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วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และอ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เป็นองค์กรในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 

และเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิก ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

สร้างความรู้ให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์ 
หลักการ และวิธกีารสหกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการ โดยเน้นระบบการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลที่
ดี และยกระดับผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดให้สามารถคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้เข้มแข็งเป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ 
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1. ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
1.จัดท าและรวบรวมแผนงาน ค าขอต้ังงบประมาณ 
2.ติดตามเร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแหนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมท้ังรวบรวม
สถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ 
3.งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงาน 
4.ด าเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
5.ติดตามและด าเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
6.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.กลุม่จดัตั้งและสง่เสรมิสหกรณ ์
1.ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการจัดต้ัง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชน
สหกรณ ์
2.ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชน
สหกรณ ์
3.ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
4.ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการอ่ืนๆ 
5.ให้ค าปรึกษา แนะน าในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์
6.ติดตามการด าเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังติดตามและด าเนินการประเมินผล
รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
7.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

3.กลุม่สง่เสรมิและพฒันาธรุกจิสหกรณ์ 
1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
2.ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า 
3.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเช่ือมโยง ธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ลู่ทาง
การตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4.ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
5.ประสานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
6.ติดตามและด าเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
7.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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4.กลุม่สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการสหกรณ์ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการระบบงาน การบริหารงานบุคคลและ
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
2.ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และ
การบริหารเงินทุนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
3.ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเช่ือแก่สหกรณ์รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผล 
4.ให้ค าปรึกษา แนะน าในการแก้ไขปัญหาด้านการบรหิารการจัดการให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ ์
5.ติดตามและด าเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
6.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 
5.กลุม่ตรวจการสหกรณ ์

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ 
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดท าและปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ ใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์ 
3.ส่งเสริม ก ากับดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
5.พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 
วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
7.ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์ 
8.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 
9.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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      มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อต้ังโดยชนเผ่าไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจาก
บรรพบุรุษท่ีก่อต้ังอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง(เช่ือถือกันว่า
เป็นเช้ือสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนท่ีล่มสลายแล้ว ผ่าน
ดินแดนล้านช้าง ข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝ่ังขวาของล าน้ าหมันถึงบริเวณท่ีราบ 
พ่อขุนผาเมืองได้ต้ังบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลง
นาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อ าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาว
ได้แบ่งไพร่พลข้ามล าน้ าหมันไปทางฝ่ังซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า 
อ าเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเล่ือนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น านาม
หมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยางใน
ท่ีสุด โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปต้ังเมืองราด (เช่ือว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องท่ีอ าเภอ
ศรีเทพและอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และต้ังเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออก
ของเมืองบางยาง 
          นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาต้ังบ้านเรือนระหว่างชายแดน
ตอนใต้ของอาณาเขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีจะอพยพหนีภัยสงคราม
ข้ามล าน้ าเหืองมาต้ังเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องท่ีหมู่บ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอ
วังสะพุง) จากหลักฐานในสมุดข่อยท่ีมีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระท่ังถึง
สมัยเจ้าเมืองคนท่ี 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล า
แม่น้ าเซไลถึงบริเวณท่ีราบระหว่างปากล าห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ต้ังบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้าน
แห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล าห้วยให้ช่ือว่า "ห้วยหมาน" 
           ในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า 
หมู่บ้านแฮ่ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังห้วยน้ าหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ าเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ต้ังเป็น
เมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังเป็นเมือง
เรียกช่ือตามนามของแม่น้ าเลยว่า เมืองเลย ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองพื้นท่ี ร.ศ.116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุดป่อง 
อ าเภอท่าล่ี อ าเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) อ าเภอท่ีต้ังเมืองคือ 
อ าเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 2442-2449 ได้เปล่ียนช่ือเมืองเลยเป็น บริเวณล าน้ าเลย พ.ศ. 2449-
2450 เปล่ียนช่ือบริเวณล าน้ าเลยเป็นบริเวณล าน้ าเหือง และใน พ.ศ . 2450 ได้มีประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณล าน้ าเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ 
"เมืองเลย" โดยให้เปล่ียนช่ืออ าเภอกุดป่อง เป็น "อ าเภอเมืองเลย" 
 

ข้อมลูทัว่ไปของ
จังหวดัเลย 
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           ตราประจ าจังหวัดเลย เป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์  การปักปันเขตแดน  ระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุต  กับกรุงศรีอยุธยา โบราณสถานแห่งนี้  
ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2103 

 

 

           เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขต
แดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัต
นาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ต้ังอยู่วัดพระธาตุศรีสองรักซึ่ง
เป็นวัดท่ีไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านัก ริมแม่น้ าหมัน บ้านหัวนายูง ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย องค์พระ
ธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ขนาดกว้างด้านละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร บนยอด
พระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระด่ิงลูกเล็ก ๆ แขวนอยู่เหนือโคมกรมศิลปากรประกาศให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2548 

 

"เมอืงแห่งทะเลภเูขา สดุหนาวในสยาม ดอกไม้งานสามฤด ู
ถิน่ทีอ่ยูอ่รยิสงฆ์ มัน่คงความสะอาด" 

      ภูมิประเทศของจังหวัดเลย  เกิดจากการเคล่ือนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลา
หลายร้อยล้านปีมาแล้ว เกิดภูเขาลดหล่ันกันมากมาย เป็นภูเขาท่ีมีพื้นท่ีราบหลายแห่ง(Table Land) 
เกิดพันธุ์ไม้นานาพันธุ์จากการท่ีภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงท าให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น 
เพราะไม่มีแนวเขาสูงกั้น 

 
 
 
 

 
 
     ลักษณะสีเหล่ียมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจ าจังหวัดเลย เป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ใน
วงกลมบนพื้นผ้าท้ังสองด้าน 
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ชือ่ พรรณไม้ สนสามใบ 
ชือ่ วทิยาศาสตร ์Pinus Kesiya 

        เป็นต้นไม้ท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงปลูกตามค ากราบบังคมทูลของ  นายเทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็น
อนุสรณ์  ในการเสด็จพระราชด าเนินขึ้นยอดภูกระดึง  เมื่อเวลาเช้าของ วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2498 (จากหนัง สือรอยเสด็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540)  และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงค์โครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสท่ีครองราชย์ปีท่ี 50 เมื่อวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย 

 

 

 
 

ดอกรองเทา้นารเีหลอืงเลย 
 

      เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial  แบบไม่มีล าลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน 
ออกเป็นกระจุกท่ีโคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมากกว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออก
ดอกเด่ียว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้านดอกยาวและต้ังตรงสีเขียว  มีขนส้ันสีม่วงแดงจ านวนมาก  กลีบ
เล้ียงบนรูปไข่กลับ โคนกลีบสีน้ าตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคน
สีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคล่ืน มีขนปกคลุมท่ัวทั้งกลีบ  กลีบปากเป็นถุงลึก สี
เหลืองอมเขียวมีจุดเล็ก ๆ สีน้ าตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม 
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แผนท่ีจังหวัดเลย 

 
 
ทีต่ั้งและขนาด 
    ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,140,382 ไร่ 

ทิศเหนอื  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณื อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวนัออก    ติดต่อกับ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
            อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง และอ าเภอนาวัง 
             จังหวัดหนองบัวล าภู 
  ทิศใต้     ติดต่อกับ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
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จังหวัดเลยมีพื้นท่ีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ความ
ยาว 197 กิโลเมตร มีแม่น้ าโขง แม่น้ าเหือง และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลี 
และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว 

•  แม่น้ าโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอปากชม และอ าเภอเชียงคาน 
•  แม่น้ าเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอปากชม และอ าเภอเชียงคาน 
•  แนวสันเขาในอ าเภอนาแห้วมีความยาว 3 กิโลเมตร 

 
 

อ าเภอปากชม    ติดต่อกับบ้านวัง เมืองหนึ่ง แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวง  
                               เวียงจันทน์กับอ าเภอปากชม ประมาณ 160 กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ าโขง 
                               เป็นเส้นกั้นพรมแดน 
อ าเภอเชียงคาน   ติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี(ระยะทางระหว่าง 
                               แขวงไซยะบลีุกับอ าเภอท่าล่ี ประมาณ 210 กิโลเมตร) มีแม่น้ าเหืองเป็น 
                               เส้นกั้นพรมแดน 
อ าเภอด่านซ้าย    ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี ระยะทางระหว่างเมือง 
                               บ่อแตนกับอ าเภอด่านซ้าย ประมาณ 30 กิโลเมตร 
อ าเภอนาแห้ว    ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี มีระยะทางระหว่าง 
                               เมืองบอ่แตนกับอ าเภอนาแห้ว ประมาณ  40 กิโลเมตร 
อ าเภอภูเรือ       ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี   
 
 

    จังหวัดเลย  อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม  จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน  (Inter Tropical Convergence 
Zone : ITCZ)พาดผ่านท าให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ปริมาณฝน  5  ปี (พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2559) 
ฝนตกมากท่ีสุดในปี พ.ศ.2556 วัดได้ 1,548.5 มม. จ านวน 110 วัน และฝนตกน้อยท่ีสุดในปี พ.ศ.
2558  วัดได้ 895.3 มม. จ านวน 112 วัน อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 25 
เมษายน 2517 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ -1.3 องศาเซลเซียส  เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2517  ช่วง 5 
ปี ย้อนหลัง(พ.ศ. 2555-2559) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 
2559 อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 5.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2557 และในปี พ.ศ. 2560 
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2560 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 
12.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 
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     แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อ าเภอ 89 ต าบล (ไม่รวมต าบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขต
เทศบางเมือง) 918 หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 71 แห่ง 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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