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จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 
 20  อ าเภอ 
 193  ต าบล 
 2,446  หมู่บ้าน 
 73  เทศบาล 
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ค าขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม     เรืองนามพระสูงใหญ่  
 

ผ้าไหมสาเกต              บุญผะเหวดประเพณี  
 

มหาเจดีย์ชัยมงคล      งามน่ายลบึงพลาญชัย  
 

เขตกว้างไกลทุ่งกุลา   โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 

 

 

ตราประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
  
 

  ตราประจ าจังหวัด ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง  
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข ๑๐๑ และรวงข้าวหอมมะลิ 

ความหมาย : พลาญชัย เป็นบึงน  าใสสะอาดตั งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาว 
  จังหวัดร้อยเอ็ดมีน  าใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั ง 

     เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
      ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด 

      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง 

     ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตนคร 

     รวงข้าวหอมมะล ิเป็นผลิตผลทางการเกษตรชั นเลิศท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้ 
                       จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 

 
 

 
ธงประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

ธงพื นสีเหลือง กลางมีตราประจ าจังหวัด รูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลาง     
บึงพลาญชัย  

 

 

 

 

                  ชื่อดอกไม้ : ดอกอินทนิลบก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia  macrocarpa Wall 

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE 

 

 

 

            
ชื่อต้นไม้ : กระบก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn. 

    ชื่อวงศ ์SIMAROUBACEAE 

 

 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 



 
 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  หน้า 4 
 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ความเป็นมา 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

                 ราว พ.ศ. ๒๒๕๖ ตรงกับจุลศักราช ๑๐๗๕ ปีมะเส็ง เบญจศก พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร 
ผู้ครองนครจ าปาศักดิ์ ซึ่งสืบสายมาจากชาวไทยกรุงศรีสัตนาคนหุต ได้ให้จารย์แก้วคุมไพร่พลสามพันคนเศษ 
มาสร้างเมืองขึ นใหม่ที่บ้านเมืองทุ่ง (ท้องที่อ าเภอสุวรรณภูมิ) เรียกว่า เมืองทุ่งหรือเมืองทง ขึ นตรงต่อนคร
จ าปาศักดิ์ จารย์แก้วปกครองเมืองทุ่งอยู่ได้นานสิบหกปีก็ถึงแก่กรรม จารย์แก้วมีบุตรสองคนคือท้าวมืดกับท้าว
ทน พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรจึงทรงแต่งตั งท้าวมืดเป็นเจ้าเมืองทุ่ง และท้าวทนเป็นอุปราช เมื่อท้าวมืด
ถึงแก่กรรม ท้าวทนจึงได้รับแต่งตั งให้เป็นเจ้าเมืองแทนพ่ีชาย ท้าวมืดมีบุตรสองคนคือ ท้าวเชียงและท้าวสูน 
ทั งสองคนไม่พอใจที่ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองสืบแทนบิดา จึงได้คบคิดกับกรมการเมืองที่เป็นสมัครพรรคพวกของตน 
เพ่ือน าความขึ นกราบบังคมทูลขอพ่ึงพระบรม โพธิสมภาร สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (พระที่นั่งสุริยามรินทร์
หรือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี) แห่งกรุงศรีอยุธยาและได้น าทองค าแท่งจ านวนมากไปถวายในคราว
เข้าเฝ้า พร้อมกับทูลขอกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปช่วยรบกับท้าวทน สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ โปรดเกล้าฯ 
ให้พระยาพรหมกับพระยากรมท่าเป็นแม่ทัพเดินทางมาพร้อมกับท้าวเชียงและท้าวสูน เมื่อเดินทางใกล้ถึง  
เมืองทุ่ง ท้าวทนทราบข่าว จึงพาครอบครัวและไพร่พลอพยพไปอยู่ ณ บ้านกุดจอก เมื่อพระยาพรหมและพระ
ยากรมท่าเข้าเมืองแล้ว ได้ติดตามไปน าตัวท้าวทนมาว่ากล่าวตักเตือนให้คืนดีกันกับท้าวเชียงและท้าวสูนผู้เป็น
หลาน ท้าวเชียงกับท้าวสูนก็ได้ครองเมืองทุ่งและเมืองทุ่งจึงขาดจากการปกครองของนครจ าปาศักดิ์ มาขึ นต่อ
กรุงศรีอยุธยาตั งแต่บัดนั น 

 

สมัยกรุงธนบุรี 

             ในปี พ.ศ. ๒๓๑๙ รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ท้าวเชียงและท้าวสูนเห็นว่าเมืองทุ่งมีชัยภูมิไม่เหมาะ 
เพราะตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  าเซ (ล าน  าเสียว) ถูกน  าเซาะตลิ่งพังทุกปี จึงได้ย้ายไปตั งเมืองใหม่ที่ ดงท้าวสารและ
เรียกชื่อใหม่ว่า "เมืองสุวรรณภูมิ" ท้าวเชียงได้สร้างวัดขึ นสองวัด คือวัดกลางและวัดใต้ สร้างวิหารกว้างห้าวา 
ยาวแปดวา สูงหกวา สร้างพระพุทธรูปด้วยอิฐและปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง สี่ศอกคืบ สูงแปดศอกคืบ 
เหมือนกันทั งสองวัด 
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 ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ท้าวทนซึ่งอพยพครอบครัวและไพร่พลไปอยู่ที่บ้านกุดจอก ได้ปรึกษาหารือกับพระยาพรหม
และพระยากรมท่า ขออนุญาตตั งบ้านกุ่มร้างซึ่งเป็น เมืองร้างขึ นเป็นเมือง พระยาพรหมและพระยากรมท่า 
เห็นว่าท้าวทนมีสมัครพรรคพวกมาก จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ขอพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองขึ นที่บ้านกุ่มร้างและให้ชื่อว่า "เมืองร้อยเอ็ด" ตามนามเดิมและให้ท้าวทนเป็น
พระขัติยะวงษาเจ้าเมืองคนแรก การสร้างเมืองร้อยเอ็ดขึ นก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตเมืองสุวรรณภูมิกับเมือง
ร้อยเอ็ด ดังปรากฏในพงศาวดารว่า 

"ตั งแต่ปากล าน  าพาชี ตกล าน  ามูล ขึ นมาตามล าน  าพาชีถึงปากห้วยดางเดียขึ นไปทุ่งลาดไถ ไปบ้านข้อเหล็ก 
บ้านแก่งทรายหิน ตั งแต่ถ  าเต่าเหวฮวดดวงสวนอ้อย บึงกุย ศาลาอีเก้ง ภูเมง หนองม่วงคลุ้ม กุ่มปัก ศาลาหัก
มูลแดง ประจบปากล าน  าพาชีตกล าน  ามูลนี  เป็นเขตเมืองสุวรรณภูมิ ตั งแต่ล าน  ายางตกล าน  าพาชีขึ นไป ภูดอก
ซ้อน หินทอด ยอดยาง ดู่สามต้นอ้นสามขวาย สนามหมาดหญ้า ผ้าขาวพันนา ฝายพระยานาค ภูเมง มา
ประจบหนองแก้ว ศาลาอีเก้ง มาบึงกุยนี  เป็นอาณาเขตเมืองร้อยเอ็ด" 

พอสรุปอาณาเขตเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ดได้ดังนี  

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

              ใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงน าวิทยาการแผนใหม่จาก
ประเทศตะวันตกมาใช้ ทรงตั งกระทรวงขึ น ๑๒ กระทรวง มีการแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่
ละกระทรวงให้แน่นอน และมีเสนาบดี รับผิดชอบบริหารงานของแต่ละกระทรวง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี
หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยใน หัวเมือง หลังจากนั นพระองค์ได้ทรงเริ่มการจัดตั ง 
มณฑลขึ นในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยรวมหลาย ๆ จังหวัดขึ นเป็นมณฑล มีข้าหลวงหรือข้าหลวงเทศาภิบาลเป็น
ผู้ปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองทั งปวง ซึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลงนี การปกครองหัวเมืองนั น อ านาจปกครอง
บังคับบัญชามีความแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิ่น หัวเมืองหรือประเทศราชยิ่งไกลไปจาก
กรุงเทพฯเท่าใด ก็ยิ่งมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ นเท่านั น ทั งนี เนื่องจากการคมนาคมไปมาล าบาก หัว
เมืองที่รัฐบาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มีแต่หัวเมืองจัตวาใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอ่ืน ๆ มีเจ้าเมืองเป็น
ผู้ปกครองแบบกินเมืองและมีอ านาจกว้างขวาง แต่การจัดตั งมณฑลนั นข้าหลวงหรือข้าหลวงเทศาภิบาลขึ นตรง
ต่อส่วนกลาง ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้จัดตั งมณฑลขึ นโดยรวบรวมหัวเมืองเข้าด้วยกันมี ๖ มณฑล คือ มณฑลลาว
เฉียง มณฑลลาวพวน มณฑล ลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลนครราชสีมาและมณฑลภูเก็ต ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดขึ น
ต่อมณฑลลาวกาว 
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    ปี พ . ศ. ๒๔๓๗ ได้จัดระเบียบบริหารมณฑลแบบใหม่เป็นมณฑลเทศาภิบาลขึ น ๓ มณฑล คือ 
มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี และมณฑลราชบุรี ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากมณฑลแบบเก่าและต่อมาได้ตั ง
มณฑลต่าง ๆ ขึ นอีกคือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑล
ชุมพร มณฑลไทรบุรี ( ภายหลังยกให้อังกฤษ เมื่อปี ๒๔๕๐) มณฑลเพชรบูรณ์ มณฑลพายัพ มณฑลอุดร 
มณฑลอีสาน มณฑลปัตตานี มณฑลจันทบุรี และมณฑลมหาราช ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดขึ นต่อมณฑลอีสาน ปี      
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานเป็น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลร้อยเอ็ดมี      
เมืองร้อยเอ็ด เมืองกาฬสินธุ์ เมืองมหาสารคาม ปี  พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รวมมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล            
และมณฑลอุดร ขึ นเป็นภาคเรียกว่า ภาคอีสาน ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ยุบปกครองภาคอีสาน ให้จังหวัดในมณฑล
ร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล ไปขึ นกับมณฑลนครราชสีมา 

                 ระบอบมณฑลเทศาภิบาลนี ได้ยกเลิกไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
การจัดรูปการปกครองในปัจจุบัน  เมื่อ เปลี่ ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบ                
สมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุขแล้ว รัฐบาลได้ออก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็น
จังหวัดและอ าเภอ และได้ยกเลิกระบอบมณฑลเทศาภิบาล ขณะนั นจังหวัดร้อยเอ็ดมี ๙ อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอธวัชบุรี  อ าเภอเสลภูมิ  อ าเภอโพนทอง อ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร           
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย และอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ต่อมาได้แบ่งพื นที่เป็นอ าเภอหนองพอก 
อ าเภอปทุมรัตน์ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอโพธิ์ชัย กิ่งอ าเภอโพนทราย และก่ิงอ าเภอเมยวดี 

                  ต่อมาเมื่อได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของไทยก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนั น และถือเป็นหลักหรือรากฐานของการแบ่ง
ส่วนราชการไทยสมัยต่อๆ มา พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโดยประกาศคณะปฏิวั ติฉบับที่ 
๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ จังหวัดนั น
ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอขึ นเป็นจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ และให้มีคณะกรรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
บริหาร ราชการแผ่นดินในจังหวัดนั น การตั ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
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 ขนาดและท่ีตั้ง 

 

จังหวัดร้อยเอ็ดตั งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 
24 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 103 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้น
แวงที่ 104 องศา 22 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื นที่
ทั งหมด 8,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5 ,187,156 ไร่ คิดเป็นพื นที่   ร้อยละ 5.1 ของภาค      
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.6 ของพื นที่ทั งประเทศ จัดเป็นล าดับที่ 10 ของภาค และล าดับที่ 23 ของ
ประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล 2,446 หมู่บ้าน 

จังหวัดร้อยเอ็ด  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืน ๆ ดังนี  
ทิศเหนือ ติดกับ   จังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร 
ทิศใต้   ติดกับ   จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ   จังหวัดยโสธร  
ทิศตะวันตก  ติดกับ   จังหวัดมหาสารคาม  

   ลักษณะภูมิประเทศ 
            
 
 ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน  าทะเลปานกลาง130 – 160 เมตร ซึ่งสภาพ
พื นที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแบ่งได้ ดังนี  

1. พื นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ในพื นที่อ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง และ
อ าเภอเมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขาเตี ยๆ และพื นที่ป่า ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ลุ่มน  าของล าน  ายัง สภาพพื นที่ลาดเท
จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเข้าหาล าน  ายัง 

2. พื นที่ตอนกลางในเขตท้องที่ อ าเภอเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอธวัชบุรี 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอ     
ทุ่งเขาหลวงเป็นพื นที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนตื น มีแม่น  าชีไหลผ่าน สภาพพื นที่ลาดเท
จากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่น  าชี  

3. พื นที่ทางตอนล่าง  ในเขตท้องที่  อ าเภอสุวรรณภูมิ  อ าเภอเกษตรวิสัย  อ าเภอปทุมรัตต์          
อ าเภอพนมไพรอ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี เป็นที่ราบต่ ารูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมะลิขนาดใหญ่ สภาพพื นที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหา
แม่น  ามูล มีล าน  าเสียวไหลผ่านและมีแม่น  ามูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 ข้อมูลด้านแหล่งน  า 
 
 

 แผนที่แหล่งน  าในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื นที่อยู่ในเขตลุ่มน  าชีและลุ่มน  ามูล มีพื นที่รับน  าฝนทั งสิ น 8,299.46 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 5,187,156 ไร่ มีแม่น  าที่ส าคัญได้แก่ แม่น  าชี แม่น  ายัง แม่น  ามูล ล าน  าเสียว ล าน  าพลับพลา           
ล าน  าเตา มีแหล่งกักเก็บน  า จ านวน 1,725 แห่ง ได้แก่ 
 -แหล่งน  าชลประทาน 462 แห่ง (ฝายขนาดใหญ่  3 แห่ง / อ่างเก็บน  าขนาดกลาง 11 แห่ง /          
อ่างเก็บน  าขนาดเล็กประเภทอ่างและฝาย 308 แห่ง / โครงการพระราชด าริ 8 แห่ง / สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
130 แห่ง) 

-แหล่งน  าขนาดเล็ก 1,263 แห่ง (หนองน  าและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก 1,046 แห่ง / แก้มลิงและ
หนองน  าธรรมชาติขนาดใหญ่ 110 แห่ง / ล าน  าสาขาต่าง ๆ 105 แห่ง / โครงการป้องกันอุทกภัย 2 แห่ง) 
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พื นที่ชลประทานขนาดใหญ่ 
 

1. ฝายวังยาง  ฝายวังยางเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโครงการโขง-ชี-มูล ซึ่งฝายจะช่วย ยกระดับน  าและ
เก็บกักน  าไว้ในล าน  าชี เป็นระยะทาง 90 กม. ซึ่งเก็บกักได้รวม 33.86 ล้าน ลบ.ม. ท าให้สามารถสูบ
น  าช่วยเพื่อการเกษตรกรรมในพื นที่เพาะปลูกเต็ม
โครงการประมาณ 90,330 ไร่ ซึ่งจะสามารถส่งน  า
ให้แก่พื นทีเ่พาะปลูก ได้ประมาณ 21,230 ไร่ ในเขต
พื นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ อ าเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 

2.  ฝายร้อยเอ็ด  ฝายร้อยเอ็ดตั งอยู่บ้านดอนวิเวก ต.
พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พิกัด 48 QTU 712879 ระวางที่ 5741 II พื นที่ชลประทาน 
121,973 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ฝายยโสธร-พนมไพร   ฝายยโสธร - พนมไพร ตั งอยู่ ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
ลักษณะโครงการ :: ฝาย คสล.มีบานระบายชนิดบาน 
Radial gate กว้าง 12.50 เมตร สูง 7.75 เมตร 
จ านวน 8 บาน ระดับเก็บกัก +126.00 เมตร 
กระจายน  าด้วยระบบสูบน  าจากแม่น  าเข้าคลองส่งน  า 
พื นที่ชลประทานทั งหมด :: 84,000 ไร่ 
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พื นที่ชลประทานขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอหนองพอก 

      อ่างเก็บน้ าห้วยวังนอง  ความจุ 11.494 ล้าน ลบ.ม. 
       ปัจจุบันมนี้ า 6.51 ล้าน ลบ.ม. 

 
อ าเภอธวัชบุร ี

 อ่างเก็บน้ าธวัชชัย  ความจุ 3.160 ล้าน ลบ.ม.  
 ปัจจุบันมีน้ า 2.970 ล้าน ลบ.ม. 

 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

อ่างเก็บน้ าหนองหญ้าม้า  ความจุ 2.117 ล้าน ลบ.ม.  
ปัจจุบนัมีน้ า 0.620 ล้าน ลบ.ม. 

 
อ าเภอปทุมรัตต์ 

อ่างเก็บน้ าห้วยจานใต้  ความจุ 5.795 ล้าน ลบ.ม.   
ปัจจุบนัมีน้ า 0.400 ล้าน ลบ.ม. 

 
อ าเภอศรีสมเด็จ 

อ่างเก็บน้ าห้วยแอ่ง  ความจุ 22.299 ล้าน ลบ.ม                       
ปัจจุบนัมีน้ า 15.03 ล้าน ลบ.ม. 

 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

 1.อ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง  ความจุ 4.414 ล้าน ลบ.ม.               
ปัจจุบนัมีน้ า 3.670 ล้าน ลบ.ม. 
  
2.อ่างเก็บน้ าห้วยกุดแคน  ความจุ 1.990 ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบนัมีน้ า 1.600 ล้าน ลบ.ม. 
  
3. อ่างเก็บน้ าห้วยกุดแดง  ความจุ 2.800 ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบนัมีน้ า 2.520 ล้าน ลบ.ม. 
 
 
 

อ าเภอพนมไพร 
1.อ่างเก็บน้ าหนองผือ  ความจุ 4.178 ล้าน ลบ.ม.        
ปัจจุบนัมีน้ า 0.000 ล้าน ลบ.ม. 
 
2.อ่างเก็บน้ าหนองท่าจอก ความจุ 0.988 ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบนัมีน้ า 0.750 ล้าน ลบม. 
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 เขตการปกครอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองทั งหมด 20 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอเมืองสรวง  อ าเภออาจสามารถ อ าเภอโพธิ์ชัย   
อ าเภอโพนทอง อ าเภอหนองพอก อ าเภอเมยวดี  อ าเภอเสลภูมิ  อ าเภอธวัชบุรี  อ าเภอทุ่งเขาหลวง          
อ าเภอพนมไพร อ าเภอหนองฮี อ าเภอโพนทราย อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
และอ าเภอปทุมรัตต์ รวม 193 ต าบล 2,446 หมู่บ้าน  มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 72 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 129 แห่ง  ข้อมูลจ านวนประชากร ณ กรกฎาคม 2559          
มีประชากรรวมทั งหมด 1,307,693  คน แยกเป็นชาย 651,455 คน และหญิง 656,408 คน  

ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 
(Tropical Savanna Climate : Aw)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เขตภูมิอากาศแบบสวันนา(Savanna 
Climate)  ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในคาบ 30 ปี  (พ .ศ . 2514 -2543) ของจั งหวัดร้อย เอ็ด  พบว่า ปริมาณ ฝนรวมเฉลี่ ยทั งปี  วัด ได้             
1,345.3 มิลลิเมตร ความชื นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย วัดได้ 93 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน ความชื นสัมพัทธ์     
ต่ าที่สุดเฉลี่ย วัดได้ 39 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนมีนาคม โดยรวมแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดมีความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั งปี 
71 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะอากาศเช่นนี เกิดขึ นเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก ่  
ฤดูร้อน  ฤดูฝน และ ฤดูหนาว  

ตารางแสดงสถิติอุณหภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด 
ปี พ.ศ. อุณหภูมิสูงสุด (°C) อุณหภูมิต่ าสุด (°C) 
2554 39.2 12.2 
2555 38.8 14.2 
2556 41 12 
2557 39.5 11.4 
2558 42.2 12.4 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ตารางแสดงปริมาณน้ าฝนรายปี (มิลลิเมตร) 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) วันฝนตก (วัน) 
2554 1550.1 120 
2555 1198.9 107 
2556 1606.5 116 
2557 1441.1 110 
2558 1051.7 105 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
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 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 
1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจ าปี  จ าแนกตามสาขาการผลิตรายได้ต่อหัว          
(Per Capital GPP)  

รายได้ของประชากร : โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดขึ นอยู่กับภาคการเกษตรและการ
ขายส่ง   การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์เป็นส าคัญตามล าดับ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP ) 
ปี 2558 จ านวน 60,150 ล้านบาท มีรายได้ประชากรตามผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)ต่อคน ปี  2558       
จ านวน 55,982 บาท/คน  ตามตาราง ดังนี  

ข้อมูล/ปี พ.ศ 2554 2555 2556 2557 2558 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)(ล้านบาท) 56,138 62,590 68,531 62,413  60,150 

รายได้เฉลี่ยต่อคน (บาท) 51,867 57,892 63,499 57,959 55,982 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.ภาพรวมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด(GPP) 
1) มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2555 มีค่าเท่ากับ 17,702 ล้านบาท ลดลงจาก 19,313 ล้านบาท 

ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 1,611 ล้านบาท  

2) โครงสร้างการผลิต ณ ราคาประจ าปี ประกอบด้วยหมวดการเพาะปลูกมีสัดส่วนร้อยละ 80.0 โดย
มีพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยาสูบเตอร์กีส มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน รองลงมาได้แก่ หมวดปศุสัตว์ 
มีสัดส่วนร้อยละ10.6 กิจกรรมหลัก คือ การผลิตโค กระบือ และสุกร หมวดบริการทางการเกษตรมีสัดส่วน
ร้อยละ 9.0  ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตและ เตรียมดิน ส าหรับหมวดการท าป่าไม้มีสัดส่วน
ร้อยละ 0.4 มีกิจกรรมหลัก คือ การผลิตไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางนา 

3) อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ หดตัวในอัตราร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
พิจารณาจากหมวดการเพาะปลูกหดตัวในอัตราร้อยละ13.7 มีกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญคือข้าวหดตัวร้อยละ 
16.4 หมวดปศุสัตว์ชะลอตัวร้อยละ 2.9 ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญคือการผลิตโค กระบือและสุกร 
ส าหรับหมวดบริการทางการเกษตรหดตัวในอัตราร้อยละ 8.9 และหมวดการท าป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 1.4 

4)  ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จังหวัด ในปี 2555 เท่ากับ 192 เพิ่มขึ น จาก 187  ในปี 2554 ในอัตราร้อย
ละ 2.7 

5) การเพาะปลูก  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี 2555 เท่ากับ 14,161 ล้านบาท ลดลงจาก 15,795 
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 1,634 ล้านบาท อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ หดตัวในอัตรา    
ร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 3.1 ในปีที่ผ่านมา 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

        “เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 

 

    พันธกิจ (Mission)  

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความ

ต้องการของตลาด 
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 

   ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
 

1. การตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร 
3. การบูรณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ 
4. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร 

     กลยุทธ์ (Strategy) 

          กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามโครงการที่ส าคัญของรัฐบาลและโครงการที่จัดท าขึ นตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรให้มีความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

       กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนบริหารจัดการสินค้า 
เกษตรในพื นที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีการ
บริหารจัดการอย่างมั่นคง ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 4 ท างานบริหารงานในพื นที่แบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคี ให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ข้อมูลภาพรวมพื้นที่ถือครองทางการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

 

จังหวัด พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร (ไร่) 
ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 
พืชผัก ไม้ดอก/ 

ไม้ประดับ 
พท.เกษตร

อื่นๆ 
รวม 

ร้อยเอ็ด 3,311,904 157,442 111,260 12,898 0 32,114 3,625,618 

ร้อยละ 91.34 4.34 3.07 0.36 0.00 0.89 100.000 

                

 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 

ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 
ภาคการเกษตร 230,385 3,625,618 

รวมทั งหมด 361,305 5,187,156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีนา 3,311,904 ไร่
(91.34 )

ท่ีไร่ 157,442 ไร่
(4.34 )

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
111,260ไร่ (3.07 )

พืชผัก 12,898 ไร่
(0.36 ) พท.เกษตรอ่ืนๆ

32,114 ไร่(0.89 )

พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 0,625,618 ไร่
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ข้อมูลภาพรวมพื้นที่ถือครองทางการเกษตร แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560 

 

 

 

    พื นที่ถือครองท าการเกษตร(ไร่) 

ล าดับ อ าเภอ ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล พืชพัก ไม้ดอก พท.เกษตรอื่นๆ รวม 

        ไม้ยืนต้น   ไม้ประดับ     

1 เมืองร้อยเอ็ด 192,687 793 792 846 0 946 196,064 

2 เกษตรวิสัย 409,102 3,438 3,309 55 0 5,627 421,531 

3 ปทุมรัตต์ 175,295 1,041 810 597 0 538 178,281 

4 จตุรพักตรพิมาน 221,045 4,754 4,258 1,322 0 1,916 233,295 

5 ธวัชบุร ี 155,656 4,034 743 7,623 0 724 168,780 

6 พนมไพร 163,591 0 142 761 0 2,786 167,280 

7 โพนทอง 270,824 17,600 29,609 0 0 2,046 320,079 

8 โพธิ์ชัย 124,636 36,496 23,446 428 0 1,649 186,655 

9 หนองพอก 130,352 40,959 21,419 398 0 356 193,484 

10 เสลภูม ิ 342,585 20,782 2,977 246 0 1,629 368,219 

11 สุวรรณภูม ิ 359,323 0 17,211 0 0 3,216 379,750 

12 เมืองสรวง 67,188 0 723 132 0 365 68,408 

13 โพนทราย 126,831 0 3 54 0 241 127,129 

14 อาจสามารถ 178,381 3,684 1,708 385 0 2,522 186,680 

15 เมยวดี 62,537 18,737 2,666 14 0 278 84,232 

16 ศรีสมเด็จ 73,478 4,988 172 0 0 845 79,483 

17 จังหาร 76,718 0 218 0 0 897 77,833 

18 เชียงขวัญ 63,495 0 25 0 0 1,755 65,275 

19 หนองฮี 59,117 130 551 0 0 2,795 62,593 

20 ทุ่งเขาหลวง 59,063 6 478 37 0 983 60,567 

  รวม 3,311,904 157,442 111,260 12,898 0 32,114 3,625,618 

 
หมายเหต ุไม้ผลไมย้ืนต้นรวมยางพาราและปาลม์น  ามัน 
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สถิติการเพาะปลูกพืช ในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ดและแยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560 

1. สถิติการเพาะปลูกข้าว ในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

ชนิด พื นที่ปลูก  พื นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม  ราคาเฉลี่ย  

  (ไร่) (ไร่) (กก./ไร่) (ตัน) (บาท/กก.) 

ข้าวเจ้านาปี 2,607,244 2,135,225 432 922,930 13 

ข้าวเหนียวนาปี 675,794 631,112 449 283,066 9 

รวมข้าวนาปี     3,283,038 2,766,337 436 1,206,394 - 

ข้าวนาปรัง 201,836 201,180 572 155,149 5 
   

      ที่มา :รายงานสภาวะการท านาปี  ปีการผลิต 2559/60และประเมินผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2559/60 
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2. สถิติการเพาะปลูกข้าว แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560 

 

อ าเภอ 
ข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

เมืองร้อยเอ็ด 117,613    452 72,636     489 

เกษตรวิสัย 399,395    420 9,707     409 

ปทุมรัตต์ 142,407    415 31,323     435 

จตุรพักตรพิมาน 179,004    382 41,711     415 

ธวัชบุร ี 118,661    450 36,955     460 

พนมไพร 163,076   485 515     509 

โพนทอง 130,238    415 133,218     440 

โพธิ์ชัย 74,503    450 50,133     445 

หนองพอก 64,137    440 66,215     439 

เสลภูม ิ 244,861    430 78,664     446 

สุวรรณภูม ิ 338,853    424 20,398     448 

เมืองสรวง 53,750    440 13,438     455 

โพนทราย 123,338    435 3,493     460 

อาจสามารถ 145,610    450 32,770     463 

เมยวดี 40,651    423 21,886     460 

ศรีสมเด็จ 44,268    372 29,211     398 

จังหาร 64,898    500 11,820     530 

เชียงขวัญ 56,580    450 6,915     447 

หนองฮี 54,706    464 4,411     471 

ทุ่งเขาหลวง 48,687    490 10,376     485 

รวม 2,605,237 432 675,794 449 



 
 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  หน้า 19 
 

3. สถิติการเพาะปลูกพืชไร่ที่ส าคัญ ในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

ชนิด พื้นเก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม 
 (ตัน) 

ราคาเฉลี่ย  
(บาท/กก.) 

อ้อยโรงงาน    77,371  11,139  861,183      0.90 

มันส าปะหลังโรงงาน    53,861    3,239          176,199         1.24  

ถั่วลิสง รุ่น2        1,428       368               526       24.29  

ยาสูบเตอร์กิส           8,956  200                       1,791      77  

รวม 131,616 - 847,687 - 

   ที่มา : ข้อมูลเอกภาพ สศก.และรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2560 

 

 

 

อ้อยโรงงาน
77,371 ไร่(57 )

มันส าปะหลัง
โรงงาน

53,861 ไร่(35 )

ถ่ัวลิสง รุ่น 2
1,428 ไร่(1 )

ยาสูบ
8,956 ไร่(7 )

พืชไร่ท่ีส าคัญ 131,616  ไร่ 
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4. สถิติการเพาะปลูกพืชไร่ที่ส าคัญ แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2559 

อ าเภอ 
อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

เมืองร้อยเอ็ด - - -  - 
เกษตรวิสัย 30 10,500 235            3,123 
ปทุมรัตต์ - - -            - 
จตุรพักตรพิมาน 282              10,460          1073 3,130 
ธวัชบุร ี 120              13,000  479            3,044 
พนมไพร -              - 324            3,068 
โพนทอง 10,000                11,629             13,139  3,415 
โพธิ์ชัย 21,299              11,980            15,732 3,352 
หนองพอก 22,657             10,000            8,036  3,224 
เสลภูม ิ 6,249              10,000            6,261  3,092 
สุวรรณภูม ิ - -            4,811  3,139 
เมืองสรวง - -            -  - 
โพนทราย - -         -  - 
อาจสามารถ  -               306  2,618 
เมยวดี 16,734 12,189                3,078 3,162 
ศรีสมเด็จ -              -             193  3,062 
จังหาร - -           -  - 
เชียงขวัญ -              -                -  - 
หนองฮี -              -             162  2,864 
ทุ่งเขาหลวง -                       -               32  2,906 
รวม        77,371              11,139         53,861  3,271 

หมายเหตุ พืชไร่มีรอบการผลิตตั งแต่ตุลาคม 2559-กันยายน2560 โดยคิดเอาพื นที่เก็บเกี่ยวในรอบปีการผลิต
นั นๆเป็นหลัก(ปลูก=เก็บเก่ียว) เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกมีการปลูกข้ามรอบการผลิตจึงนับสถิติพื นที่เก็บเก่ียว
เป็นหลักในปีการผลิตนั นๆ 
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5. สถิติการเพาะปลูกพืชผักที่ส าคัญ ในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

ชนิด พื้นที่ปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม 
 (ตัน) 

ราคาเฉลี่ย  
(บาท/กก.) 

ฟักทอง          3,279        2,988  9,800                 8.85 
ข้าวโพดหวาน             815        1,574  1,282                    16.59 
หอมแบ่ง(ต้นหอม)            1,170        3,390  3,966                   25.38 
มะเขือเปราะ             279        2,407  672                    10 
ถั่วฝักยาว             94          872  82                    26.29 
แตงกวา            430        1,726 741                    11.84 
ข้าวโพดรับประทานฟักสด            490       1,135  556                 18.90 
พริกขี หนูเม็ดใหญ่ 702       1,647  1,156                    30.28 
รวม 7,259       - 18,255 - 

ที่มา  รายงานสภาวะการผลิตพืช ปี 2560 
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6. สถิติการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 
 
ชนิดพืช เนื้อที่ปลูกทั้งหมด 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิตรวมท่ีเก็บ
เกี่ยวได้ 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 2,603,743                2,132,434                          921,211                        432                  
มันส าปะหลังโรงงาน 55,021                         52,142                            170,556                        3,271                
อ้อยโรงงาน        77,371 77,371                                 861,835       11,139                
ยางพารา 90,539                         61,577                              10,878                         177               
ปาล์มน  ามัน 1,296                             899                                 857                              953                   
รวม 2,827,970 2,324,423 1,965,337 - 

ที่มา : ข้อมูลเอกภาพ สศก.และรายงานภาวะการผลิตพืช ปี 2560 
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7.สถิติการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2560 

อ าเภอ 

ข้าวเจา้หอมมะล ิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

พื้นที่ปลูก 

 (ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

 (กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก 

 (ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

 (กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก  

(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

 (กก./ไร่) 

เมืองร้อยเอ็ด 117,613 452 435 111 - - 

เกษตรวิสยั 399,395 420 1,793 117 3 - 

ปทุมรัตต ์ 142,407 415 260 96 - - 

จตุรพักตรฯ 179,004 382 4,049 131 - - 

ธวัชบรุี 118,661 450 458 125 - - 

พนมไพร 163,076 485 664 112 - - 

โพนทอง 130,238 415 21,974 205 349 1,009 

โพธิ์ชัย 74,503 450 18,703 170 370 940 

หนองพอก 64,137 440 13,097 197 325 1,220 

เสลภูม ิ 244,861 430 7,169 170 157 790 

สุวรรณภมู ิ 338,853 424 15,145 145 - - 

เมืองสรวง 53,750 440 686 122 - - 

โพนทราย 123,338 435 25 - - - 

อาจสามารถ 145,611 450 2,482 110 20 700 

เมยวด ี 40,651 423 2,591 195 72 514 

ศรีสมเด็จ 44,268 372 106 88 - - 

จังหาร 63,404 500 87 125 - - 

เชียงขวัญ 56,580 450 22 - - - 

หนองฮี 54,706 464 405 87 - - 

ทุ่งเขาหลวง 48,687 490 388 98 - - 

รวม 2,603,743 432 90,539 177 1,355 953 
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ข้อมูลสถาบันเกษตรกร  

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันเกษตรกร รายอ าเภอ ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

จ ำนวนกลุ่ม จ ำนวนสมำชิก จ ำนวนกลุ่ม จ ำนวนสมำชิก จ ำนวนกลุ่ม จ ำนวนสมำชิก

1 เมอืงร้อยเอด็ 4 205 104 1702 11 289

2 ธวัชบุรี 13 299 74 870 7 101

3 เสลภูมิ 19 571 178 3865 8 436

4 จตุรพกัตรพมิำน 9 201 54 915 12 224

5 เกษตรวิสัย 14 376 109 5734 20 358

6 สุวรรณภูมิ 5 233 78 3056 11 444

7 โพนทอง 3 37 55 830 14 298

8 หนองพอก 3 52 53 1234 18 669

9 ปทุมรัตต์ 2 184 35 1313 3 74

10 โพนทรำย 6 147 49 1515 5 166

11 เมอืงสรวง 1 60 45 829 5 262

12 จังหำร 5 158 43 889 5 126

13 ศรีสมเด็จ 7 14 43 492 6 101

14 โพธ์ิชัย 1 19 69 1139 11 321

15 เมยวดี 4 93 38 1584 7 163

16 พนมไพร 9 257 36 607 9 205

17 อำจสำมำรถ 6 128 66 1514 5 126

18 หนองฮี 5 167 35 744 8 265

19 เชียงขวัญ 6 140 66 1470 9 177

20 ทุง่เขำหลวง 4 88 51 1470 7 156

รวม 126            3,429         1,281         31,772        181            4,961          

กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร
อ ำเภอล ำดับ
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ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนวิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

อ าเภอ 
จ านวนวิสาหกิจชุมชน จ านวนอาสาสมัคร 

เกษตรหมู่บ้าน 
(ราย) 

วิสาหกิจชุมชน 
(แห่ง) 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
(แห่ง) 

เมืองร้อยเอ็ด 224 - 201 

เกษตรวิสัย 265 5 174 

ปทุมรตัต์ 187 2 101 

จตุรพักตรพิมาน 234 - 150 

ธวัชบุร ี 231 2 147 

พนมไพร 243 - 160 

โพนทอง 345 2 196 

โพธิ์ชัย 202 - 112 

หนองพอก 114 - 120 

เสลภูม ิ 366 3 235 

สุวรรณภูม ิ 409 - 199 

เมืองสรวง 105 - 49 

โพนทราย 178 - 57 

อาจสามารถ 250 - 139 

เมยวดี 110 - 43 

ศรสีมเด็จ 269 1 82 

เชียงขวัญ 108 - 66 

จังหาร 112 - 110 

หนองฮี 144 - 54 

ทุ่งเขาหลวง 86 - 51 

รวม 4,182 15 2,446 

ที่มา:กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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  ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ที ่ อ าเภอ ชื่อ ศจช. 
ที่ตั้ง ศจช. 

ชนิดพืช 
หมู่ ต าบล 

1 เมืองร้อยเอ็ด ศจช.เมืองทอง 5 เมืองทอง ข้าว 

2 เกษตรวิสัย ศจช.เหล่าหลวง 8 เหล่าหลวง ข้าว 

3 ปทุมรัตต์ ศจช.สระบัว 1 สระบัว ข้าว 

4 จตุรพักตรฯ ศจช.ป่าสังข์ 5 ป่าสังข์ ข้าว 

5 ธวัชบุร ี ศจช.เมืองน้อย 12 เมืองน้อย ข้าว 

6 พนมไพร ศจช.บ้านดอนเจริญ 13 พนมไพร ข้าว 

7 โพนทอง ศจช.หนองใหญ่ 13 หนองใหญ่ มันส าปะหลัง 

8 โพธิ์ชัย ศจข.บัวค า 4 บัวค า มันส าปะหลัง 

9 หนองพอก ศจช.บ้านหนองหว้า 6 กกโพธิ์ ข้าว 

10 เสลภูม ิ ศจช.บึงเกลือ 2 บึงเกลือ ข้าว 

11 สุวรรณภูม ิ ศจช.หัวช้าง 1 หัวช้าง ข้าว 

12 เมืองสรวง ศจช.หนองหิน 4 หนองหิน ข้าว 

13 โพนทราย ศจช.บ้านโพนทราย 2 โพนทราย ข้าว 

14 อาจสามารถ ศจช.โนนหาด 10 โหรา ข้าว 

15 เมยวดี ศจช.เมยวดี 9 เมยวดี ข้าว 

16 ศรีสมเด็จ ศจช.บ้านหนองคูโคก 8 หนองแวงควง ข้าว 

17 เชียงขวัญ ศจช.พระเจ้า 10 พระเจ้า ข้าว 

18 จังหาร ศจช.ดงสิงห์ 9 ดงสิงห์ ข้าว 

19 หนองฮี ศจช.สาวแห 4 สาวแห ข้าว 

20 ทุ่งเขาหลวง ศจช.บ้านผักก้าม 1 ทุ่งเขาหลวง ข้าว 

รวม 20 ศูนย์  

ที่มา:กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ที ่ อ าเภอ ชื่อ ศดปช. 
ที่ตั้ง ศดปช. 

ชนิดพืชหลัก 
หมู่ ต าบล 

1 เมืองร้อยเอ็ด ศดปช.ต าบลเมืองทอง 5 เมืองทอง ข้าว 

2 เกษตรวิสัย ศดปช.ต าบลหนองแวง 5 หนองแวง ข้าว 

3 ปทุมรัตต์ ศดปช.ต าบลหนองแคน 5 หนองแคน ข้าว 

4 จตุรพักตรฯ ศดปช.ต าบลป่าสังข์ 3 ป่าสังข์ ข้าว 

5 ธวัชบุร ี ศดปช.ต าบลเมืองน้อย 12 เมืองน้อย ข้าว 

6 พนมไพร ศดปช.ต าบลวารีสวัสดิ ์ 8 วารีสวัสดิ ์ ข้าว 

7 โพนทอง ศดปช.ต าบลอุ่มเม่า 11 อุ่มเม่า ข้าว 

8 โพธิ์ชัย ศดปช.ต าบลบัวค า 4 บัวค า ข้าว 

9 หนองพอก ศดปช.ต าบลบึงงาม 11 บึงงาม ข้าว 

10 เสลภูม ิ ศดปช.ต าบลบึงเกลือ 5 บึงเกลือ ข้าว 

11 สุวรรณภูม ิ ศดปช.ต าบลทุ่งหลวง 5 ทุ่งหลวง ข้าว 

12 เมืองสรวง ศดปช.ต าบลเมืองสรวง 2 เมืองสรวง ข้าว 

13 โพนทราย ศดปช.ต าบลโพนทราย 2 โพนทราย ข้าว 

14 อาจสามารถ ศดปช.ต าบลขี เหล็ก 4 ขี เหล็ก ข้าว 

15 เมยวดี ศดปช.ต าบลเมยวดี 9 เมยวดี ข้าว 

16 ศรีสมเด็จ ศดปช.ต าบลโพธิ์สัย 3 โพธิ์สัย ข้าว 

17 เชียงขวัญ ศดปช.ต าบลพระเจ้า 10 พระเจ้า ข้าว 

18 จังหาร ศดปช.ต าบลดินด า 14 ดินด า ข้าว 

19 หนองฮี ศดปช.ต าบลหนองฮี 3 หนองฮี ข้าว 

20 ทุ่งเขาหลวง ศดปช.ต าบลมะบ้า 1 มะบ้า ข้าว 

รวม 20 ศูนย ์  

ที่มา:กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ที่ตั้งจุดน าร่อง การด าเนินการ 

ที ่ อ าเภอ ต าบล พืช/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม 

1 เมืองร้อยเอ็ด เมืองทอง ข้าว ลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

2 เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว(โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง) 

3 ปทุมรัตต์ ปทุมรตัต์ ข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

4 จตุรพักตรฯ ดู่น้อย เกษตรผสมผสาน ด าเนินการเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ธวัชบุร ี หนองพอก ข้าว ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรและการแปรรูป 

6 พนมไพร หนองทัพไทย ข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าวและไร่นาสวนผสม 

7 โพนทอง หนองใหญ่ อ้อย ลดต้นทุนการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง 

8 โพธิ์ชัย บัวค า เกษตรผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช 

9 หนองพอก ท่าสีดา ไร่นาสวนผสม เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตและเกษตรพอเพียง 

10 เสลภูม ิ เกาะแก้ว ไร่นาสวนผสม ลดต้นทุนการผลิตและไร่นาแบบผสมผสาน 

11 สุวรรณภูม ิ หินกอง ข้าว ลดต้นทุนการผลิตและการผลิตข้าวคุณภาพ 

12 เมืองสรวง หนองหิน ข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ 

13 โพนทราย ยางค า ข้าว เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต 

14 อาจสามารถ อาจสามารถ ข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าวและผลิตปุยชีวภาพใช้เอง 

15 เมยวดี ชุมพร ไร่นาสวนผสม ผลิตพืชหลากหลาย,เศรษฐกิจพอเพียง 

16 ศรีสมเด็จ โพธิ์ทอง เกษตรผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิตข้าวและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

17 เชียงขวัญ บ้านเขือง ข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดต้นทุน 

18 จังหาร แสนชาติ ข้าว ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

19 หนองฮี ดูกอ่ึง ข้าว ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าว 

20 ทุ่งเขาหลวง มะบ้า ไร่นาสวนผสม ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

รวม 20 ศูนย ์  

                                                ที่มา:กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ต้นทนุการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 

 
 

ชนิดพืช 
ต้นทุนการผลิต(บาท) ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม/ไร่ ต้นทุนรวม/ตัน ผลตอบแทน/ไร่ ผลตอบแทน/ตัน 

ข้าวนาปี 3,314.79 662.88 3,977.67 12,017.13 -151.64 -458.13 

ข้าวนาปรัง 3,393.78 1,001.40 4,395.18 8,668.99 -569.87 -1,123.99 

มันส าปะหลัง 5,610.78 975.23 6,586.01 1,840.00 514.27 140.00 

อ้อยโรงงาน 9,539.73 1,265.67 10,805.40 1,014.59 -1,752.90 -164.59 

ยางพารา 10,885.64 4,143.62 15,029.26 75,150.00 -6,195.26 -30,980.00 

ข้าวโพด 3,512.14 859.41 4,371.55 6,820.00 730.81 1,140.00 

ถั่วเหลือง 3,704.69 633.53 4,338.22 18,080.00 941.78 3,920.00 

  

 
 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น 

 
 
ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ(Zoning)ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

ชนิดพืช 
พื้นที่เหมาะสม (ไร่) 

เหมาะสมสูง
(S1) 

เหมาะสมปานกลาง
(S2) 

เหมาะสมน้อย
(S1) 

ไม่เหมาะสม
(N) ผลรวม 

ข้าว 702,645 1,453,945 1,951,079 979,135 5,086,804 

มันส าปะหลัง 60,368 1,586,070 2,589 3,114,479 4,763,506 

อ้อย 23,678 1,455,198 203,858 3,080,861 4,763,595 

ยางพารา 0 1,425,950 217,126 3,112,734 4,755,810 

  
ที่มา: ข้อมูลพื นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จากกรมพัฒนาที่ดิน(2559) 
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แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันส าประหลังในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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คณะท างานจัดท าข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ปรึกษา 

นายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะท างาน 

1) นางสาวรตี  เหงาจิ น  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ประธานคณะท างาน 
2) นางประมวล  ทบคลัง     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    คณะท างาน 
3) นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  คณะท างาน 
4) นายเสกสรรค์  ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  คณะท างาน 
5) นายสมจิตร์  ค าสี  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    คณะท างาน 
6) นายฉัตรชัย  นาอ้อม     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  คณะท างาน 
7) นางสาวพันธิวา  พรมเพียงช้าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  คณะท างาน 
8) นางสาวอุมาภรณ์  แดงวิบูลย์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  คณะท างาน 
9)นายพัฒนา  สุริยะแก่นทราย      เจ้าพนักงานธุรการ                                       คณะท างาน 
10) นายสันติ  โสเส                   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ คณะท างาน/ 
                                   เลขานุการ 

 

  
 

 
 

 
 
 


