
  
 

 
 

 

ด้านสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุข ข้อมูล ณ ปี 2563 จังหวัดเลยมีสถานบริการสาธารณสุข จ านวนทั้งสิ้น 502 แห่ง 

โดยมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคเอกชนมากที่สุด จ านวน 219 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.63 
รองลงมาเป็นสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 149 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
29.68 และร้านขายยาประเภทต่าง ๆ จ านวน 132 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.29 (ข้อมูล ณ 20 สิงหาคม 2563) 

 

ตารางท่ี 1 สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จ าแนกตามสังกัดในจังหวัดเลย 
สถานพยาบาล/สังกัด จ านวน(แห่ง) ร้อยละ หมายเหตุ 

       สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.เลย)  

- โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง  

- โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง  

- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง  

- โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครนิทร์ (กรมสุขภาพจติ) 

- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชนิ ี

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

- ศูนย์ควบคุมโรคตดิต่อน าโดยแมลง ท่ี 8.2 

- คลินิกหมอครอบครัว รพ.เลย - กดุป่อง 

- คลินิกหมอครอบครัว รพร.ด่านซ้าย 

- คลินิกหมอครอบครัว รพ.วังสะพุง - โนนสว่าง 

- คลินิกหมอครอบครัว รพ.วังสะพุง - เหมืองแบ่ง 

- คลินิกหมอครอบครัว รพ.ปากชม – เชียงกลม - คอนสา  
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  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  สังกัดกระทรวงกลาโหม 

-    โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก 1 0.19 30 เตียง 

  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- ศูนย์บริหารสาธารณสุขเทศบาลเมอืงเลย  236 45.47  

  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ภาคเอกชน  

- โรงพยาบาลเอกชน 1 0.68 100 เตียง  



  
 

 
 

 

สถานพยาบาล/สังกัด จ านวน(แห่ง) ร้อยละ หมายเหตุ 

  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ภาคเอกชน 

- คลินิกแพทย์เวชกรรม 74 31.36  

- คลินิกทันตแพทย ์ 15 6.36  

- คลนิิกการพยาบาลและผดุงรรรภ์  128 54.24  

- คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 3 1.27  

- คลินิกผดุงครรภ ์ 3 1.27  

- คลินิกแพทย์แผนไทย 7 2.97  

- คลินิกสหคลินิก 2 0.85  

- คลนิิกกายภาพบ าบัด  3 1.27  

ร้านขายยา 

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 69 51.88  

- ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่มิใช่ยา        
อันตรายหรือยาควบคุมพเิศษ 

37 27.82  

- ร้านขายยาแผนโบราณ 21 15.79  

- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจเุสร็จส าหรับสัตว ์ 4 3.01  

- สถานท่ีผลติยาแผนโบราณ  2 1.50  

รวม 519 100  

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 

2. ข้อมูลบุคลากร 
 จังหวัดเลยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 3,839 คน โดยมีบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการมากที่สุด จ านวน 2,222 คน รองลงมาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,164 คน และ
ลูกจ้างประจ า จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50, 30.65 และ 4.56 ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่าจังหวัดเลยบุคลากรสาย
งานส าคัญที่มีความต าเป็นการพัฒนาและให้บริหารสุขภาพประชาชนยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะสายงานทันตแพทย์ 
จ านวน 90 อัตรา และสายงานแพทย์ จ านวน 57 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 51.35 และ 41.18 ตามล าดับ รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง  
 
 



  
 

 
 

 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของบุคลากรด้านสาธารณสุข จังหวัดเลย ปีพ.ศ.2563 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 
สสจ.เลย รพ.เลย รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ข้าราชการ 1,501 59.56 721 56.42 2,222 58.50 
2 ลูกจ้างประจ า 120 4.76 53 4.15 173 4.56 
3 พนักงานราชการ 47 1.87 37 2.90 84 2.21 
4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 786 31.19 378 29.58 1,164 30.65 
5 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 66 2.62 89 6.96 155 4.08 

รวม 2,520 100 1,278 100 3,798 100 
 

ตารางที ่3 จ านวนและอัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรจ าแนกตามสายงานส าคัญ จังหวัดเลย 
ปีพ.ศ.2563  (ประชากร 642,950 คน) 

ล าดับ ประเภทบุคลากร จ านวน อัตราส่วน : ประชากร 
หมายเหตุ 

กรอบท่ีควรมี +เกิน/-ขาด (ร้อยละ) 
1 แพทย์ 134 1 : 4,798 224 -90(40.18) 
2 ทันตแพทย์ 54 1 : 11,906 111 -57(51.35) 
3 เภสัชกร 96 1 : 6,697 108 -12(11.11) 
4 พยาบาลวิชาชีพ 1,267 1 : 507 1,399 -132(9.43) 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเลย  
 
 
 
 



  
 

 
 

 

สถานการณ์แนวโน้มด้านสถานะสุขภาพของประชากร  
  โครงสร้างประชากรจังหวัดเลย มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่               
ปี พ.ศ. 2557 – 2562 จังหวัดเลยมีอัตราเพ่ิมของประชากรลดลงทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประชากรมีความรู้และสามารถ
เข้าถึงบริการด้านการวางแผนครอบครัวได้เป็นอย่างดีภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับอุปกรณ์ในการคุมก าเนิด
สามารถเข้าถึงได้ง่าย การลดลงของอัตราเพ่ิมประชากรดังกล่าวได้สังผลกระทบต่อจ านวนโครงสร้างอายุของประชากร 
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และประชากรวัยท างานมีแนวโน้มลดลง ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป           
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ 
แนวโน้มของโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีเพ่ิมขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สมองเสื่อม ท าให้รัฐต้อง
รับภาระรายจ่ายงบประมาณในการรักษาผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เครื่องส าอางชะลอ
ความแก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
 

สถานะสุขภาพของประชากร ปี พ.ศ.2563 
สาเหตุการตายที่ส าคัญ  
 กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2563 ได้แก่  

1) เนื้องอก   คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.46 : 100,000 คน  
2) โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเป็นอัตราร้อยละ 58.64 : 100,000 คน 
3) โรคติดเชื้อและปรสิต  คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.64 : 100,000 คน 
4) โรคระบบหายใจ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.55 : 100,000 คน 
5) โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปสัสาวะ คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.40 : 100,000 คน  
ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 4 กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดเลย ปี พ.ศ.2563 
 

อันดับ สาเหตุการตาย (กลุ่มโรค) 
จ านวน (คน) อัตราต่อประชากร

แสนคน ชาย หญิง รวม  
1 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)  217 191 408 63.46 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด  215 162 377 58.64 
3 โรคติดเชื้อและปรสิต 147 95 242 37.64 
4 โรคระบบหายใจ 161 74 235 36.55 



  
 

 
 

 

อันดับ สาเหตุการตาย (กลุ่มโรค) 
จ านวน (คน) อัตราต่อประชากร

แสนคน ชาย หญิง รวม 
5 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปสัสาวะ  103 86 189 29.40 
6 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 88 34 122 18.98 
7 โรคประสาท 45 57 102 15.86 
8 โรคเก่ียวกับตอ่มไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม  34 63 97 15.09 
9 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา  40 12 52 8.09 
10 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 11 5 16 2.49 
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่ส าคัญ 
 กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกท่ีส าคญั 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2563 ได้แก่ 

1) เบาหวาน      คิดเป็นอัตราร้อยละ 28,979.86 : 100,000 คน 
2) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า    คิดเป็นอัตราร้อยละ 25,753.17 : 100,000 คน 
3) เนื้อเยื่อผิดปกติ      คิดเป็นอัตราร้อยละ 23,134.92 : 100,000 คน 
4) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอืน่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 16,757.29 : 100,000 คน 
5) ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง   คิดเป็นอัตราร้อยละ 15,050.31 : 100,000 คน 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในที่ส าคัญ 
 กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2563 ได้แก่ 

1) ปอดบวม      คิดเป็นอัตราร้อยละ 689.32 : 100,000 คน 
2) โลหิตจางอ่ืน ๆ      คิดเป็นอัตราร้อยละ 390.39 : 100,000 คน 
3) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ     คิดเป็นอัตราร้อยละ 351.35 : 100,000 คน 

ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 
4) เนื้อสมองตาย     คิดเป็นอัตราร้อยละ 313.09 : 100,000 คน 
5) เบาหวานของการตั้งครรภ์และการคลอด  คิดเป็นอัตราร้อยละ 277.47 : 100,000 คน 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ครัวเรือนยากจน จ าแนกเปน็รายอ าเภอ (ข้อมลูปี พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
ปีที่

ส ารวจ 
อ าเภอ 

จ านวน    
หมู่บ้าน/ชุมชน 

จ านวน คร.  
ทั้งหมด 

คร.ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
จ านวนครัวเรือน 

2562  เมืองเลย  184 33,412 8 
   นาด้วง  47 6,403 36 
   เชียงคาน  84 15,400 0 
   ปากชม  55 9,606 10 
   ด่านซ้าย  104 11,579 96 
   นาแห้ว  34 2,891 0 
   ภูเรือ  50 5,905 8 
   ท่าลี่  43 7,109 27 
   วังสะพุง  146 26,581 37 
   ภูกระดึง  63 8,316 15 
   ภูหลวง  46 5,531 16 
   ผาขาว  64 8,706 24 
   เอราวัณ  47 8,520 15 
   หนองหิน  38 5,590 47 

รวม 1,005 155,689 329 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเลย ปี2562 

1. ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
1.1 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60) จ านวน  1,335,906,409 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร้อยละ 19.26  
1.2 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) จ านวน  1,684,779,393 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 20 
1.3 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบฯ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62) จ านวน  2,082,325,169 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้อยละ 23.60 
 
 
 



  
 

 
 

 

 

2. ยอดการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63) ประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 2,290,557,686 บาท (สองพันสอง
ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
 - ยอดจ าหน่ายปัจจุบัน (ต.ค.63 - ส.ค.63) จ านวน 2,223,568,911 บาท คิดเปน็ร้อยละ 7.08  
 

3. การเปรียบเทียบจ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย ประจ าปี 2559 และ
ประจ าปี 2562 
ในปี 2559 จังหวัดเลย ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จ านวน 125 
ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผลระดับดาวแล้ว จ านวน 125 ผลิตภัณฑ์ และในปี 2562 จังหวัดเลยได้ส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จ านวน 199 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผล
ระดับดาว จ านวน 199 ผลิตภัณฑ์  
 

4. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเลย (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562  
เรียงตามล าดับ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 4.1 ประเภทอาหาร   คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย  

(Banana Stick : กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อ าเภอภูหลวง) 
  4.2 ประเภทเครื่องดืม่ คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟ  

(กาแฟคั่วบด ตราคอฟฟ่ีบัน : วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา อ าเภอภูเรือ) 
4.3 ประเภทผ้า         คือ ผลิตภัณฑ์ผ้า  

(ผ้าไหมมัดหมีพ้ื่นบ้าน : กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองน้ าใส อ าเภอเอราวัณ) 
4.4 ประเภทของใช้ฯ   คือ ผลิตภัณฑ์จักสาน  

(กระติบข้าว : กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย อ าเภอวังสะพุง) 
4.5 ประเภทสมุนไพรฯ คือ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 

(สบู่สมุนไพรงาด าบ้านลูกไม้ : กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา อ าเภอเมืองเลย)  
 

5. การส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้  (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด                   
เวทคีัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ปรากฏผล ดังนี้ 
1) ผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ 

5.1.1 ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบ คือ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตร อ าเภอนาแห้ว 



  
 

 
 

 

 
2) ผลิตภัณฑ์ OTOP ดี ระดับจังหวัด ได้แก่  

5.2.1 ผลิตภัณฑ์นกยูง   คือ  กลุ่มงานปั้นก๋อ อ าเภอนาด้วง  
5.2.2 ผลิตภัณฑ์เมี่ยงสมุนไพร  คือ  กลุ่มนางธัญญารัตน์ รัตนสิริโรจน์ อ าเภอหนองหิน 
5.2.3 ผลิตภัณฑ์ครกหิน สากหิน   คือ  กลุ่มแกะสลักหินแกรนิตบ้านทับพญานาอ้อ 
5.2.4 ผลิตภัณฑ์สบู่   คือ  กลุ่มหงส์หยกเกลอืสปา อ าเภอเมืองเลย 
5.2.5 ผลิตภัณฑ์น้ าปรุง   คือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูคูนค า ออร์แกนิกกรุ๊ป อ.ท่าลี่ 
5.2.6 ผลิตภัณฑ์หมวก   คือ  กลุ่มหัตถศิลป์เส้นกก อ าเภอนาด้วง  
5.2.7 ผลิตภัณฑ์ผ้าลายมุกโบราณ  คือ  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ หมู่ ๔ อ าเภอเมืองเลย 
5.2.8 ผลิตภัณฑ์น้ าผักสะทอน  คือ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย  
5.2.9 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี ่  คือ  กลุ่มทอผ้าไหม อ าเภอเอราวัณ 
5.2.10 ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มลูกชิ้นสับปะรด  คือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี 
5.2.11 ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มกล้วยสุกทอดกรอบ คือ  กลุ่มติ๊กมะพร้าวแก้ว อ าเภอเชียงคาน 
5.2.12 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า  คือ  กลุ่มสตรีศรีประทุม อ าเภอนาด้วง 
5.2.13 ผลิตภัณฑ์กล้วยชุบช็อคโกแลต  คือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟรุ๊ตเนอรี่ อ าเภอปากชม 
5.2.14 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพวงกุญแจผีตาโขน คือ กลุ่มนายนฤเดช ไพศาลธรรม อ าเภอด่านซ้าย 
5.2.15 ผลิตภัณฑ์ครองแครงข้าวกรอกงอก คือ กลุ่มคุณรุ้งน้ านมข้าวกล้องงอก อ าเภอเมืองเลย 
5.2.16 ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก  คือ  กลุ่มกล้วยกรอบรสเด็ดภูป่าไผ่ อ าเภอผาขาว 
5.2.17 ผลิตภัณฑ์กระเป๋า   คือ  กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา อ าเภอเมืองเลย 
5.2.18 ผลิตภัณฑ์ชาฤาษี    คือ  กลุ่มนางระเบียบ เกตุพิบูลย์ อ าเภอภูกระดึง 
5.2.19 ผลิตภัณฑ์สร้อยคอ  คือ  กลุ่มมกั - ฮ้อย อ าเภอเมืองเลย  
 

6. ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ที่ผ่านการประกาศ และรับรองข้อมูลระดับจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 
กันยายน 2563   

จังหวัดเลยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมรับรอง            
การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจ านวนกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP ทั้งสิ้น จ านวน 875 กลุ่ม/ราย ผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น จ านวน 2,543 
ผลิตภัณฑ์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563)  

 



  
 

 
 

 

 

7. ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายในศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ดังนี้ 
 7.1 ศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP จังหวัดเลย (หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย)                  
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย มาที่เดียว ช็อป ชม ชิม ครบทุกอ าเภอ  
 7.2  ศูนย์ จ าหน่ ายผลิตภัณ ฑ์  “ร้ าน เมื องเลย OTOP” 18/5 ถนนนกแก้ว ต าบลกุดป่ อง                     
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 เบอร์โทร 042-861440 
 7.3 ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บริเวณลานจอดรถพระธาตุศรีสองรัก ต าบลด่านซ้าย              
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 7.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การจ าหน่ายสินค้าในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ตลาด งานจ าหน่ายสินค้าที่กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการในระดับประเทศ เช่น 
OTOP Midyear, งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี , งาน OTOP City, OTOP 
ภูมิภาค ฯลฯ จ าหน่ายตลาดต่างประเทศ เช่น งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน และการขายบนตลาด
ออนไลน์ พร้อมทั้งการออกตลาดร่วมกับภาคต่าง ๆ เป็นต้น 

7.5 การด าเนินการออกสู่ตลาด ออกตลาด OTOP Mobile เคลื่ อนที่ ทุ กอ าเภอ และการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาให้ตรงกับ
ความตอ้งการของผู้บริโภคต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด 
 จังหวัดเลย โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย น ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว 
ของดี ของเด่น จังหวัดเลย ร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล   
ด้วยพระบารมี และงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมไว้ที่เดียว ปี2563 ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  
 ผลการจ าหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 2,665,785 บาท (สองล้านหก
แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดการจัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

1. กลุม่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย จ านวน 501,000 บาท  
2. กลุ่มตัดเย็บผ้าไทเลย จ านวน 340,000 บาท  
3. กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองไทด าฟ้ืนฟู จ านวน 312,000 บาท 

 
 
 


