,150,174.13
2,406,283.32
1,612,975.79
1,057,060.11
525,007.27
519,538.43
364,588.38
324,848.25
246,097.16

ปญหา / อุปสรรค แตละจังหวัด อาทิ ดาน / สินคา / บริการ / กฎระเบียบของไทยและเพือ่ นบาน
1. ระยะเวลา เปด-ปด ดานศุลกากรในชวงผลผลิตการเกษตรออกสูตลาดเร็วเกินไป ทาใหสินคา บางรายการ
ตกคางและไมไดรับความสะดวกในการขนสง
2. การประสานงานระดับเมืองของ สปป.ลาว บางครั้งตองไดรับความเห็นจากเจาแขวง หรือ รัฐบาลกลาง ถึงจะสามารถปฏ
3. การประชุม และขอหารือในการประชุมรวมกันบางครั้งผูปฏิบัติในพื้นที่ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
4. จุดผานแดนถาวรเชียงคาน อ.เชียงคาน และบานคกไผ อ.ปากชม ฝายไทย เปนดานถาวรแลว สวน สปป.ลาว
ยังไมมีความพรอม ยังคงเปนดานประเพณี ประกอบกับการขนสงสินคาขามแมน้ําโขงยังตองใช เรือเปนพาหนะ
5. การซื้อขายและการชาระเงิน การคาสวนใหญเปนการคารายยอยระบบเงินสด เนื่องจากยังขาดระบบธนาคาร
พาณิชยที่มีประสิทธิภาพมารองรับการประกอบธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ
6. การคานอกระบบ ผูประกอบการคาชายแดนสวนใหญขาดความรูความเขาใจกฎระเบียบพิธีการ ศุลกากร โดย
เขาใจวาการผานพิธีการศุลกากรตองเสียคาใชจายสูงและเสียเวลา จึงลักลอบทาการคาตามชองทางตาง ๆ ในแนวชายแดน

7. กําลังซื้อของ สปป.ลาว ความแตกตางของรายไดตอหัวของประชาชนไทย และ สปป.ลาว ที่แตกตางกันมาก
และยังจากัดดวยขนาดตลาด เนื่องจาก มีประชากรประมาณ ๖ ลานคน ทาใหมีลูทางขยาย ตลาดสินคาใน สปป.ลาว
คอนขางจากัด อยางไรก็ตาม มีกําลังซื้อแฝงในรูปการคาผานแดนโดยจีนและ เวียดนาม
8. กฎระเบียบและมาตรการทางการคา ความแตกตางของกฎระเบียบและมาตรการทางการคา เนื่องจาก สปป.
ลาวอยูระหวางการปรับปรุงระบบการคาสูระบบสากลมากยิ่งขึ้น ทาใหมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบอยูเสมอ อีกทั้งมี
ความซ้ําซอนระหวางหนวยงานตางๆ ในสินคาแตละประเภท ประกอบกับมีขอจากัดดานงบประมาณ ดังนั้น
ผูประกอบการไทยจาเปนตองติดตามขอทราบความคืบหนาในการดําเนินงานและศึกษากฎระเบียบใหม ๆ อยูตลอดเวลา
9. การแขงขันทางการคา มีแนวโนมการแขงขันระหวางพอคาคนกลางตามแนวชายแดนทั้งตางชาติ และพอคา
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีนและประเทศเวียดนาม โดยไดมีการใหการสนับสนุนดานสาธารณูปโภคตาง ๆ
และขยายการผลิตมายัง สปป.ลาว มากขึ้น

ป พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
2557

๒.๔ ดานการทองเที่ยว
๒.๔.๑ จํานวนหองพัก
จํานวนโรงแรมในจังหวัดเลย ๓๖๓ แหง รวมจํานวนหองพัก ๕,๕๗๐ หอง
๒.๔.๒ จํานวนนักทองเที่ยว (ไทย-ตางประเทศ)
จํานวนนักทองเที่ยวชาว
จํานวนนักทองเที่ยวชาว
รวม
ไทย
ตางประเทศ
๑,๐๘๐,๐๗๐ คน
๒๕,๙๑๑ คน
1,105,981 คน
๑,๓๓๔,๔๙๑ คน
๓๑,๒๘๑ คน
1,365,772 คน
๑,๔๘๐,๘๑๗ คน
๓๒,๐๓๘ คน
1,512,855 คน
1,548,723 คน
33,228 คน
1,581,951 คน

*หมายเหตุ จํานวนนักทองเที่ยว ป 2557 ยังไมไดรับการรับรองจากกรมการทองเที่ยว

๒.๔.๓ ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ขอมูลการยื่นแบบภ.พ. ๓๐ประเภทกิจการ ๕๕๑๐๑๐โรงแรมและรีสอรท ณ วันที่ ๙มิถุนายน ๒๕๕๘
หนวย:ลานบาท
ผลการจัดเก็บสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ
ISIC
ประเภทกิจการ
เพิ่มลดจากปกอน
ปกอน
ปนี้
จํานวนเงิน
%
๕๕๑๐๑๐
โรงแรมและรีสอรท
๓.๐๔๒
๓.๔๓๙
๐.๓๙๗ ๑๓.๐๔๔
หมายเหตุ : เปนขอมูลการยื่นแบบเฉพาะรายจดทะเบียนมูลคาเพิ่มเทานั้น
๒.๔.๔ สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา ๑๐ ลําดับแรก
๑. เชียงคาน / ถนนคนเดิน ๑๐๐ ป เชียงคาน,แกงคุดคู, ภูทอก
๓. พระธาตุศรีสองรัก
๕. อุทยานแหงชาติภูกระดึง
๗. ภูปาเปาะ
๙. สะพานมิตรภาพน้ําเหือง (ไทย-ลาว)อ.ทาลี่

๒. ภูเรือ / อุทยานแหงชาติภูเรือ
๔. วัดเนรมิตรวิปสสนา
๖. สวนหินผางาม
๘. วัดแสงภา (อ.นาแหว)
๑๐. หวยกระทิง

๒.๔.๕ รานอาหารเดนประจําเดือน ๑๐ ลําดับแรก

๑. รานอาหารลานชาง
๓. รานอาหารบานยาย
๕. รานอาหารภิรมพร
๗. เฮือนหลวงพระบาง
๙. ครัวนุชา

๒. รานอาหารบานพร
๔. ครัวมะเดื่อ
๖. สวนอาหารกุดโงง
๘. เฮือนฝายคํา
๑๐. ลายเปดบานขอนแดง
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
จังหวัดเลยมีความเพียบพรอมดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
และสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นได แตอยางไรก็ตามเปนที่ประจักษวาทรัพยากร
ทองเที่ยวของจังหวัดเลยยังประสบปญหาและขอจํากัดในการบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้งระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นที่
ระบบการวางแผนบูรณาการยังขาดการประสานงานระหวางภาคีที่เกี่ยวของ และขาดหนวยงานที่ทําหนาที่
ประสานงานกลางที่จะทําใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคา และการลงทุนภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
3.2 เปาประสงค
1) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันได
2) เพื่อยกระดับการใหบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
3) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตรใหสามารถแขงขันได
4) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมการผลิตการคาและการลงทุน
3.3 แผนที่ยุทธศาสตรจังหวัด

แนวคิดแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560)

๓.๔ บัญชีโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔.๑ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
1

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
หนวยดําเนินการ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอืน่ 0
158,864,100
10,281,701
27,348,000 121,516,100 10,000,000
1,150,000 74,060,000
-

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว

28,296,000

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศนพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5
บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดเลย
1.1 พัฒนาจุดชมวิวภูผาฆอง - ภูชองคับ วัดถ้ําผาบิ้ง

5,000,000

สํานักงานจังหวัดเลย

1,000,000

1.3 กอสรางสะพานเชื่อมจุดชมวิวเจดียหลวงปูหลุย

2,000,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

1.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม

200,000

1.5 พัฒนาปรับปรุง พุทธมณฑลจังหวัดเลย

2

3

4

สํานักงานจังหวัด/
อําเภอ/โยธา

2,000,000

1.6 พัฒนาวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)(วัดเลยหลง)
อ.เมืองเลย

18,096,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
2.1 กอสรางถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวาง
ตําบล สายบานน้าํ พุพฒ
ั นา -คุณหมิงเมืองไทย (สวนหิน
ผางาม) ตําบลปวนพุ
2.2 กอสรางถนนลาดยางเขาสูแ หลงทองเทีย่ วสวนหิน

26,995,000
25,000,000
1,995,000

โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเลย

1,150,000

3.1 การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเลย
3.2 สรางเครือขายการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของจังหวัดเลย
โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามฤดูกาล
จังหวัดเลย

1,000,000
150,000

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

18,769,000
1,500,000

สนง.ทช.จ.เลย/
อําเภอหนองหิน
สนง.ทางหลวง
ชนบทจ.เลย

ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอหนองหิน
สํานักงานจังหวัดเลย
/สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดเลย
สํานักงานจังหวัดเลย
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดเลย
ที่ทําการปกครอง
อําเภอ
ที่ทําการปกครอง

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

(เสนทางเขาสูอุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขง)
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว (เสนทางเขาน้ําตก
ชื่นชีวิน)
4.3 สรางศูนยบริการขอมูลและจําหนายสินคา OTOP
อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย
4.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยว วนอุทยานภูบอบิด

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
หนวยดําเนินการ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอืน่ 0
158,864,100
10,281,701
27,348,000 121,516,100 10,000,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000

4.5 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว (แพหวยกระทิง)

1,030,000

4.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกปลาบาและน้ําตกสองคอน

1,500,000

4.7 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเปดประตูสูจังหวัดเลย

1,950,000

4.8 กอสรางศาลาชมวิว บานปากมั่ง ตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม
4.9 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง อนุรักษภูผาหนอง-ภูผา
หมวก (บ.นาโพธิ์ หมูที่ 2 ต.นาแหว อ.นาแหว)
4.10 พัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ผาบาว-ผาสาว) เปนแหลง
ทองเที่ยว
4.11 พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวอําเภอภูกระดึง

993,000
1,500,000
850,000
1,999,000

4.12 ปรับปรุงภูมิทัศนและสาธารณูปโภคสวนสาธารณะ
แกงโตน
4.13 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยน้ํา
หมานตอนบน

ยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคน สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความมั่นคง
เพื่อสังคมสงบสุข
5

6

7

1,997,000
950,000

13,998,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูกระดึง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอทาลี่
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

28,025,000 10,000,000

โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้าํ บาดาลและจัดหา
น้ําสะอาดเพื่อสนับสนุนใหชุมชน

275,000

23,725,000

5.1 พัฒนาแหลงน้าํ บาดาลสําหรับอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรในพื้นที่วิกฤติ

275,000

23,725,000

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนว
พระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียงวิถีประชาธิปไตย)

1,790,000

6.1 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
พื้นที่จังหวัดเลย

1,790,000

โครงการยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐาน
7.1 กอสรางอาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิมราช

อําเภอดานซาย
ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูหลวง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย
ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูเรือ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเอราวัณ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากชม
ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาแหว
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง

4,300,000

4,300,000

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
จังหวัดเลยและ
หนวยงานในสังกัด
ทส.
สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
จังหวัดเลยและ
หนวยงานในสังกัด
ทส.
สํานักงานจังหวัดเลย
/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
สํานักงานจังหวัดเลย
/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
สนง.กศน.จังหวัดเลย
สนง.กศน.จังหวัดเลย

ลําดับ
ที่

8
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กุมารี”จังหวัดเลย พรอมตกแตงภายในอาคารและมี
การปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและจัดการภัยพิบัติจังหวัดเลย
8.1 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาตนน้ําและปาชุมชน จังหวัดเลย
แบบตอเนื่องยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)

9.1 การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบ
เรียบรอยชายแดนไทย-ลาวระหวางจังหวัดเลยกับแขวง
เวียงจันทน สปป.ลาวและจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี
สปป.ลาว
9.2 การประชุมคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความ
สงบเรียบรอยชายแดนไทย-ลาวระดับ อําเภอกับเมือง

1,000,000

โครงการคาใชจา ยในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โครงการพัฒนาแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตร

หนวยงานใน
สังกัดทส.
สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
จังหวัดเลยและ
หนวยงานในสังกัด
ทส.
สํานักงานจังหวัดเลย/
ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดเลยและอําเภอ
ชายแดน

10,433,000

1,500,000

11.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิตกลวยน้ําหวาจังหวัดเลย
11.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเกษตร
11.3 เพิม่ ผลิตภาพการผลิตขาว
11.4 เพิม่ ผลิตภาพการผลิตยางพารา
11.5 สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไกชีจังหวัดเลย
11.6 มหกรรมตลาดเกษตรสีเขียว

12

10,433,000

โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ระดับ
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร 3 : สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตดาน
การเกษตรเพื่อใหแขงขันได
11

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
หนวยดําเนินการ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอืน่ 0
158,864,100
10,281,701
27,348,000 121,516,100 10,000,000

สํานักงานจังหวัดเลย

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเลยและอําเภอ
ชายแดน

500,000

10,000,000 สํานักงานจังหวัดเลย
9,700,000

19,431,100

สวนราชการสังกัดก.
กษ.
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
สนง.เกษตรจังหวัดเลย

7,000,000
285,000
1,611,000
1,271,000
1,612,000
1,221,000
1,000,000

0

14,768,800

12.1 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยพะเนียง
แลงใหญตอนบนบานพะเนียง หมูที่ 5 ต.นาดอกคําอ.นา
ดวง
12.2 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อ.ปากชม

1,080,000

12.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยลึก บาน
ซําพราวต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว
12.4 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรหวยนําแกว บาน
ศรีเจริญต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง
12.5 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรหวยใหญ บาน
ขอนแกนหมูที่ 7 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง
12.6 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยพะเนียง

2,000,000

878,000

1,200,000
1,000,000
1,058,000

สนง.เกษตรจังหวัดเลย
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
สนง.ปศุสัตวจังหวัดเลย
สนง.เกษตรและ
สหกรณจงั หวัดเลย

ที่ทําการปกครอง
อําเภอ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาดวง

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากชม
ที่ทําการปกครอง
อําเภอผาขาว
ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูหลวง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง
ที่ทําการปกครอง

ลําดับ
ที่
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แลงหมูที่ 7 บานโพนเขาแกว ต.นาดวงอ.นาดวง
12.7 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยปวน บาน
หวยไผใตม.6 ต.หนองหิน อ.หนองหิน
12.8 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปรับปรุงฝาย
เก็บกักน้ํา (ฝายลําหวยพอด) บานสงเปอย ม.7 ต.ธาตุ อ.
เชียงคาน
12.9 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยปาไร ม.
9 บานโคกหินใตต.นาดอกคํา อ.นาดวง
12.10 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรฝายเก็บน้ํา
(ฝายตาลา)บานน้ําออม หมูที่ 3 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน
12.11 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยไผนอย
บานหนองหมากแกว ม.6 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
หนวยดําเนินการ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอืน่ 0
158,864,100
10,281,701
27,348,000 121,516,100 10,000,000

โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน
13.1 สงเสริมและพัฒนาปลูกผักปลอดสารพิษ
13.2 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

14.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาออ หมู
6 ตําบลนาอออําเภอเมือง จังหวัดเลย
14.2 กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามหวยน้ําภู

ยุทธศาสตร 4 : สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
การคาการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับ AEC
15.1 เพิม่ ขีดความสามารถการบริหารงานจังหวัดและ
อําเภอแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )

อําเภอนาดวง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหิน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน

1,913,000
1,434,600
1,760,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาดวง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหิน
สวนราชการสังกัดก.
กษ.
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
สนง.เกษตรจังหวัดเลย

483,200
1,962,000

2,700,000
1,500,000
1,200,000

4,662,300

ที่ทําการปกครอง
อําเภอ

3,415,800
1,246,500
2,500,000

0

0

2,500,000
2,500,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

สํานักงานจังหวัดเลย
สํานักงานจังหวัดเลย

๓.๔.๒ รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จําแนกรายละเอียดกิจกรรมe-Budgeting)
(
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
จังหวัดเลย

158,864,100
158,864,100

ผลผลิต:การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

106,841,100

1 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

46,426,100

1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
งบรายจาย : งบลงทุน
1. ขุดลอกลําหวยพะเนียงแลงใหญตอนบนบานพะเนียง หมูที่ 5 ต.นาดอกคํา อ.นาดวง
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุดลอกตองไมนอยกวา 31,960 ลบ.ม.

14,768,800
14,768,800
1,080,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
2. กอสรางฝายน้ําลน แบบ มข2527 สันฝายสูง1.00 ม. ผนังขางสูง 2.50 ม.กวาง
8.00 ม. อ.ปากชม จ.เลย
3. ขุดลอกลําหวยลึกชวงที่ 1 บานซําพราว ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว กวาง 25 ม. ยาว 560
ม. ลึก 4.5 ม. ลาดเอียง 1:1 ชวงที่ 2 กวาง 20 ม. ยาว 150 ม. ลึก 4.5 ม.ลาดเอียง 1:1 รวมปริมาณดินขุด
58,060 ลบ.ม.
4. ขุดลอกหวยนําแกว บานศรีเจริญ ต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง ขนาดกวาง 60 ม. ยาว 321
ม. ลึก 1 ม. ปริมาตรดินขุด 19,250.14 ลบ.ม. / เทคอนกรีตหลังฝายน้ําแกว กวาง 6 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.
5. ขุดลอกหวยใหญ บานขอนแกน หมูที่ 7 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง ขนาดปากกวาง 87 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.40 ม.ยาว 78 ม. ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 27,726.00 ลบ.ม.
6. ขุดลอกลําหวยพะเนียงแลง ชวงที่ 1 หมูที่ 7 บานโพนเขาแกว ต.นาดวง อ.นาดวง
ขนาดปากกวาง 20 เมตร กนกวาง 16.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 130 เมตร / ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง
10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 680 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 21,000 ลบ.ม
7. ขุดลอกลําหวยปวน บานหวยไผใต ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองหิน พรอมเปดทางน้ําขนาด
ปากกวาง 15 ม. ขุดลึก 3 เมตร ยาว 2,500 ม. ความลึกลาดเอียง 1:1
8. ขุดลอกฝายเก็บกักน้ํา (ฝายลําหวยพอด) บานสงเปอย ม.7 ต.ธาตุ อ.เชียงคานขนาด
กวาง 8.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม.ผนังขางสูง 3.00 ม. เปนฝายตามมาตรฐานมข.2527 พรอมขุดลอกหนาฝาย
กวาง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.ลาดเอียง 1.1 หรือมีปริมาตรดินขุด 14,515.40 ลบ.ม.
9. ขุดลอกลําหวยปาไร ม.9 บานโคกหินใต ต.นาดอกคํา อ.นาดวง ขนาดกวาง 8.00 ม.
ยาว 5,600 ม. ลึก 2.00 ม. ปริมาตรดินขุด 51,800.00 ม.
10. ปรับปรุงฝายเก็บน้าํ ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 บานน้ําออม หมูที่ 3 ต.ธาตุอ.
เชียงคานขนาดกวาง8.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม.ผนังขางสูง 3.00 ม.
12. ขุดลอกลําหวยไผนอย บานหนองหมากแกว ม.6 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน ขนาดปากบน
กวาง 10 ม. ดานลางกวาง 4 ม. ยาว 1.500 ม.
2 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
งบรายจาย : งบลงทุน

878,000
2,000,000
1,200,000
1,000,000
1,058,000
1,913,000
1,434,600
1,760,000
483,200
1,962,000
4,662,300
4,662,300

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาออ หมู 6 ตําบลนาออ อําเภอเมืองจังหวัดเลย

3,415,800

2. กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยน้ําภู ม.10 ต.เมืองอ.เมืองเลย

1,246,500

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
งบรายจาย : งบลงทุน
1. กอสรางถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางตําบล สายบานน้ําพุพัฒนา -คุณหมิงเมืองไทย (สวน
หินผางาม) ตําบลปวนพุ จังหวัดเลย
2. กอสรางถนนลาดยางเขาสูแหลงทองเที่ยวสวนหิน
2 พัฒนาการทองเทีย่ วและบริการ
1 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเลย
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

26,995,000
26,995,000
25,000,000
1,995,000
48,215,000
1,150,000
1,150,000

1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

150,000

2. คาจางเหมาจายผลิต ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

500,000

3. คาจางเหมาจายหนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยวจังหวัด

200,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
4. คาจางเหมาจายจัดทําสารคดีวีดีทัศนประชาสัมพันธจังหวัด

200,000

5. คาจางเหมาจายจัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

100,000

2 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามฤดูกาลจังหวัดเลย
งบรายจาย : งบลงทุน

18,769,000
18,769,000

1. พัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ผาบาว-ผา
สาว) เปนแหลงทองเที่ยว
2. ปรับปรุงภูมิทัศน และศูนยบริการนักทองเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศนวนอุทยานภูผาลอม
อําเภอเมืองเลยโดยกอสรางจุดชมวิว,กอสรางปายผาบอง, ปรับปรุงศาลาบอน้ําผุด, ติดตั้งปายบอกทาง, กอสราง
ทางเดินเทา, กอสรางหองน้ํา, ราวบันได,ปายประวัติศาสตร,และระบบประปา
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว(เสนทางเขาน้ําตกชื่นชีวิน)

1,000,000

4. ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว (เสนทางเขาสูอุทยานเทิดพระเกียรติ

1,500,000

5. สรางศูนยบริการขอมูลและจําหนายสินคา OTOP อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2,000,000

6. พัฒนาแหลงทองเที่ยว วนอุทยานภูบอบิดโดยกอสรางทอรางระบายน้ําสองขางทาง

1,500,000

บานหมากแขง)

7. พัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกปลาบาและน้ําตกสองคอนโดยกอสรางหองน้ําบริการ
นักทองเที่ยวสรางศาลาจุดบริการนักทองเที่ยวและปรับปรุงซอมแซมหองน้ําใหสะอาดและไดมาตรฐาน
8. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเปดประตูสูจังหวัดเลยโดยจัดทําศูนยบริการการทองเที่ยว
พรอมสถานที่พักผอนระหวางเดินทางและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยปรับพื้นที่ หองน้ํา ลานจอดรถ ไฟแสงสวาง
ปาย ฯลฯ
9. กอสรางศาลาชมวิว บานหาดคัมภีรอําเภอปากชม
แหว อ.นาแหว)

การทองเที่ยว

850,000
1,980,000

1,500,000
1,950,000
993,000

10. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง อนุรักษภูผาหนอง-ภูผาหมอก (บ.นาโพธิ์ หมูที่ 2 ต.นา

1,500,000

12. พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวอําเภอภูกระดึง

1,999,000

12. ปรับปรุงภูมิทัศนและสาธารณูปโภคสวนสาธารณะแกงโตน

1,997,000

3 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม
งบรายจาย : งบลงทุน

28,296,000
28,296,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศนพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดเลย

5,000,000

2. พัฒนาจุดชมวิวภูผาฆอง - ภูชองคับ วัดถ้ําผาบิ้ง

1,000,000

3. กอสรางสะพานเชื่อมจุดชมวิวเจดียหลวงปูหลุย

2,000,000

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเสมาหินทรายวัดพัทธสีมาราม
5. พัฒนาปรับปรุง พุทธมณฑลจังหวัดเลย
6. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพรอมปรับปรุงภูมิทัศนทางเทา และตกแตงสันเขื่อน วัดศรี
สุทธาวาส (พระอารามหลวง)(วัดเลยหลง) อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3 พัฒนาตลาด การคาและการลงทุน
1 โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

200,000
2,000,000
18,096,000
9,700,000
2,700,000
2,700,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
1. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
1. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
4 เตรียมความพรอมสูป ระชาคมอาเซียน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับ AEC
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

2,700,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

1. คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

100,000

2. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

800,000

3. คาจางเหมาจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ บอรด ปายประชาสัมพันธและเผยแพร

600,000

4. คาจางเหมาจัดทําปายบอกทาง ปายทองเที่ยว

1,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาดานสังคม

30,090,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวติ

30,090,000

ประชาธิปไตย)

1 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียงวิถี
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

1,790,000
1,790,000

1. คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

200,000

2. วัสดุการเกษตร

100,000

3. วัสดุสํานักงาน

200,000

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

150,000

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

150,000

6. วัสดุสนามและการฝก

200,000

7. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

100,000

8. คาจางเหมาจัดทําแปลงเรียนรูการเกษตร

90,000

9. คาพาหนะเดินทางในประเทศ

50,000

10. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

50,000

12. คาซอมแซมสิ่งกอสราง
2 โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล และจัดหาน้ําสะอาดเพื่อสนับสนุนใหชุมชน

500,000
24,000,000

งบรายจาย : งบดําเนินงาน

275,000

1. วัสดุสํานักงาน

79,000

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
งบรายจาย : งบลงทุน

100,000
96,000
23,725,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
1. พัฒนาแหลงน้ําบาดาลสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่วิกฤติโดยเจาะบอ
น้ําบาดาลพรอมติดตั้งชุดฝาบิดปากบอชนิด PVC
3 โครงการยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐาน

23,725,000

งบรายจาย : งบลงทุน
1. กอสรางอาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดเลย พรอมตกแตงภายใน
อาคารและมีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
ผลผลิต:การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

4,300,000
4,300,000

1 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและจัดการภัยพิบัติจังหวัดเลย
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

4,300,000

10,433,000
10,433,000
10,433,000
10,433,000

1. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

1,000,000

2. คาจางเหมากอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน

6,655,000

3. คาจางเหมากอสรางฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร

1,750,000

4. คาจางเหมาทําแนวปองกันไฟปา

1,028,000

ผลผลิต:การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
1 เสริมสรางระบบการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
1 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ระดับทองถิ่น
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

1. คาจางเหมาจัดทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

500,000

2. วัสดุสํานักงาน

120,000

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

100,000

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

70,000

5. วัสดุสนามและการฝก

30,000

6. คาใชจายในพิธีทางศาสนา

50,000

7. คาพาหนะเดินทางในประเทศ

75,000

8. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ

100,000

9. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

85,000

10. คารับรองประเภทเครื่องดื่ม

250,000

12. จางเหมาบริการรถยนตเดินทางตามการดําเนินโครงการ

120,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ
1 พัฒนาการบริหารจัดการ
1 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
งบรายจาย : งบรายจายอื่น

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ
1. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่
1

๓.๕ โครงการพัฒนาขนาดใหญที่ใชงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) 10 ลําดับแรก
(ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณ)
ชื่อโครงการ
พื้นที่ดําเนินการ
ระยะเวลา หนวยรับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว

3

28,296,000

สํานักงานจังหวัดเลย

5,000,000

บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดเลย

เริ่ม 24 มี.ค. 58
สิ้นสุด 1 ก.ค. 58

1.1 พัฒนาจุดชมวิวภูผาฆอง - ภูชองคับ วัดถ้ําผาบิ้ง

วัดถ้ําผาบิ้งต.ผาบิ้ง อ.วังสะ
พุง จ.เลย

เริ่ม 23 ธ.ค. 57 ที่ทําการปกครอง
สิ้นสุด 21 มิ.ย. 58 อําเภอวังสะพุง

1,000,000

1.3 กอสรางสะพานเชื่อมจุดชมวิวเจดียหลวงปูหลุย

วัดถ้ําผาบิ้งต.ผาบิ้ง อ.วังสะ
พุง จ.เลย

เริ่ม 12 ก.พ. 58
สิ้นสุด 11 ส.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง

2,000,000

1.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเสมาหินทรายวัดพัทธสีมา
ราม

อําเภอวังสะพุง

เริ่ม 24 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 7 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง

1.5 พัฒนาปรับปรุง พุทธมณฑลจังหวัดเลย

พุทธมณฑลจังหวัดเลย ต.
ศรีสองรักอ.เมืองเลย

เริ่ม 6 ม.ค. 58
สิ้นสุด 7 มี.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

เริ่ม 25 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 22 ก.ค. 58

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
2.1 กอสรางถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ระหวางตําบล สายบานน้าํ พุพฒ
ั นา -คุณหมิ
งเมืองไทย (สวนหินผางาม) ตําบลปวนพุ
2.2 กอสรางถนนลาดยางเขาสูแ หลงทองเทีย่ ว
สวนหิน

สนง.ทช.จ.เลย/
อําเภอหนองหิน
ตําบลปวนพุ อ.หนองหิน
จ.เลย
ตําบลปวนพุ อ.หนองหิน
จ.เลย

เริ่ม 25 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 24 พ.ค.
58
เริ่ม 15 ม.ค. 58
สิ้นสุด 16 เม.ย.
58

สนง.ทางหลวง
ชนบทจ.เลย
ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอหนองหิน

200,000
2,000,000

18,096,000

26,995,000
25,000,000

1,995,000

โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้าํ บาดาล
และจัดหาน้ําสะอาดเพื่อสนับสนุนใหชุมชน

หนวยงานใน
สังกัดทส.

24,000,000

3.1 พัฒนาแหลงน้าํ บาดาลสําหรับอุปโภคบริโภค ทุก 14 อําเภอจังหวัดเลย
และการเกษตรในพื้นที่วิกฤติ

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
จังหวัดเลยและ
หนวยงานในสังกัด
ทส.

24,000,000

ทีท่ าํ การปกครอง

18,769,000

เริ่ม 19 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 17 เม.ย.
58

4

สํานักงานจังหวัด/
อําเภอ/โยธา

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศนพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาล
ที่ 5 บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดเลย

1.6 พัฒนาวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)(วัดเลย ดศรีสทุ ธาวาส (วัดเลย
หลง) อ.เมืองเลย
หลง) อ.เมืองเลย

2

10,000,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วตาม

ที่

5

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
(เสนทางเขาสูอุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขง)

บานหมากแขง อ.ดานซาย

เริ่ม 14 พ.ย. 57
สิ้นสุด 14 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอดานซาย

1,500,000

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว(เสนทางเขา
น้ําตกชื่นชีวิน)

อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เริ่ม 22 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 19 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูหลวง

1,000,000

4.3 สรางศูนยบริการขอมูลและจําหนายสินคา
OTOP อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เริ่ม 9 ม.ค. 58
สิ้นสุด 7 ก.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน

2,000,000

4.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยว วนอุทยานภูบอบิด

อําเภอเมือง จังหวัดเลย

เริ่ม 18 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 16 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

1,500,000

4.5 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว (แพหวย
กระทิง)

ตําบลกกทอง อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

เริ่ม 26 มี.ค. 58 ที่ทําการปกครอง
สิ้นสุด 23 ก.ย. 58 อําเภอเมืองเลย

1,030,000

4.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกปลาบาและน้ําตก
สองคอน

อําเภอภูเรือจังหวัดเลย

เริ่ม 9 มี.ค. 58
สิ้นสุด 7 ก.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูเรือ

1,500,000

4.7 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเปดประตูสูจังหวัด
เลย

อําเภอเอราวัณจังหวัดเลย

เริ่ม 16 ก.พ. 58
สิ้นสุด 15 มิ.ย. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเอราวัณ

1,950,000

4.8 กอสรางศาลาชมวิว บานปากมั่ง ตําบลหาด
คัมภีรอําเภอปากชม

อําเภอปากชมจังหวัดเลย

เริ่ม 5 มิ.ย. 58
สิ้นสุด 5 ก.ย.58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากชม

4.9 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง อนุรักษภูผาหนอง-ภู
ผาหมวก (บ.นาโพธิ์ หมูที่ 2 ต.นาแหว อ.นาแหว)

บ.นาโพธิ์ หมูที่ 2 ต.นาแหว
อ.นาแหว

เริ่ม 8 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 7 เม.ย. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาแหว

4.10 พัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ผาบาว-ผาสาว) เปน
แหลงทองเที่ยว
4.11 พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวอําเภอภูกระดึง

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

เริ่ม 12 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 10 เม.ย.
58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูกระดึง

1,999,000

4.12 ปรับปรุงภูมิทัศนและสาธารณูปโภค
สวนสาธารณะ แกงโตน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

เริ่ม 19 พ.ย. 57
สิ้นสุด 5 ม.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอทาลี่

1,997,000

4.13 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวอางเก็บน้ํา
หวยน้ําหมานตอนบน

ตําบลน้ําหมาน อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

เริ่ม 17 เม.ย. 58
สิ้นสุด 14 ส.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

ฤดูกาลจังหวัดเลย

เริ่ม 30 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 28 ก.พ. 58

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณ

อําเภอ

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง

ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอ

5.1 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวย
พะเนียงแลงใหญตอนบนบานพะเนียง หมูที่ 5 ต.นา
ดอกคําอ.นาดวง
5.2 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อ.ปากชม

บานพะเนียงหมูที่ 5 ต.นา
ดอกคํา อ.นาดวง
อ.ปากชม

5.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยลึก
บานซําพราวต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว
5.4 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรหวยนําแกว
บานศรีเจริญต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง

993,000
1,500,000

850,000

950,000

14,768,800

ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาดวง

1,080,000

เริ่ม 18 มี.ค. 58
สิ้นสุด 19 มิ.ย. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากชม

878,000

บานซําพราวต.บานเพิ่ม อ.
ผาขาว

เริ่ม 9 ม.ค. 58
สิ้นสุด 23 มี.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอผาขาว

2,000,000

บานศรีเจริญต.เลยวังไสย
อ.ภูหลวง

เริ่ม 6 ม.ค. 58
สิ้นสุด 6 มี.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอภูหลวง

1,200,000

เริ่ม 9 ม.ค. 58
สิ้นสุด 23 ก.พ. 58

ที่

6

ชื่อโครงการ

5.5 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรหวยใหญ
บานขอนแกน หมูที่ 7 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

บานขอนแกนหมูที่ 7 ต.เขา
หลวง อ.วังสะพุง

5.6 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวย
พะเนียงแลงหมูที่ 7 บานโพนเขาแกว ต.นาดวงอ.นา
ดวง
5.7 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยปวน
บานหวยไผใต ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองหิน

หมูที่ 7 บานโพนเขาแกว ต.
นาดวง อ.นาดวง

8

บานหวยไผใตม.6 ต.หนอง
หิน อ.หนองหิน

ระยะเวลา

เริ่ม 25 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 25 เม.ย.
58
เริ่ม 9 ม.ค. 58
สิ้นสุด 23 ก.พ. 58
เริ่ม 19 ม.ค. 58
สิ้นสุด 19 เม.ย.
58

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณ

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง

1,000,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาดวง

1,058,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหิน

1,913,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน

1,434,600

5.8 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปรับปรุง
ฝายเก็บกักน้ํา (ฝายลําหวยพอด) บานสงเปอย ม.7
ต.ธาตุ อ.เชียงคาน
5.9 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยปาไร
ม.9 บานโคกหินใตต.นาดอกคํา อ.นาดวง

บานสงเปอยม.7 ต.ธาตุ อ.
เชียงคาน
ม.9 บานโคกหินใต ต.นา
ดอกคํา อ.นาดวง

เริ่ม 9 ม.ค. 58
สิ้นสุด 23 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอนาดวง

1,760,000

5.10 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรฝายเก็บน้ํา
(ฝายตาลา)บานน้ําออม หมูที่ 3 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน

บานน้ําออมหมูที่ 3 ต.ธาตุ
อ.เชียงคาน

เริ่ม 16 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 15 มี.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงคาน

483,200

5.11 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตรลําหวยไผ
นอยบานหนองหมากแกว ม.6 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน

บานหนองหมากแกวม.6
ต.ปวนพุ อ.หนองหิน

เริ่ม 19 ม.ค. 58
สิ้นสุด 19 เม.ย.
58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหิน

1,962,000

เริ่ม 16 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 15 มี.ค. 58

โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและจัดการภัยพิบัติจังหวัดเลย
6.1 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาตนน้ําและปาชุมชน
จังหวัดเลยแบบตอเนื่องยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)

7

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานใน
สังกัดทส.
อําเภอภูเรือจังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

10,433,000

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
จังหวัดเลยและ
หนวยงานในสังกัด
ทส.

10,433,000

สวนราชการสังกัดก.
กษ.
สนง.เกษตรจังหวัดเลย

7,000,000

7.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิตกลวยน้ําหวาจังหวัด
เลย

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

7.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับ
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเกษตร

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

1,611,000

7.3 เพิม่ ผลิตภาพการผลิตขาว

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

1,271,000

7.4 เพิม่ ผลิตภาพการผลิตยางพารา

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

1,612,000

7.5 สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไกชีจังหวัดเลย

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.ปศุสัตวจังหวัดเลย

1,221,000

7.6 มหกรรมตลาดเกษตรสีเขียว

พื้นที่จังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรและ
สหกรณจงั หวัดเลย

1,000,000

ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอ

4,662,300

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

285,000

ที่

9

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณ

8.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาออ
หมู 6 ตําบลนาอออําเภอเมือง จังหวัดเลย

ตําบลนาออ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

เริ่ม 6 ม.ค. 58
สิ้นสุด 5 ก.ค. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

3,415,800

8.2 กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริม
เหล็กขามหวยน้ําภู

บานน้ําภูต.เมืองอ.เมืองเลย

เริ่ม 18 ธ.ค. 57
สิ้นสุด 16 ก.พ. 58

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

1,246,500

สนง.กศน.จังหวัด
เลย
สนง.กศน.จังหวัดเลย

4,300,000

โครงการยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐาน
9.1 กอสรางอาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี”จังหวัดเลย พรอมตกแตงภายใน
อาคารและมีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

10

พื้นที่ดําเนินการ

บานกําเนิดเพชร ตําบล
เมือง อ.เมืองเลย

เริ่ม 25 ก.พ. 58
สิ้นสุด 26 พ.ค.
58

โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน

4,300,000

สวนราชการสังกัดก.
กษ.

2,700,000

10.1 สงเสริมและพัฒนาปลูกผักปลอดสารพิษ

ทุก 14 อําเภอจังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

1,500,000

10.2 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย

ทุก 14 อําเภอจังหวัดเลย

เริ่ม 1 พ.ย. 58
สิ้นสุด 30 ก.ย. 58

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

1,200,000

๔. สถานการณปจจุบัน ประกอบดวย
๔.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน เงินเหลื่อมป)
จังหวัดเลยไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนงานบริหารจังหวัด ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ
158.8641 ลานบาทมีผลการเบิกจาย ดังนี้
ประเภท
จัดสรรงบ
เบิกจาย
รอยละ
หมายเหตุ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ประจํา
37.35
25.20
67.47%
ลงทุน
121.51
34.94
28.75%
ภาพรวม
158.86
60.01
37.78%
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
1) ผูรับจางในทองถิ่นมีจํานวนนอย ประกอบกับหนวยงานมีการประกาศจัดซื้อจัดจางพรอมกันหลายแหง จึง
ประสบปญหาไมมีผูรับจางมายื่นชองเสนอราคา
2) บางโครงการไดกอหนี้ผูกพันแลว แตผูรับจางรับงานหลายแหงจึงไมสามารถเขาดําเนินการตามระยะเวลา
ที่กําหนด หนวยงานไดทําหนังสือแจงผูรับจางใหเขาทํางาน แตผูรับจางไมดําเนินการโดยยินยอมใหหนวยงานหักคาปรับ
3) โครงการบางสวนเปนโครงการที่กอหนี้ผูกพันแลว อยูระหวางการบริหารสัญญาและเบิกจายตามงวดงานที่
กําหนดแตเนื่องจากทําสัญญางวดเดียว
4) บางโครงการมีราคากลางที่ต่ํากวาราคาทองถิ่นจึงไมมีผูเสนอราคา ซึ่งทําใหมีการประกาศเชิญชวนมากกวา
1 ครั้ง ซึ่งไดจัดทําโดยวิธีพิเศษแลวแตก็ไมมีผูรับจางเขามารับงาน
5) บางโครงการจัดทํางบประมาณการเรียบรอยแลวแตตองปรับลดราคากลางตามมติ ครม. เพื่อตอรองราคาใหม
กับผูวาจาง จึงทําใหลงนามในสัญญาลาชา
6) หนวยงานไดรับรูปแบบรายการจากตนสังกัดลาชา เชน หนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

7) บางหนวยงานมีโครงการที่ตองรออนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสํานักงบประมาณ
๔.๒ การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
๔.๒.๑ การแกไขปญหายาเสพติด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 จังหวัดเลย
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558
• การเสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบาน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง
1. การเสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน เพื่อประเมินสถานะหมูบาน รอบ 6 เดือนแรก รวมทั้งสิ้น
985 หมูบาน/ชุมชน (916 หมูบาน 69 ชุมชน) พบวา
-หมูบาน/ชุมชน ไมมีปญหายาเสพติด จํานวน 404 หมูบาน
-หมูบาน/ชุมชน มีปญหายาเสพติดระดับเบาบาง จํานวน 204 หมูบาน
-หมูบาน/ชุมชน มีปญหายาเสพติดระดับปานกลาง จํานวน 164 หมูบาน
-หมูบาน/ชุมชน มีปญหายาเสพติดระดับรุนแรง จํานวน 213 หมูบาน
2. การเสริมสรางความเขมแข็งหมูบานกองทุนแมของแผนดิน โดยจัดกิจกรรมทอดผาปานําเงินสมทบกองทุน
แมของแผนดิน จํานวน 4 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมฝกอบรมลูกเสือชาวบานเยาวชนไทเลย จํานวน 5 รุน ผูเขาฝกอบรม จํานวน 600 คน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพผูนําหมูบาน ชุมชน จํานวน 5 ครั้ง ผูเขากิจกรรม จํานวน 1,500 คน
• ผลการจับกุม
- จับกุมผูกระทําผิดยาเสพติด
จํานวน 2,640 คดี ผูตองหา จํานวน 2,674 ราย
- ของกลาง ยาบา จํานวน 137,038 เม็ด , กัญชาแหง จํานวน 106,076
กรัมกัญชาสด จํานวน 169 ตน , กระทอม จํานวน 4 ตน 8,000 กรัม , ไอซ จํานวน 0.16 กรัม
• การบําบัดฟนฟูและฝกอาชีพ
1. จัดตั้งศูนยเพื่อคัดกรองผูเสพผูติดยาเสพติดระดับอําเภอ ครบทุกอําเภอ จํานวน 14 แหง
2. บําบัดรักษาฟนฟู
-ระบบสมัครใจ จํานวน 114 ราย
-ระบบบังคับบําบัด จํานวน 917 ราย
-ระบบตองโทษ จํานวน 60 ราย
3 จัดตั้งศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูระดับจังหวัด /อําเภอ/เทศบาลเมือง ครบทุกแหง
จํานวน 17 แหง
• การติดตามผูผานการบําบัด
- ติดตามผูผานการบําบัดในระบบ บ.สต.(สาธารณสุข) จํานวน 1,615 ราย
- ติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูตามบัญชีเปาหมายของ ป.ป.ส. จํานวน 2,773 ราย
ดําเนินการติดตามฝายปกครอง และรายงานในระบบ Nispa ไปแลว จํานวน 878 ราย
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
หัวขอ/เรื่อง
1.มาตรการใหความ

ปญหาอุปสรรค
-ไมมีการกําหนดมาตรการชวยเหลือผูผานการ

ขอเสนอแนะ
-ควรกําหนดมาตรการชวยเหลือเปน

ชวยเหลือ

2.งบประมาณ

3.การรายงานในระบบ
Nispa

บําบัดฟนฟูที่ชัดเจน เชน ผูผานฯ ตองการความ นโยบายที่ชัดเจน ตั้งแตระดับ
ชวยเหลือ เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ตอง
กระทรวง กรม จังหวัด และหนวยงาน
ดําเนินการอยางไร
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการติดตามดูแล
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูเปน
อยางตอเนื่อง
1.งบประมาณคาใชจายในการติดตามไม
1.ควรสนับสนุนคาใชจายใหเหมาะสม
สอดคลองกับความเปนจริง ในการติดตาม หรือ กับความเปนจริง
นําผูผานการบําบัดฟนฟูเขารับรายงานตัว และ 2.ควรเปดกรอบการเบิกจาย
กรณีไมพบตัวผูผานการบําบัด แตไมสามารถเบิก งบประมาณ และปรับเปลี่ยนไดตาม
คาใชจายได
ความเหมาะสม
2.จัดสรรงบประมาณไมเปดกรอบการเบิกจายที่
สามารถยืดหยุนได
-รายชื่อผูผานการบําบัดรักษาในระบบไมครบ
ตามจํานวนเปาหมายที่ ป.ป.ส. กําหนดให
ดําเนินการ ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา
-เลขบัตรประจําตัวไมตรงกับรายชื่อผูผานการ
บําบัดรักษา เชน บันทึกเลขประจําตัว 13 หลัก
ลงในระบบ จะไมพบขอมูล เปนตน

-ควรนํารายชื่อผูผานการบําบัดรักษา
ฯ ใหครบตามเปาหมาย

๔.๒.๒ การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่

“ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย”

ตั้งแต
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 96/2557เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธร รม ประกาศเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย มีประชาชนมาใชบริการรองเรียนรองทุกขเดือนสิงหาคม
2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 จํานวน 508 เรื่อง ดําเนินการจนไดขอยุติจํานวน 379 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ
129 เรื่อง ในการดําเนินการที่ผานมาศูนยดํารงธรรมฯไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือนรอน ประสานหนวยงานที
เกี่ยวของใหการชวยเหลือ และรับแจงการกระทําความผิด การทุจริตทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน โดยเรื่องรองเรียน
รองทุกขที่อยูระหวางดําเนินการ 129 เรื่องมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติที่ไมสามารถยุติเรื่องรองเรียนดังกลาวไดอยาง
รวดเร็วดังนี้
1. กรณี การขายฝากที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งเมื่อทําสัญญาขายฝากทรัพยสินแลว
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกไปเปนของผูซื้อฝากทันทีเพียงแตมีเงื่อนไขวาผูขายฝากอาจไถทรัพยสินคืนไดภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันหากไมไถคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปนของผูซื้อฝากโดยสมบูรณตามกฎหมาย ซึ่งผูรองที่มา
รองเรียนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลยสวนใหญจะมิไดไถถอนทรัพยสินคืนภายในเวลาที่ตกลงกันจึงมารองขอใหศูนย
ดํารงธรรมใหความชวยเหลือ เชนนี้ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลยยอมไมมีอํานาจที่จะไปบังคับใหผูซื้อฝากขายทรัพยคืน
ใหแกผูขายฝากได สิ่งที่ทําไดคงมีเพียงเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยกันเทานั้น ซึ่งการเจรจาไกลเกลี่ยจะตองไดรับความ
รวมมือจากทั้งสองฝาย หากฝายผูซื้อฝากไมยินยอมก็ไมสามารถบังคับใหมาได และเมื่อมาแลวสวนใหญจะไมสามารถตก
ลงกันได หรือตกลงกันไดแตผูขายฝากกลับไมสามารถหาเงินมาซื้อคืนได

2. ขั้นตอนการใหความชวยเหลืออยูในกระบวนการยุติธรรม เชน อยูระหวางการพิจารณาของศาล การขาย
ทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี
3. ไมมีงบประมาณใหความชวยเหลือ กรณี ประชาชนไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบแลว
ไมสามารถชําระหนี้ได
4. เรื่องรองเรียนรองทุกขมีจํานวนมากมีความหลากหลายและมีความซับซอน ไมสามารถที่จะแกไขไดอยาง
รวดเร็ว ประกอบกับ เจาหนาที่มีไมเพียงพอ เพราะในการรองเรียนบางรายตองใชเวลารับฟง ชี้แจง ทําความเขาใจกับผู
รองเปนเวลานาน ซึ่งอาจใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมง หรืออาจมากกวานั้น และในการประชุมไกลเกลี่ยแตละครั้งเจาหนาที่
ตองใชเวลาในการเตรียมเอกสาร การเชิญประชุมความพรอมดานตางๆและสวนใหญเรื่องที่เจราจรไกลเกลี่ยกันนั้นลวน
ตองใชเวลาทั้งสิ้น หากวันหนึ่งมีเรื่องไกลเกลี่ย 2 เรื่อง เจาหนาที่ไมมีเวลาไดทํางานอื่นๆเลย
ความตองการจากพื้นที่
1.จัดการฝกอบรม ใหความรู แกเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภออําเภอ
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานจึงมีความประสงคอยากใหปรับลูกจางตําแหนงเจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรม เปนพนักงานราชการ
3. เพิ่มจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานตําแหนงนิติกร และเจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรมฯ เนื่องจากปจจุบันมี
นโยบายเรงดวนที่มอบใหศูนยดํารงธรรมดําเนินการ เชน รับบริจาคเงินชวยเหลือชาวเนปาล ขึ้นทะเบียน SMEs และ
กองทุนยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนตน
๔.๒.๓ พื้นที่ประสบสาธารณภัย
● พื้นที่ประกาศภัยแลง
ป 2558 จังหวัดเลย ยังไมไดประกาศภัยแลง
ปจจุบัน จังหวัดเลยยังคงมีพื้นที่ที่ประสบปญหาภัยแลงอยางตอเนื่องและยาวนานเปนประจํา
ทุกปโดยสถานการณจะเริ่มตั้งแตประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเปนชวงที่มีลมหนาวปกคลุม
จะทําใหอากาศแหง ความชื้นสัมพัทธต่ํา ปริมาณฝนตกมีนอย มีฝนทิ้งชวงเปนระยะ แหลงน้ําธรรมชาติตางๆ มีสภาพตื้น
เขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําได ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดเลยเปนที่ราบสูงลอมรอบดวยภูเขา พื้นที่มี
ความลาดชันสูง และมีการบุกรุกตัดไมทําลายปา ทําใหสภาพปาไมสามารถดูดซับน้ําไวไดทัน ขาดแหลงน้ําหรืออางเก็บ
กักน้ําที่ชวยชะลอการไหลของน้ํา จึงทําใหประชาชนขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร พืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย รวมทั้งสัตวเลี้ยงไดรับผลกระทบ สรางความสูญเสียใหแกประชาชนผูประสบภัยเปน
จํานวนมาก
จังหวัดเลยไดทําการสํารวจพื้นที่ประสบปญหาภัยแลงในจังหวัดเลย จํานวน 14 อําเภอ มี
ขอมูล ดังนี้ หมูบานที่ประสบปญหาภัยแลงปานกลาง จํานวน 388 หมูบาน หมูบานที่ประสบภัยแลงซ้ําซาก จํานวน
42 หมูบาน
จํานวน
แลงปานกลาง
แลงซ้ําซาก
หมูบาน
388
42
ครัวเรือน
44,770
3,445
ราษฎรประสบภัย (คน)
183,980
12,002
การเตรียมความพรอมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง ป 2557-2558
แผนการบริหารจัดการน้ําและผลการดําเนินการในภาพรวม
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
แลว ดังนี้

1. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเลย ป ๒๕๕8
๒. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเลย ป ๒๕๕8 ขึ้น
ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เพื่อเปนศูนยกลางการประสานการปฏิบัติในการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง ของจังหวัด
๓. ใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง และ
จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่ พรอมทั้งแจงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลง
2) จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงโดยกําหนดแนวทางบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ เชื่อมโยงและสัมพันธทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด โดยประกอบดวยสภาพปญหาแนวทางแกไข
ลําดับความสําคัญของโครงการ กรณีแนวทางแกไขปญหาขอใหระบุขอจํากัดหรือ ขีดความสามารถในการดําเนินการ
แกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาทุกกรณี
3) ใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนแจกจายน้ําใหแกราษฎรตามขอมูลหมูบาน
และชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลงที่ไดสํารวจไวแลว และกําหนดจุดแจกจายน้ํา ณ สถานที่ที่สะดวก
กับประชาชนในแตละหมูบานสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อเกิดภัย และ/หรือมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
4) จัดเตรียมความพรอมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ รถยนตบรรทุกน้ํา ซึ่งจังหวัดเลยสํารวจ
มีรถบรรทุกน้ําความจุ 10,000 ลิตร จํานวน 22 คัน ความจุ 60,000 ลิตร จํานวน 77 คัน เครื่องสูบน้ําขนาดทอสง
8 นิ้ว มี 3 เครื่อง ขนาดทอสง 12 นิ้วมี 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม จํานวน 10 เครื่อง และเครื่องมือ
เครื่องใชในการบรรเทาความเดือดรอนจากภัยแลงไวใหพรอมใชการไดทันที
5) สํารวจตรวจสอบแหลงน้ํา สภาพทั่วไป โดยจัดทําบัญชีแหลงน้ํา และเสนอแนวทางแกไขปญหา
หากจุดใดที่มีปญหาจําเปนตองใชงบประมาณดําเนินการใหสํารวจความเหมาะสม ความซ้ําซอน ลําดับความสําคัญและ
ความจําเปนเรงดวน รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําใหอยูในสภาพที่ใชการไดเพียงพอ จัดทําคาพิกัดจุดตั้งภาชนะกักเก็บน้ํา
เพื่อสะดวกตอการกําหนดจุดใหความชวยเหลือผูประสบภัยและจัดทําบัญชีไวเพื่อใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว
6) รณรงคและสงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา และใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งทําความเขาใจและแนะนําใหเกษตรกรปลูกพืช ที่ใชน้ํานอย
หรือพืชชนิดอื่นทดแทนในชวงฤดูแลง ตลอดจนบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมที่ไดมีการ
จัดตั้งไวแลว
7) แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการดูแลรักษาแหลงน้ําสาธารณะ คู คลอง
หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ําอื่นๆ เพื่อใหมีน้ําอุปโภคและบริโภคในตลอดฤดูแลงและดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ คู คลอง เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําในหมูบาน ตําบลไดมากขึ้น อีกทั้งพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ
ปองกันและแกไขปญหาจากภัยแลง ตามแผนพัฒนาแหลงน้ําของจังหวัดที่จัดทําไวมาดําเนินการในระยะยาวอยาง
ตอเนื่อง
●
พืน้ ทีป่ ระสบปญหาไฟปา/หมอกควัน
สถานีควบคุมไฟปาเลย ไดรวบรวมสถิติไฟไหมปา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน
2558 ซึ่งแบงเปนเขตความรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟปา ดังนี้
1. สถานีควบคุมไฟปาเลย ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เกิดไฟไหมปา จํานวน 26 ครั้ง
พื้นที่เสียหาย 317 ไร
2. สถานีควบคุมไฟปาภูกระดึง ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เกิดไฟไหมปา จํานวน 27
ครั้ง พื้นที่เสียหาย 405 ไร
3. สถานีควบคุมไฟปาภูหลวง-ภูหอ เกิดไฟไหมปา จํานวน 44 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 523 ไร
4. สถานีควบคุมไฟปาภูคอภูกระแต เกิดไฟไหมปา จํานวน 18 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 314 ไร

●
สาธารณภัยอื่นๆ
สถานการณวาตภัยและการใหความชวยเหลือ จังหวัดเลยในหวง เดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558
ในหวงกลางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป จะเกิดพายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรงและ
ลูกเห็บขนาดเล็กตกในบางพื้นที่ของจังหวัดเลยไดเกิดพายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลย
สรางความเสียหายใหแกบานเรือนประชาชน พืชผลทางการเกษตร และประชาชนไดรับบาดเจ็บ
การใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย
การใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย ในสวนของบานเรือนประชาชน ที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัย
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีงบประมาณเพื่อการนี้ตั้งไวไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการจัดหาวัสดุซอมแซมบานเรือนประชาชน โดยมีประชาชนที่ประสบภัย เจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอปพร. ผนึกกําลังชวยกันซอมแซมฯ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดตั้ง
งบประมาณไวหรือมีแตไมเพียงพอ จังหวัดจะพิจารณาใชเงินทดรองราชการ ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ให
ความชวยเหลือ ทั้งบานเรือนของประชาชน พืชผลทาง การเกษตร และอื่นๆ ในสวนของบานเรือนของประชาชน เชน
บานน้ําสวยภักดี ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดจัวงงหวัดเลย และบานหวยมวง ตําบลนาดินดํา อําเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย ไดประสานกําลังเจาหนาที่จากจังหวัดทหารบกเลย หนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 อําเภอนาดวง สมาชิก
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย สมาชิกอปพร. รวมกัน
ซอมแซมบานเรือนประชาชน และอาคารเรียนโรงเรียนบานหวยมวงจนแลวเสร็จ
อนึ่ง ในการชวยเหลือผูประสบวาตภัยทุกครั้ง สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเลย นําโดย
นางวณี จิวะรังสรรค นายกเหลากาชาดจังหวัดเลย และคณะ ไดนําถุงยังชีพ ผาหม และเงินสด มอบใหแกผูประสบ
วาตภัย ที่บานเรือนไดรับความเสียหายมาก
สรุปวาตภัยที่เกิดขึ้นในหวงเดือนกุมภาพันธ
– 4 มิถุนายน 2558 มีพื้นที่ไดรับ
ความเสียหาย รวม 12 อําเภอ 1 เทศบาลเมือง 45 ตําบล 4 ชุมชน 174 หมูบาน 1,469 ครัวเรือน 4,024 คน
พืชไร 2,154 ไร พืชสวน 487 ไร 1 งาน ยางพารา 337.5 ไร บานเรือนเสียหายบางสวน 1,163 หลัง ยุง ฉาง
55 หลัง วัด 13 หลัง โรงเรียน 3 หลังผูบาดเจ็บ 1 คน มูลคาความเสียหาย 17,555,388 บาท

๔.๒.๔ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนหมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง ตนแบบของจังหวัดเลย ปจจุบันมี 102 หมูบาน และมีเปาหมายการ
ขยายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงป 2558 จํานวน 15 หมูบาน
• โครงการปดทองหลังพระ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1 โครงการปดทองหลังพระ บ.กลาง อ.ภูเรือ จ.เลย
2 โครงการปดทองหลังพระ บ.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
3 โครงการปดทองหลังพระ บ.หวยปลาดุก อ.นาดวง จ.เลย

หนวยรับผิดชอบ
อ.ภูเรือ
อ.ปากชม
อ.นาดวง

หมายเหตุ

ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ
1. การจัดเก็บขอมูลครัวเรือนและบัญชีครัวเรือน ไดรับความรวมมือจากชาวบานคอนขางนอย
2. สภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ําหวยไร ขาดการดูแลรักษา บางพื้นที่มีราษฎรบุกรุกปลูกพืช
ไรและไมยืนตน เห็นควรใหราชการหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแล โดยใหชาวบานมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการโครงการรวมกับหนวยงานราชการ เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและ

ยั่งยืน
3. ราษฎรโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต (ปดทองหลังพระ) จําเปนที่ตองเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิสังคมใหสอดคลองกับแนวทางการทํางานแบบองครวมโดยเฉพาะหลักคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประโยชนที่ไดรับ ภายใตหลักการดําเนินการแกไขปญหาแบบครบวงจร
ตั้งแตการผลิตในระดับตนน้ํา (การพัฒนาปจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ํา (การแปรรูป) และระดับ
ปลายน้ํา (การแปรรูป) ใหขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสมดุล แตปจจุบันราษฎรไมสามารถ
ที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มมูลคาผลผลิตได เนื่องจากปจจัยและองคประกอบ
ยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของราษฎรในพื้นที่ที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการปดทองหลังพระ
4. ราษฎรในพื้นที่โครงการมีภาระหนี้สินมากกวาทรัพยสิน สาเหตุสําคัญมาจากการกูเงินสถาบัน
การเงินมาลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสวนมากเปนราษฎรปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ
ยางพารา ขาวโพด มันสําปะหลัง ซึ่งมีความเสี่ยงตอการขาดทุนกรณีสินคาทางการเกษตรตกต่ําและ
กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงผลใหภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
๔.๒.๕ การเตรียมพื้นที่รองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒
• (ไมมี)
๔.๒.๖ การจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะ ชายหาด และทางเทาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่

๔.๒.๗ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย และผูหลบหนีเขาเมือง
การคามนุษย
สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย ไดรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจสถาน
ประกอบการ เพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2557
– พฤษภาคม 2558
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
๔.๒.๘ การสงเสริมตลาดนัดชุมชน
จังหวัดเลย ไดจัดทําโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเรื่องการ
จัดตั้งตลาดเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดนําสินคาเกษตรที่ผลิตเองมาจําหนายโดยไมผานพอคาคนกลาง และตองเปน
ผลผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผานการตรวจรับรองจากหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯและหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีจําหนายเปนประจําทุกวัน ที่ อาคารบริษัทจังหวัดเลย จํากัด ตลาดเย็นบานติ้ว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
1. ตองจําหนายทุกวัน เกษตรกรไมมีเวลาผลิตสินคาในแปลงของตนเองจึงทําใหสินคามีนอย
2. สินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน Q (GAP) ยังมีนอย
3. สถานที่ – อากาศรอนในชวงกลางวันไมเหมาะที่จะนําสินคาผักมาวาง (จําหนายไดเฉพาะเชา – เย็น

๔.๒.๙ การแกไขปญหาขยะ
การรวบรวมและการกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน
จังหวัดเลยมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด ๔๒ แหง ซึ่งมีการกําจัด
ดวยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน ๑ แหง คือ เทศบาลเมืองเลย สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ สวน
ใหญใชวิธีการเผา ฝงลงในหลุม แลวไถกลบเปนครั้งคราว สงผลทําใหเกิดปญหามีแมลง และสัตวพาหะนําเชื้อโรค และ
กลิ่นเหม็นในบริเวณสถานที่กําจัดขยะ
จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑๐๐ แหง
- มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๓๔ แหง ที่ไมมีบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย คิดเปนปริมาณ
๑๕๗.๒๔ ตัน/วันซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยเหลานี้ ไมไดมีการกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ
-ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกจํานวน ๖๖ แหง มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย คิดเปนปริมาณ
๔๙๔.๖๕ ตัน/วัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยเหลานี้ ถูกนําไปใชประโยชนในปริมาณ ๒๒๔.๔๑ ตัน/วัน และเก็บขนไปกําจัด
๒๗๐.๒๔ ตัน/วัน ซึ่งในปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกําจัดนี้มีปริมาณขยะที่มีการกําจัดไมถูกตอง ๒๖๖.๗๔ ตัน/วัน
และมีการกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการเพียง ๓.๕๐ ตัน/วัน
การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
จังหวัดเลย มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยและนําไปใชประโยชนโดยมีการดําเนินโครงการ
เมืองเลย สวยใสไรมลพิษ โดยมีกิจกรรมตางๆ ไดแก
๑) กิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชิญชวนประชาชนทุกหมูเหลารักษาความ
สะอาดอาคารบานเรือน สํานักงาน และสถานที่สาธารณะ สรางกระแสความตื่นตัวใหมีวินัย และความเขาใจในการ
จัดการขยะ รวมกันลดปริมาณขยะ จัดระบบการเก็บขนขยะ และสงเสริมการคัดแยกขยะกอนกําจัด เพื่อรวมกันรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม
๒) กิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
- กิจกรรมอบรม และ
การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
- กิจกรรมประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
- กิจกรรมอบรมใหความรู แกประชาชนในทองถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักและมีจิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาด ซึ่งสามารถเห็นไดอยางเปนรูปธรรม คือ สถานที่ตางๆ ในจังหวัดเลยมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอยมากขึ้นอยางชัดเจน
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
๑) ปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดขั้นสุดทายยังมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการลด คัดแยกขยะของประชาชน/
ชุมชนตั้งแตตนทาง ยังไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย
๒) ขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกจํานวนมากที่มีการกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะ เปน
ลักษณะเทกองและเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม

๓) ปญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากตองใชพื้นที่คอนขางมาก
และตองมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่
๔) ขาดความพรอมของทองถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
กอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
๕) การดําเนินการของระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลสวนใหญยังคงประสบปญหา เชน
ไมมีการบดอัดและฝงกลบดวยดินทุกวัน บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด ยังไมมีการซอมแซม
เครื่องจักรไมเพียงพอและมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
๖) ประสิทธิภาพการเก็บขนนอย เนื่องจากมีจํานวนรถเก็บขนมูลฝอยไมพียงพอ และอยูในสภาพหมดอายุ
การใชงาน และมีมูลฝอยตกคางในพื้นที่ไมสามารถเขาไปใหบริการได โดยเฉพาะในเขต อบต. โดยรอบของ
เทศบาล
๗) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง สวนใหญมักถูกทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป
ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและความรวมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการจัดการตั้งแตการเก็บ
รวบรวมและการขนสง ยังไมมีการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักวิชาการ
๔.๒.๑๐ การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
(ไมมี)
• ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่

