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วิสัยทัศน์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
 

“เป็นองค์กรในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 
และเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

พันธกิจ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
 

 สร้างความรู้ให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ พัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการ โดยเน้นระบบการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลท่ีดี และยกระดับผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้
สามารถคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้เข้มแข็งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 
 
 
ยุทธศาสตร์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
 

      1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
   2. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านเงินทุน ธุรกิจ การผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการและการเช่ือมโยงธุรกิจให้สามารถเป็นที่พึ่งมวลสมาชิก 

3. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนขบวนการสหกรร์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ น าแผนกลยุทธ์ ข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจในการให้บริการ 
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ประวัติจังหวัดเลย 

 
 

      มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพ
บุรุษท่ีก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง(เช่ือถือกันว่าเป็นเช้ือ
สายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนท่ีล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง 
ข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝ่ังขวาของล าน้ าหมันถึงบริเวณท่ีราบ 
พ่อขุนผาเมืองได้ต้ังบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนา
ของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบ้ีย อ าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่ง
ไพร่พลข้ามล าน้ าหมันไปทางฝ่ังซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อ าเภอด่าน
ซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเล่ือนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น านามหมู่บ้านด่าน
ซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยางในท่ีสุด โดยมีพ่อ
ขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปต้ังเมืองราด (เช่ือว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องท่ีอ าเภอศรีเทพและอ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และต้ังเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง 
          นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาต้ังบ้านเรือนระหว่างชายแดน
ตอนใต้ของอาณาเขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีจะอพยพหนีภัยสงครามข้ามล า
น้ าเหืองมาต้ังเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องท่ีหมู่บ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง) 
จากหลักฐานในสมุดข่อยท่ีมีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระท่ังถึงสมัยเจ้าเมืองคน
ท่ี 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล าแม่น้ าเซไลถึงบริเวณท่ี
ราบระหว่างปากล าห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ต้ังบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล า
ห้วยให้ช่ือว่า "ห้วยหมาน" 
           ในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า 
หมู่บ้านแฮ่ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังห้วยน้ าหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ าเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ต้ังเป็น
เมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังเป็นเมือง
เรียกช่ือตามนามของแม่น้ าเลยว่า เมืองเลย ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองพื้นท่ี 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 เปล่ียนช่ือ
บริเวณล าน้ าเลยเป็นบริเวณล าน้ าเหือง และใน พ.ศ. 2450 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 
4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณล าน้ าเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปล่ียนช่ือ
อ าเภอกุดป่อง เป็น "อ าเภอเมืองเลย" 
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“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
 

 
 
 

 

    ๑. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ  านวยความสะดวก 
๒. พฒันามาตรฐานการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 
๔. ยกระดบัคุณภาพและผลติผลทางการเกษตร 
๕. ส่งเสริมการคา้ชายแดนและการลงทุน 
๖. เสริมสรา้งสงัคมใหน่้าอยู่และยกระดบัการใหบ้ริการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและความ 
                               มั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุน เชื่อมโยง 
                                กับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ตราประจ าจังหวัดเลย 

    ตราประจ าจังหวัดเลย  เป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก  ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สร้าง
ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์  การปักปันเขตแดน  ระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุต  กับกรุงศรีอยุธยา 

โบราณสถานแห่งนี้  ตั้งอยู่ที่อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2103 
 

 

 

ความหมายของตราประจ าจังหวดัเลย 
           เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปัน 
เขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่ง
กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตั้งอยู่วัด
พระธาตุศรีสองรัก 
 

ธงประจ าจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 

 
      

 

               
  ลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจ าจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก 

อยู่ในวงกลมบนพื้นผ้าทั้งสองด้าน 



 
 

                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  
                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

http://web.cpd.go.th/loei | 13 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 
ค าขวัญประจ าจังหวัดเลย 

 

 

ความหมายของค าขวญัของจังหวดัเลย 
  ภูมิประเทศจังหวัดเลย เกิดจากการเคล่ือนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลา
หลายร้อยล้านปีมาแล้ว เกิดภูเขาลดหล่ันกันมากมายเป็นภูเขาที่มีพื้นที่ราบหลายแห่ง (Table 
land) เกิดพันธ์ไม้นานาพันธ์จากการที่มีภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือจึงท าให้อากาศแผ่
ปกคลุมหนาวเย็นเพราะไม่มีแนวเขาสูงกั้น 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดเลย 

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย 

 

             เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีล าลูกกล้วย ระบบรากเป็น
แบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมากกว่า
หยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้าน
ดอกยาวและต้ังตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจ านวนมาก กลีบเล้ียงบนรูปไข่กลับ 
โคนกลีบสีน้ าตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรปูไข่กลับ 
โคนสีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคล่ืน มีขนปกคลุมทั่วทั้ง
กลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุดเล็ก ๆ สีน้ าตาล  ออกดอกช่วง
เดือนธันวาคมถึงมีนาคม 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย  
 

 

 

ชื่อ พรรณไม้ สนสามใบ 
ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pinus Kesiya 

        เป็นต้นไม้ท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง
ปลูกตามค ากราบบังคมทูลของ  นายเทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นอนุสรณ์  
ในการเสด็จพระราชด าเนินขึ้นยอดภูกระดึง  เมื่อเวลาเช้าของ วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 
(จากหนังสือรอยเสด็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540)  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้
พระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงค์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสท่ีครองราชย์ปีท่ี 50 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิให้เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  
                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 

แผนท่ีจังหวัดเลย 

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

ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณื อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก    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 


