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จังหวัดรอยเอ็ด แบงการปกครองออกเปน 

• 20  อําเภอ 

• 193  ตําบล 

• 2,446  หมูบาน 

• 73  เทศบาล 
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มหาเจดียชัยมงคล      งามนายลบึงพลาญชัย  

 

เขตกวางไกลทุงกุลา   โลกลือชาขาวหอมมะลิ 

 

 

ตราประจําจังหวัดรอยเอ็ด 
 

 

  

 

  ตราประจําจังหวัด ประกอบดวยสัญลักษณรูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง  

พระมหาเจดียชัยมงคล ตัวเลข ๑๐๑ และรวงขาวหอมมะลิ 

ความหมาย : พลาญชัย เปนบึงน้ําใสสะอาดตั้งอยูกลางเมือง บงบอกวาประชาชนชาว 

  จังหวัดรอยเอ็ดมีน้ําใจโอบออมอารี รักความสงบและมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย รวมท้ัง 

         เปนแหลงอาหารท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

      ศาลหลักเมืองเปนท่ีเคารพสักการะและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวรอยเอ็ด 

      พระมหาเจดียชัยมงคล บงบอกถึงความเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาท่ีเจริญรุงเรือง 

     ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึงความเปนเมืองใหญในอดีตท่ีชื่อสาเกตนคร 

     รวงขาวหอมมะลิ เปนผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกจากทุงกุลารองไห 

                       จังหวัดรอยเอ็ด 
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ดอกไมประจําจังหวัดรอยเอ็ด
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             ธงพ้ืนสีเหลือง กลางมีตราประจําจังหวัด รูปศาลหลักเมือง 

             บนเกาะกลางบึงพลาญชัย  

 

 

 

 

ชื่อดอกไม : ดอกอินทนิลบก 

           ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia  macrocarpa Wall 

           ชื่อวงศ  LYTHRACEAE 

 

 

            

           
          ชื่อตนไม : กระบก 

          ชื่อวิทยาศาสตร Irvingia malayana Oliv. Ex                                       

          ชื่อวงศ SIMAROUBACEAE 

 

 

ตนไมประจําจังหวัดรอยเอ็ด 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 4 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ความเปนมา 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

                 ราว พ.ศ. 2256 ตรงกับจุลศักราช 1075 ปมะเส็ง เบญจศก พระเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูร     

ผูครองนครจําปาศักดิ์ ซ่ึงสืบสายมาจากชาวไทยกรุงศรีสัตนาคนหุต ไดใหจารยแกวคุมไพรพลสามพันคนเศษ 

มาสรางเมืองข้ึนใหมท่ีบานเมืองทุง (ทองท่ีอําเภอสุวรรณภูมิ) เรียกวา เมืองทุงหรือเมืองทง ข้ึนตรงตอนคร

จําปาศักดิ์ จารยแกวปกครองเมืองทุงอยูไดนานสิบหกปก็ถึงแกกรรม จารยแกวมีบุตรสองคนคือทาวมืดกับทาว

ทน พระเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรจึงทรงแตงตั้งทาวมืดเปนเจาเมืองทุง และทาวทนเปนอุปราช เม่ือทาวมืด

ถึงแกกรรม ทาวทนจึงไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองแทนพ่ีชาย ทาวมืดมีบุตรสองคนคือ ทาวเชียงและทาวสูน 

ท้ังสองคนไมพอใจท่ีไมไดเปนเจาเมืองสืบแทนบิดา จึงไดคบคิดกับกรมการเมืองท่ีเปนสมัครพรรคพวกของตน 

เพ่ือนําความข้ึนกราบบังคมทูลขอพ่ึงพระบรม โพธิสมภาร สมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 (พระท่ีนั่งสุริยามรินทร

หรือเจาฟาเอกทัศน กรมขุนอนุรักษมนตรี) แหงกรุงศรีอยุธยาและไดนําทองคําแทงจํานวนมากไปถวายในคราว

เขาเฝา พรอมกับทูลขอกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปชวยรบกับทาวทน สมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 โปรดเกลาฯ 

ใหพระยาพรหมกับพระยากรมทาเปนแมทัพเดินทางมาพรอมกับทาวเชียงและทาวสูน เม่ือเดินทางใกลถึง  

เมืองทุง ทาวทนทราบขาว จึงพาครอบครัวและไพรพลอพยพไปอยู ณ บานกุดจอก เม่ือพระยาพรหมและพระ

ยากรมทาเขาเมืองแลว ไดติดตามไปนําตัวทาวทนมาวากลาวตักเตือนใหคืนดีกันกับทาวเชียงและทาวสูนผูเปน

หลาน ทาวเชียงกับทาวสูนก็ไดครองเมืองทุงและเมืองทุงจึงขาดจากการปกครองของนครจําปาศักดิ์ มาข้ึนตอ

กรุงศรีอยุธยาตั้งแตบัดนั้น 

สมัยกรุงธนบุรี 

             ในป พ.ศ. 2319 รัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ทาวเชียงและทาวสูนเห็นวาเมืองทุงมีชัยภูมิไมเหมาะ 

เพราะตั้งอยูริมฝงแมน้ําเซ (ลําน้ําเสียว) ถูกน้ําเซาะตลิ่งพังทุกป จึงไดยายไปตั้งเมืองใหมท่ี ดงทาวสารและ

เรียกชื่อใหมวา "เมืองสุวรรณภูมิ" ทาวเชียงไดสรางวัดข้ึนสองวัด คือวัดกลางและวัดใต สรางวิหารกวางหาวา 

ยาวแปดวา สูงหกวา สรางพระพุทธรูปดวยอิฐและปูนลงรักปดทอง หนาตักกวาง สี่ศอกคืบ สูงแปดศอกคืบ 

เหมือนกันท้ังสองวัด 
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 ป พ.ศ. 2318 ทาวทนซ่ึงอพยพครอบครัวและไพรพลไปอยูท่ีบานกุดจอก ไดปรึกษาหารือกับพระยาพรหมและ

พระยากรมทา ขออนุญาตตั้งบานกุมรางซ่ึงเปน เมืองรางข้ึนเปนเมือง พระยาพรหมและพระยากรมทา เห็นวา

ทาวทนมีสมัครพรรคพวกมาก จะเปนประโยชนแกบานเมือง จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ขอพระมหากรุณา

โปรดเกลาฯ ใหสรางเมืองข้ึนท่ีบานกุมรางและใหชื่อวา "เมืองรอยเอ็ด" ตามนามเดิมและใหทาวทน           

เปนพระขัติยะวงษาเจาเมืองคนแรก การสรางเมืองรอยเอ็ดข้ึนก็ไดโปรดเกลาฯ ใหแบงเขตเมืองสุวรรณภูมิ     

กับเมืองรอยเอ็ด ดังปรากฏในพงศาวดารวา "ตั้งแตปากลําน้ําพาชี ตกลําน้ํามูล ข้ึนมาตามลําน้ําพาช ี            

ถึงปากหวยดางเดียข้ึนไปทุงลาดไถ ไปบานขอเหล็ก บานแกงทรายหิน ตั้งแตถํ้าเตาเหวฮวดดวงสวนออย บึงกุย 

ศาลาอีเกง ภูเมง หนองมวงคลุม กุมปก ศาลาหักมูลแดง ประจบปากลําน้ําพาชีตกลําน้ํามูลนี้ เปนเขตเมือง

สุวรรณภูมิ ตั้งแตลําน้ํายางตกลําน้ําพาชีข้ึนไป ภูดอกซอน หินทอด ยอดยาง ดูสามตนอนสามขวาย สนาม

หมาดหญา ผาขาวพันนา ฝายพระยานาค ภูเมง มาประจบหนองแกว ศาลาอีเกง มาบึงกุยนี้ เปนอาณาเขต

เมืองรอยเอ็ด" 

พอสรุปอาณาเขตเมืองสุวรรณภูมิและเมืองรอยเอ็ดไดดังนี้ 

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

              ใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน ทรงนําวิทยาการแผนใหม          

จากประเทศตะวันตกมาใช ทรงต้ังกระทรวงข้ึน 12 กระทรวง มีการแบงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ    

ในแตละกระทรวงใหแนนอน และมีเสนาบดี รับผิดชอบบริหารงานของแตละกระทรวง ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย

มีหนาท่ีเก่ียวกับการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยใน หัวเมือง หลังจากนั้นพระองคไดทรงเริ่ม        

การจัดตั้งมณฑลข้ึนในป พ.ศ. 2437 โดยรวมหลาย ๆ จังหวัดข้ึนเปนมณฑล มีขาหลวงหรือขาหลวงเทศาภิบาล        

เปนผูปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองท้ังปวง ซ่ึงกอนการเปลี่ยนแปลงนี้การปกครองหัวเมืองนั้น อํานาจปกครอง

บังคับบัญชามีความแตกตางกันออกไปตามความใกลไกลของทองถ่ิน หัวเมืองหรือประเทศราชยิ่งไกล          

ไปจากกรุงเทพฯเทาใด ก็ยิ่งมีอิสระในการปกครองตนเองมากข้ึนเทานั้น ท้ังนี้ เนื่องจากการคมนาคม            

ไปมาลําบาก หัวเมืองท่ีรัฐบาลปกครองบังคับบัญชาไดโดยตรงก็มีแตหัวเมืองจัตวาใกล ๆ สวนหัวเมืองอ่ืน ๆ     

มีเจาเมืองเปนผูปกครองแบบกินเมืองและมีอํานาจกวางขวาง แตการจัดตั้งมณฑลนั้นขาหลวงหรือขาหลวง

เทศาภิบาลข้ึนตรงตอสวนกลาง ป พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดจัดตั้งมณฑลข้ึนโดยรวบรวมหัวเมืองเขาดวยกันมี ๖ มณฑล 

คือ มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑล ลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลนครราชสีมาและมณฑลภูเก็ต       

ซ่ึงจังหวัดรอยเอ็ดข้ึนตอมณฑลลาวกาว 
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              ป พ.ศ. 2437 ไดจัดระเบียบบริหารมณฑลแบบใหมเปนมณฑลเทศาภิบาลข้ึน 3 มณฑล คือ 

มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี และมณฑลราชบุรี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงมาจากมณฑลแบบเกาและตอมาไดตั้ง

มณฑลตาง ๆ ข้ึนอีกคือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค มณฑลกรุงเกา มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑล

ชุมพร มณฑลไทรบุรี (ภายหลังยกใหอังกฤษ เม่ือป 2450) มณฑลเพชรบูรณ มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑล

อีสาน มณฑลปตตานี มณฑลจันทบุรี และมณฑลมหาราช ซ่ึงจังหวัดรอยเอ็ดข้ึนตอมณฑลอีสาน ป พ.ศ. 2455       

ไดแยกมณฑลอีสานเปน 2 มณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลรอยเอ็ด โดยมณฑลรอยเอ็ด มีเมืองรอยเอ็ด 

เมืองกาฬสินธุ เมืองมหาสารคาม อยูภายใตการปกครอง ตอมา ป พ.ศ. 2465 ไดรวมมณฑลรอยเอ็ด      

มณฑลอุบล และมณฑลอุดร ข้ึนเปนภาคเรียกวา ภาคอีสาน ป พ.ศ. 2469 ยุบปกครองภาคอีสาน ใหจังหวัด   

ในมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบล ไปข้ึนกับมณฑลนครราชสีมา 

                 ระบอบมณฑลเทศาภิบาลนี้ไดยกเลิกไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 

การจัดรูปการปกครองในปจจุบัน เม่ือ เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญา  

สิทธิราชมาสูระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แลวรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จัดระเบียบบริหารสวนภูมิภาคออกเปนจังหวัดและอําเภอ 

และไดยกเลิกระบอบมณฑลเทศาภิบาล ขณะนั้นจังหวัดรอยเอ็ดมี 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองรอยเอ็ด      

อําเภอธวัชบุรี อําเภอเสลภูมิ อําเภอโพนทอง อําเภออาจสามารถ อําเภอพนมไพร อําเภอสุวรรณภูมิ       

อําเภอเกษตรวิสัย และอําเภอจตุรพักตรพิมาน ตอมาไดแบงพ้ืนท่ีเปนอําเภอหนองพอก อําเภอปทุมรัตน 

อําเภอเมืองสรวง อําเภอโพธิ์ชัย ก่ิงอําเภอโพนทราย และก่ิงอําเภอเมยวดี 

                  ตอมาเม่ือไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 การจัดระเบียบ

บริหารราชการแผนดินของไทยก็เปนไปตามพระราชบญัญัติฉบับนั้น และถือเปนหลักหรือรากฐานของการแบง

สวนราชการไทยสมัยตอๆ มา พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไดถูกปรับปรุงแกไขโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 218 

ลงวันท่ี 29 ป พ.ศ. 2515 โดยจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนจังหวัดและอําเภอ จังหวัดนั้นใหรวม

ทองท่ีหลาย ๆ อําเภอข้ึนเปนจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูวาราชการจังหวัด เปนผูปกครองบังคับบัญชา

ขาราชการและรับผิดชอบ และใหมีคณะกรรมการจังหวัดเปนท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหาร 

ราชการแผนดินในจังหวัดนั้น การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
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 ขนาดและท่ีตั้ง 

 

จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนรุงท่ี 15 องศา 

24 ลิปดาเหนือ ถึงเสนรุงท่ี 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 103 องศา 17 ลิปดาตะวันออก           

ถึงเสนแวงท่ี 104 องศา 22 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต ประมาณ 512 กิโลเมตร        

มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 8 ,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5 ,187,156 ไร  คิดเปนพ้ืนท่ี รอยละ 5.1              

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 1.6 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ จัดเปนลําดับท่ี 10 ของภาค และลําดับท่ี 23 

ของประเทศ แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 193 ตําบล 2,446 หมูบาน 

จังหวัดรอยเอ็ด  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ   จังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร 

ทิศใต   ติดกับ   จังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก  ติดกับ   จังหวัดยโสธร  

ทิศตะวันตก  ติดกับ   จังหวัดมหาสารคาม  

   ลักษณะภูมิประเทศ 

            

   ภูมิประเทศ โดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 130 – 160 เมตร       

ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดรอยเอ็ด สามารถแบงได ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจังหวัด ในพ้ืนท่ีอําเภอหนองพอก อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง และ

อําเภอเมยวดี มีลักษณะเปนภูเขาเตี้ยๆ และพ้ืนท่ีปา สวนใหญเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําของลําน้ํายัง สภาพพ้ืนท่ีลาดเท

จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเขาหาลําน้ํายัง 

2. พ้ืนท่ีตอนกลางในเขตทองท่ี อําเภอเสลภูมิ อําเภออาจสามารถ อําเภอเมืองสรวง อําเภอธวัชบุร ี

อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ และอําเภอ     

ทุงเขาหลวงเปนพ้ืนท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้น มีแมน้ําชีไหลผาน สภาพพ้ืนท่ีลาดเท

จากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเขาหาแมน้ําชี  

3. พ้ืนท่ีทางตอนลาง ในเขตทองท่ีอําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตต          

อําเภอพนมไพรอําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี เปนท่ีราบต่ํารูปกระทะท่ีเรียกวา “ทุงกุลารองไห”       

เปนแหลงผลิตขาวหอมะลิขนาดใหญ สภาพพ้ืนท่ีลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต      

เขาหาแมน้ํามูล มีลําน้ําเสียวไหลผานและมีแมน้ํามูลเปนเสนเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร 

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


 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 8 

 

 

 ขอมูลดานแหลงน้ํา 
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จังหวัดรอยเอ็ด มีพ้ืนท่ีอยูในเขตลุมน้ําชีและลุมน้ํามูล มีพ้ืนท่ีรับน้ําฝนท้ังสิ้น 8,299.46 ตร.กม. หรือ

ประมาณ 5,187,156 ไร มีแมน้ําท่ีสําคัญไดแก แมน้ําชี แมน้ํายัง แมน้ํามูล ลําน้ําเสียว ลําน้ําพลับพลา           

ลําน้ําเตา มีแหลงกักเก็บน้ํา จํานวน 1,725 แหง ไดแก 

 -แหลงน้ําชลประทาน 462 แหง (ฝายขนาดใหญ 3 แหง / อางเก็บน้ําขนาดกลาง 11 แหง /          

อางเก็บน้ําขนาดเล็กประเภทอางและฝาย 308 แหง / โครงการพระราชดําริ 8 แหง / สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

130 แหง) 

-แหลงน้ําขนาดเล็ก 1,263 แหง (หนองน้ําและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก 1,046 แหง / แกมลิงและ

หนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ 110 แหง / ลําน้ําสาขาตาง ๆ 105 แหง / โครงการปองกันอุทกภัย 2 แหง) 

 

พ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญ 

 

1. ฝายวังยาง  ฝายวังยางเปนองคประกอบหนึ่งในโครงการโขง-ช-ีมูล ซ่ึงฝายจะชวย ยกระดับน้ําและ

เก็บกักน้ําไวในลําน้ําชี เปนระยะทาง 90 กม. ซ่ึงเก็บกักไดรวม 33.86 ลาน ลบ.ม. ทําใหสามารถ     

สูบน้ําชวยเพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเต็ม

โครงการประมาณ 90,330 ไร ซ่ึงจะสามารถสงน้ํา

ใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดประมาณ 21,230 ไร ในเขต

พ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ อําเภอ

จังหาร จังหวัดรอยเอ็ด  

 

 

2.  ฝายรอยเอ็ด  ฝายรอยเอ็ดตั้งอยูบานดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด พิกัด 48 QTU 

712879 ระวางท่ี 5741 II พ้ืนท่ีชลประทาน 121,973 ไร 
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3. ฝายยโสธร-พนมไพร   ฝายยโสธร - พนมไพร ตั้งอยู ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

ลักษณะโครงการ :: ฝาย คสล.มีบานระบายชนดิบาน 

Radial gate กวาง 12.50 เมตร สูง 7.75 เมตร 

จํานวน 8 บาน ระดับเก็บกัก +126.00 เมตร 

กระจายน้ําดวยระบบสูบน้ําจากแมน้ําเขาคลองสงน้ํา 

พ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด :: 84,000 ไร 

 

 

พ้ืนท่ีชลประทานขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอหนองพอก 

      อางเก็บน้ําหวยวังนอง  ความจุ 11.492 ลาน ลบ.ม. 

       ปจจุบันมนี้ํา 4.706 ลาน ลบ.ม. 

อําเภอธวัชบุรี 

 อางเก็บน้ําธวัชชัย  ความจุ 5.007 ลาน ลบ.ม.  

 ปจจุบันมีน้ํา 2.361 ลาน ลบ.ม. 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

อางเก็บน้ําหนองหญามา  ความจุ 2.117 ลาน ลบ.ม.  

ปจจุบันมีน้ํา 0.765 ลาน ลบ.ม. 

อําเภอปทุมรัตต 

อางเก็บน้ําหวยจานใต  ความจุ 5.795 ลาน ลบ.ม.        

ปจจุบันมีน้ํา 1.143 ลาน ลบ.ม. 

อําเภอศรีสมเด็จ 

อางเก็บน้ําหวยแอง  ความจุ 22.299 ลาน ลบ.ม                       

ปจจุบันมีน้ํา 4.876 ลาน ลบ.ม. 

อําเภอจตุรพักตรพิมาน 

 1.อางเก็บน้ําหวยแลง ความจุ 4.414 ลาน ลบ.ม.               

ปจจุบันมีน้ํา 1.133 ลาน ลบ.ม. 

  

2.อางเก็บน้ําหวยกุดแคน ความจุ 1.996 ลาน ลบ.ม. 

ปจจุบันมีน้ํา 0.766 ลาน ลบ.ม. 

  

3. อางเก็บน้ําหวยกุดแดง ความจุ 2.806 ลาน ลบ.ม. 

ปจจุบันมีน้ํา 1.458 ลาน ลบ.ม. 

 

 

 

อําเภอพนมไพร 

1.อางเก็บน้ําหนองผือ  ความจุ 4.178 ลาน ลบ.ม.        

ปจจุบันมีน้ํา 1.752 ลาน ลบ.ม. 
 

2.อางเก็บน้ําหนองทาจอก ความจุ 0.988 ลาน ลบ.ม. 

ปจจุบันมีน้ํา 0.500 ลาน ลบม. 
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 เขตการปกครอง 

จังหวัดรอยเอ็ด แบงเขตการปกครองท้ังหมด 20 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอเมืองสรวง อําเภออาจสามารถ อําเภอโพธิ์ชัย     

อําเภอโพนทอง อําเภอหนองพอก อําเภอเมยวดี อําเภอเสลภูมิ อําเภอธวัชบุรี อําเภอทุงเขาหลวง          

อําเภอพนมไพร อําเภอหนองฮี อําเภอโพนทราย อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอจตุรพักตรพิมาน 

และอําเภอปทุมรัตต รวม 193 ตําบล 2,446 หมูบาน  มีองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 3 รูปแบบ รวม 203 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล

ตําบล 72 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 129 แหง ขอมูลจํานวนประชากร พ.ศ. 2561 มีประชากร    

รวมท้ังหมด 1,307,208  คน แยกเปนชาย 650,184 คน และหญิง 657,208 คน  
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ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดรอยเอ็ด จัดอยูภายในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน 

(Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เขตภูมิอากาศแบบสวันนา(Savanna 

Climate) ซ่ึงเปนลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแลงสลับฤดูฝนอยางเดนชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

ในคาบ 30 ป  (พ.ศ.  2514 -2543) ของจังหวัดรอยเ อ็ด พบวา  ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย ท้ั งป  วัดได             

1,345.3 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธสูงท่ีสุดเฉลี่ย วัดได 93 เปอรเซ็นต ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธ    

ต่ําท่ีสุดเฉลี่ย วัดได 39 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม โดยรวมแลวจังหวัดรอยเอ็ดมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยท้ังป 

71 เปอรเซ็นต ลักษณะอากาศเชนนี้เกิดข้ึนเนื่องจากจังหวัดรอยเอ็ดตกอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 

คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก   

ฤดูรอน  ฤดูฝน และ ฤดูหนาว  

ตารางแสดงสถิติอุณหภูมิจังหวัดรอยเอ็ด 

ป พ.ศ. อุณหภูมิสูงสุด (°C) อุณหภูมิต่ําสุด (°C) 

2554 39.2 12.2 

2555 38.8 14.2 

2556 41 12 

2557 39.5 11.4 

2558 42.2 12.4 

2559 42.3 10.4 

2560 39.2 10.7 

2561 40.0 11.6 

2562 40.5 12.1 

2563 42.4 8.4 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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ตารางแสดงปริมาณน้ําฝนรายป (มิลลิเมตร) 

ป พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) วันฝนตก (วัน) 

2554 1,550.1 120 

2555 1,198.9 107 

2556 1,606.5 116 

2557 1,441.1 110 

2558 1,051.7 105 

2559 1,487.7 108 

2560 1,759.1 117 

2561 1,226.7 114 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 

1.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิตรายไดตอหัว          

(Per Capital GPP)  

รายไดของประชากร : โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดรอยเอ็ดข้ึนอยูกับภาคการเกษตรและการ

ขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนตเปนสําคัญตามลําดับ โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)   

ป 2561 จํานวน 75,602 ลานบาท มีรายไดประชากรตามผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ตอคน ป 2561       

จํานวน 70,803 บาท/คน  ตามตาราง ดังนี้ 

ขอมูล/ป พ.ศ 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) (ลานบาท) 60,150 68,647 73,485 75,602 - 

รายไดเฉลี่ยตอคน (บาท) 55,982 64,052 68,751 70,803 - 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2.ภาพรวมสาขาเกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไมจังหวัดรอยเอ็ด (GPP) 

1) มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป พ.ศ.2561 มีคาเทากับ 14,804 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 14,588 ลานบาท 

ในปท่ีผานมา เทากับ 216 ลานบาท  

2) โครงสรางการผลิต ณ ราคาประจําป ประกอบดวยสาขาพืชมีสัดสวนรอยละ 69.9 โดยมีพืช         

ท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และออยโรงงาน รองลงมา ไดแก สาขาบริการทางการเกษตร      

มีสัดสวนรอยละ 15.7 กิจกรรมหลัก คือ การจางบริการไถดิน และบริการเก็บเก่ียวผลผลิต สาขาปศุสัตว          

มีสัดสวนรอยละ 12.9 กิจกรรมหลัก คือ การผลิตโค กระบือ และสุกร สาขาประมง มีสัดสวนรอยละ 1.0 

กิจกรรมหลัก คือ การเลี้ยงปลาในกระชัง และสาขาปาไมมีสัดสวนรอยละ 0.5 มีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต   

ไมยูคาลิปตัส 

3) อัตราขยายตัวของมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี หดตัวในอัตรารอยละ 1.7 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

พิจารณาจาก โดยสาขาประมงหดตัวรอยละ 3.6 สาขาปศุสัตวหดตัวรอยละ 2.9 สาขาพืชหดตัวรอยละ 1.7    

และสาขาปาไมหดตัวรอยละ 1.3 

          4) ดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด ในป 2555 เทากับ 192 เพ่ิมข้ึน จาก 187  ในป 2554 ในอัตรารอยละ 

2.7 

ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

 

   วิสัยทัศน (Vision) 

        “เกษตรกรมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายไดท่ีม่ันคง” 

 

    พันธกิจ (Mission)  

1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได 

2. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรให มี ขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร                         

ตามความตองการของตลาด 

3. ใหบริการทางการเกษตรและผลิตปจจัยทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนและจําหนายแกเกษตรกรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน 

   ยุทธศาสตร (Strategy)  
 

1. การตอบสนองตอนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร 

3. การบูรณาการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 

4. การพัฒนาศักยภาพการสงเสริมการเกษตร 

     กลยุทธ (Strategy) 

          กลยุทธท่ี 1 ดําเนินการตามโครงการท่ีสําคัญของรัฐบาลและโครงการท่ีจัดทําข้ึนตามมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตรใหมีความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

       กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรตลอดจนบริหารจัดการสินคา 

เกษตรในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเข็มแข็งของเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ใหมีการ

บริหารจัดการอยางม่ันคง ยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี 4 ทํางานบริหารงานในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการกับหนวยงานภาคี ใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
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ขอมูลภาพรวมพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 

จังหวัด พ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตร (ไร) 

ท่ีนา ท่ีไร ไมผล 

ไมยืนตน 

พืชผัก ไมดอก/ 

ไมประดับ 

พท.เกษตรอ่ืนๆ 

(ปศุสัตว,ประมง) 

รวม 

รอยเอ็ด 3,094,794 166,737 129,282 10,348 7 139,946 3,541,114 

รอยละ 87.3961 4.7086 3.6509 0.2922 0.0002 3.9520 100.000 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

 

จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวน 

ครัวเรือน พ้ืนท่ี (ไร) 

ภาคการเกษตร 244,351 3,541,114 

รวมท้ังหมด 382,913 5,187,156 
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ขอมูลภาพรวมพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร แยกเปนรายอําเภอ ป 2563 

 

 

 

    พ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตร(ไร) 

ลําดับ อําเภอ ท่ีนา ท่ีไร ไมผล พืชผกั ไมดอก พท.เกษตรอ่ืนๆ รวม 

        ไมยืนตน   ไมประดับ     

1 เมืองรอยเอ็ด 180,414 2,337 622 510 - 9,777 193,660 

2 เกษตรวิสัย 401,267 2,134 3,474 47 - 16,986 423,908 

3 ปทุมรัตต 167,827 172 752 182 5 5,026 173,964 

4 จตุรพักตรพิมาน 211,230 1,802 4,746 16 - 12,746 230,540 

5 ธวัชบุร ี 139,655 1,147 923 4,386 - 3,476 149,587 

6 พนมไพร 164,055 883 142 67 - 10,952 176,099 

7 โพนทอง 205,262 23,431 40,866 - - 13,174 282,733 

8 โพธิ์ชัย 109,708 49,136 19,685 1,704 - 2,627 182,860 

9 หนองพอก 101,710 43,628 25,369 405 - 4,217 175,329 

10 เสลภูมิ 296,699 7,796 2,960 395 - 15,951 323,801 

11 สุวรรณภูมิ 370,213 4,445 20,568 537 - 15,332 411,095 

12 เมืองสรวง 67,835 184 940 340 - 3,941 73,240 

13 โพนทราย 118,517 - 43 126 - 877 119,563 

14 อาจสามารถ 184,964 1,095 4,566 626 - 9,558 200,809 

15 เมยวดี 52,282 17,914 2,723 484 - 1,228 74,631 

16 ศรีสมเด็จ 74,566 8,044 75 173 2 9,445 92,305 

17 จังหาร 74,761 32 155 22 - 1,152 76,122 

18 เชียงขวัญ 57,724 - 25 5 - 2,529 60,283 

19 หนองฮี 59,183 96 646 20 - 900 60,845 

20 ทุงเขาหลวง 56,922 6 - 303 - 52 57,283 

  รวม 3,094,794 166,737 129,282 10,348 7 139,946 3,541,114 
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สถิติการเพาะปลูกพืช ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ดและแยกเปนรายอําเภอ ป 2563 

1. สถิติการเพาะปลูกขาว ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 

ชนิด พ้ืนท่ีปลูก  พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม  ราคาเฉลี่ย  

  (ไร) (ไร) (กก./ไร) (ตัน) (บาท/กก.) 

ขาวเจานาป 

2563/64 2,518,925 2,469,643 414 1,022,215 10.30 

ขาวเหนียวนาป 

2563/64 575,869 575,869 429.63 253,582 9.40 

ขาวเจานาปรัง 

2564 157,381 (ยังไมเก็บเก่ียว) - - - 

ขาวเหนียวนาปรัง 

2564 9,710 (ยังไมเก็บเก่ียว) - - - 

   

      ท่ีมา :รายงานสภาวะการทํานาป  ปการผลิต 2563/64 และประเมินผลผลิตขาว ปการผลิต 2563/64 
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2. ขอมูลเอกภาพการเพาะปลูกขาว แยกเปนรายอําเภอ ป 2562/63 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อําเภอ 
ขาวนาป 2562/63 ขาวนาปรัง 2563 

พ้ืนท่ีปลูก (ไร) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) พ้ืนท่ีปลูก (ไร) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 

เมืองรอยเอ็ด 176,696    364 6,683     588 

เกษตรวิสัย 408,153 320 2,075     532 

ปทุมรัตต 170,099    349 -     - 

จตุรพักตรพิมาน 216,811    335 66     530 

ธวัชบุร ี 141,118 393 10,222     524 

พนมไพร 164,533   319 23,292     518 

โพนทอง 206,504 338 764     469 

โพธิ์ชัย 113,837    378 8,988     555 

หนองพอก 98,716    384 235     485 

เสลภูมิ 285,498    332 75,945     589 

สุวรรณภูมิ 359,793    328 3,193     519 

เมืองสรวง 65,722    362 146     349 

โพนทราย 118,859    347 6,531     508 

อาจสามารถ 185,496    316 18,533     660 

เมยวด ี 51,007    362 -     - 

ศรีสมเด็จ 74,669    330 678 524 

จังหาร 73,406    406 21,891     612 

เชียงขวัญ 57,919    430 26,517     622 

หนองฮี 60,333    329 588     546 

ทุงเขาหลวง 56,559    355 15,440     564 

รวม 3,085,728 344 221,787 583 
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3. สถิติการเพาะปลูกพืชไรท่ีสําคัญ ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 

ชนิด พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิตเฉล่ีย  

(กก./ไร) 

ผลผลิตรวม 

 (ตัน) 

ราคาเฉล่ีย  

(บาท/กก.) 

ออยโรงงาน    74,511  9,437  743,247      0.95 

มันสําปะหลังโรงงาน    (รอประมวลผล)    (รอประมวลผล)     (รอประมวลผล)         2.05  

ถ่ัวลิสง รุน2        1,567       360               564       47.80  

ยาสูบเตอรกิส           10,670  203                       2,166      70.00  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1,963 600 1,180 8.00 

รวม    (รอประมวลผล) -    (รอประมวลผล) - 

   ท่ีมา : ขอมูลเอกภาพ สศก.และรายงานภาวะการผลิตพืช ป 2562 
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4. สถิติการเพาะปลูกพืชไรท่ีสําคัญ แยกเปนรายอําเภอ ป 2563 

อําเภอ 

ขาวโพดเลีย้งสตัว ถ่ัวเขียวผิวมัน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

เมือง

รอยเอ็ด 

863  -  - - 90 ยังไมเก็บเกี่ยว 

เกษตรวิสัย 17  24  907 6,645 1,014 1,964 

ปทุมรัตต -  -  160 6,750 4 ยังไมเก็บเกี่ยว 

จตุรพักตร

พิมาน 

122  -  129 10,435 1,476 ยังไมเก็บเกี่ยว 

ธวัชบุร ี 160  33  - - 28 ยังไมเก็บเกี่ยว 

พนมไพร -  409  74 10,211 325 ยังไมเก็บเกี่ยว 

โพนทอง 260  -  4,011 6,778 18,979 4,193 

โพธิ์ชัย 44  90  18,131 11,922 30,113 4,298 

หนองพอก -  -  33,094 10,000 10,503 3,500 

เสลภูมิ 30  -  3,174 10,000 4,420 ยังไมเก็บเกี่ยว 

สุวรรณภูมิ -  -  76 9,875 4,369 ยังไมเก็บเกี่ยว 

เมืองสรวง -  -  - - 138 ยังไมเก็บเกี่ยว 

โพนทราย -  -  - - - - 

อาจ

สามารถ 

333  -  - - 2,455 ยังไมเก็บเกี่ยว 

เมยวดี 15  -  14,685 11,189 2,752 3,560 

ศรีสมเด็จ 13  -  70 10,000 603 ยังไมเก็บเกี่ยว 

จังหาร -  -  - - 30 ยังไมเก็บเกี่ยว 

เชียงขวัญ -  -  - - - - 

หนองฮี -  -  - - 21 3,000 

ทุงเขาหลวง -  -  - - 6 ยังไมเก็บเกี่ยว 

รวม 1,857  556  74,511 9,437 77,326 - 
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4. สถิติการเพาะปลูกพืชไรท่ีสําคัญ แยกเปนรายอําเภอ ป 2563 (ตอ) 

อําเภอ 

ถ่ัวลิสง ยาสูบพันธุเตอรกิส หญาเลีย้งสตัว พ้ืนท่ีปลูก

รวม (ไร) พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

เมืองรอยเอ็ด 75  1,300  9 - 2,337 

เกษตรวิสัย 87  -  85 6,645 2,134 

ปทุมรัตต -  -  8 6,750 172 

จตุรพักตรพิมาน 75  -  - 10,435 1,802 

ธวัชบุร ี 225  700  1 - 1,147 

พนมไพร 75  -  - 10,211 883 

โพนทอง 84  -  97 6,778 23,431 

โพธิ์ชัย 143  575  40 11,922 49,136 

หนองพอก -  -  31 10,000 43,628 

เสลภูมิ 160  -  12 10,000 7,796 

สุวรรณภูมิ -  -  - 9,875 4,445 

เมืองสรวง -  40  6 - 184 

โพนทราย -  -  - - - 

อาจสามารถ 57  675  30 - 1,095 

เมยวด ี 340  111  11 11,189 17,914 

ศรีสมเด็จ 16  7,270  72 10,000 8,044 

จังหาร -  -  2 - 32 

เชียงขวัญ -  -  - - - 

หนองฮี 75  -  - - 96 

ทุงเขาหลวง -  -  - - 6 

รวม 1,412  10,671  404 9,437 166,737 
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5. สถิติการเพาะปลูกพืชผักท่ีสําคัญ ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 

ชนิด พ้ืนท่ีปลูก  

(ไร) 

ผลผลิตเฉล่ีย  

(กก./ไร) 

ผลผลิตรวม 

 (ตัน) 

ราคาเฉล่ีย  

(บาท/กก.) 

กระเจี๊ยบเขียว          2.25        1,000.00  2.25                 15.00 

กระเทียมหัว 2.00 - - - 

กะเพรา 26.00 - - - 

กะหล่ําดอก 21.00 1,500.00 31.50 10.00 

กะหล่ําปลี 5.00 - - - 

ขา 6.00 250.00 1.50 59.83 

ขาวโพดรับประทานฝกสด 1,228.25 1,064.83 1,307.87 19.07 

ขาวโพดหวาน 1,095.75 1,224.12 1,130.78 15.89 

แคนตาลูป 70.25 2,200.00 154.55 20.00 

คะนา 173.25 1,080.83 187.25 11.75 

แตงกวา 229.75 2,987.12 686.29 11.40 

แตงราน 173.25 1,312.39 227.37 12.99 

แตงไทย 32.00 915.38 29.29 10.00 

น้ําเตา 2.00 1,000.00 2.00 10.00 

แตงโมเนื้อ 954.00 2,054.88 1,960.35 8.09 

บล็อคโคลี 6.00 1,000.00 6.00 10.00 

ถ่ัวฝกยาว 385.50  929.09       358.16                    24.56 

บวบ            9.50  753.85       7.16                   11.43 

ผักกวางตุง           235.25  1,027.74       241.76                    26.25 

ผักกาดเขียวปลี            19.00  1,000.00         19.00                   12.11 

ผักกาดหอม          40.50  -      -                   - 

ผักค่ืนฉาย           2.00 1,645.00       3.29 35.00 

ผักช ี 32.00  503.13 4.00 40.00 

ท่ีมา  รายงานสภาวะการผลิตพืช ป 2563 
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5. สถิติการเพาะปลูกพืชผักท่ีสําคัญ ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 (ตอ) 

ชนิด พ้ืนท่ีปลูก  

(ไร) 

ผลผลิตเฉล่ีย  

(กก./ไร) 

ผลผลิตรวม 

 (ตัน) 

ราคาเฉล่ีย  

(บาท/กก.) 

ผักบุงจีน 111.25 949.63       105.65                9.93 

พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก(ข้ีหนูสวน) 279.75 857.65 245.93 42.71 

พริกข้ีหนูเม็ดใหญ 1,285.75 1,882.24 2,420.10 33.51 

ฟก/แฟง 2.00 500.00 1.00 15.00 

ฟกทอง 3,112.00 2,809.00 8,741.61 10.02 

มะเขือเทศบริโภคสด 43.00 1,156.98 49.75 14.98 

มะเขือเปราะ 423.00 989.39 418.52 6.54 

มะเขือพวง 3.00 100.00 0.30 5.00 

หนอไมฝรั่ง 84.00 760.29 63.86 38.92 

หอมแบง (ตนหอม) 245.50 1,190.11 273.13 30.94 

ผักชีลาว 8.00 985.00 7.88 25.89 

รวม 10,347.75       - 18,688.10 - 

ท่ีมา  รายงานสภาวะการผลิตพืช ป 2563 
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ขอมูลสถาบันเกษตรกร  

ตารางแสดงขอมูลสถาบันเกษตรกร รายอําเภอ ป 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก

1 เมืองรอยเอ็ด 4 205 104 1702 11 289

2 ธวัชบุรี 13 299 74 870 7 101

3 เสลภูมิ 19 571 178 3865 8 436

4 จตุรพักตรพิมาน 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 ปทุมรัตต 2 184 35 1313 3 74

10 โพนทราย 6 147 49 1515 5 166

11 เมืองสรวง 1 60 45 829 5 262

12 จังหาร 5 158 43 889 5 126

13 ศรีสมเด็จ 7 14 43 492 6 101

14 โพธิ์ชัย 1 19 69 1139 11 321

15 เมยวดี 4 93 38 1584 7 163

16 พนมไพร 9 257 36 607 9 205

17 อาจสามารถ 6 128 66 1514 5 126

18 หนองฮี 5 167 35 744 8 265

19 เชียงขวัญ 6 140 66 1470 9 177

20 ทุงเขาหลวง 4 88 51 1470 7 156

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

กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร
อําเภอลําดับ
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ขอมูลวิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

ตารางแสดงขอมูลจํานวนวิสาหกิจชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

อําเภอ 

จํานวนวิสาหกิจชุมชน จํานวนอาสาสมัคร 

เกษตรหมูบาน 

(ราย) 

วิสาหกิจชุมชน 

(แหง) 

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

(แหง) 

เมืองรอยเอ็ด 224 - 201 

เกษตรวิสัย 265 5 174 

ปทุมรัตต 187 2 101 

จตุรพักตรพิมาน 234 - 150 

ธวัชบุร ี 231 2 147 

พนมไพร 243 - 160 

โพนทอง 345 2 196 

โพธิ์ชัย 202 - 112 

หนองพอก 114 - 120 

เสลภูมิ 366 3 235 

สุวรรณภูมิ 409 - 199 

เมืองสรวง 105 - 49 

โพนทราย 178 - 57 

อาจสามารถ 250 - 139 

เมยวด ี 110 - 43 

ศรีสมเด็จ 269 1 82 

เชียงขวัญ 108 - 66 

จังหาร 112 - 110 

หนองฮี 144 - 54 

ทุงเขาหลวง 86 - 51 

รวม 4,182 15 2,446 

ท่ีมา:กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 
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  ขอมูลศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  

ท่ี อําเภอ ช่ือ ศจช. 
ท่ีตั้ง ศจช. 

ชนิดพืช 
หมู ตําบล 

1 เมืองรอยเอ็ด ศจช.เมืองทอง 5 เมืองทอง ขาว 

2 เกษตรวิสัย ศจช.เหลาหลวง 8 เหลาหลวง ขาว 

3 ปทุมรัตต ศจช.สระบัว 1 สระบัว ขาว 

4 จตุรพักตรฯ ศจช.ปาสังข 5 ปาสังข ขาว 

5 ธวัชบุร ี ศจช.เมืองนอย 12 เมืองนอย ขาว 

6 พนมไพร ศจช.บานดอนเจริญ 13 พนมไพร ขาว 

7 โพนทอง ศจช.หนองใหญ 13 หนองใหญ มันสําปะหลัง 

8 โพธิ์ชัย ศจข.บัวคํา 4 บัวคํา มันสําปะหลัง 

9 หนองพอก ศจช.บานหนองหวา 6 กกโพธิ์ ขาว 

10 เสลภูมิ ศจช.บึงเกลือ 2 บึงเกลือ ขาว 

11 สุวรรณภูมิ ศจช.หัวชาง 1 หัวชาง ขาว 

12 เมืองสรวง ศจช.หนองหิน 4 หนองหิน ขาว 

13 โพนทราย ศจช.บานโพนทราย 2 โพนทราย ขาว 

14 อาจสามารถ ศจช.โนนหาด 10 โหรา ขาว 

15 เมยวด ี ศจช.เมยวด ี 9 เมยวด ี ขาว 

16 ศรีสมเด็จ ศจช.บานหนองคูโคก 8 หนองแวงควง ขาว 

17 เชียงขวัญ ศจช.พระเจา 10 พระเจา ขาว 

18 จังหาร ศจช.ดงสิงห 9 ดงสิงห ขาว 

19 หนองฮี ศจช.สาวแห 4 สาวแห ขาว 

20 ทุงเขาหลวง ศจช.บานผักกาม 1 ทุงเขาหลวง ขาว 

รวม 20 ศูนย  

ท่ีมา:กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 
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ขอมูลศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ท่ี อําเภอ ช่ือ ศดปช. 
ท่ีตั้ง ศดปช. 

ชนิดพืชหลัก 
หมู ตําบล 

1 เมืองรอยเอ็ด ศดปช.ตําบลเมืองทอง 5 เมืองทอง ขาว 

2 เกษตรวิสัย ศดปช.ตําบลหนองแวง 5 หนองแวง ขาว 

3 ปทุมรัตต ศดปช.ตําบลหนองแคน 5 หนองแคน ขาว 

4 จตุรพักตรฯ ศดปช.ตําบลปาสังข 3 ปาสังข ขาว 

5 ธวัชบุร ี ศดปช.ตําบลเมืองนอย 12 เมืองนอย ขาว 

6 พนมไพร ศดปช.ตําบลวารีสวัสดิ ์ 8 วารีสวัสดิ ์ ขาว 

7 โพนทอง ศดปช.ตําบลอุมเมา 11 อุมเมา ขาว 

8 โพธิ์ชัย ศดปช.ตําบลบัวคํา 4 บัวคํา ขาว 

9 หนองพอก ศดปช.ตําบลบึงงาม 11 บึงงาม ขาว 

10 เสลภูมิ ศดปช.ตําบลบึงเกลือ 5 บึงเกลือ ขาว 

11 สุวรรณภูมิ ศดปช.ตําบลทุงหลวง 5 ทุงหลวง ขาว 

12 เมืองสรวง ศดปช.ตําบลเมืองสรวง 2 เมืองสรวง ขาว 

13 โพนทราย ศดปช.ตําบลโพนทราย 2 โพนทราย ขาว 

14 อาจสามารถ ศดปช.ตําบลข้ีเหล็ก 4 ข้ีเหล็ก ขาว 

15 เมยวด ี ศดปช.ตําบลเมยวดี 9 เมยวด ี ขาว 

16 ศรีสมเด็จ ศดปช.ตําบลโพธิ์สัย 3 โพธิ์สัย ขาว 

17 เชียงขวัญ ศดปช.ตําบลพระเจา 10 พระเจา ขาว 

18 จังหาร ศดปช.ตําบลดินดํา 14 ดินดํา ขาว 

19 หนองฮี ศดปช.ตําบลหนองฮี 3 หนองฮี ขาว 

20 ทุงเขาหลวง ศดปช.ตําบลมะบา 1 มะบา ขาว 

รวม 20 ศูนย  

ท่ีมา:กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด
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ขอมูลศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ท่ีตั้งจดุนํารอง การดําเนินการ 

ท่ี อําเภอ ตําบล พืช/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม 

1 เมืองรอยเอ็ด เมืองทอง ขาว ลดตนทุนการผลิตและผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ 

2 เกษตรวิสัย ดงครั่งนอย ขาว การลดตนทุนการผลิตขาว(โดยใชปุยอินทรียใชเอง) 

3 ปทุมรัตต ปทุมรัตต ขาว ลดตนทุนการผลิตขาว 

4 จตุรพักตรฯ ดูนอย เกษตรผสมผสาน ดําเนินการเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ธวัชบุร ี หนองพอก ขาว ผลิตขาวอินทรียครบวงจรและการแปรรูป 

6 พนมไพร หนองทัพไทย ขาว ลดตนทุนการผลิตขาวและไรนาสวนผสม 

7 โพนทอง หนองใหญ ออย ลดตนทุนการผลติและเศรษฐกิจพอเพียง 

8 โพธิ์ชัย บัวคํา เกษตรผสมผสาน ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช 

9 หนองพอก ทาสีดา ไรนาสวนผสม เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตและเกษตรพอเพียง 

10 เสลภูมิ เกาะแกว ไรนาสวนผสม ลดตนทุนการผลิตและไรนาแบบผสมผสาน 

11 สุวรรณภูมิ หินกอง ขาว ลดตนทุนการผลิตและการผลิตขาวคุณภาพ 

12 เมืองสรวง หนองหนิ ขาว ลดตนทุนการผลิตขาวและเกษตรอินทรีย 

13 โพนทราย ยางคํา ขาว เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิต 

14 อาจสามารถ อาจสามารถ ขาว ลดตนทุนการผลิตขาวและผลิตปุยชีวภาพใชเอง 

15 เมยวด ี ชุมพร ไรนาสวนผสม ผลิตพืชหลากหลาย,เศรษฐกิจพอเพียง 

16 ศรีสมเด็จ โพธิ์ทอง เกษตรผสมผสาน ลดตนทุนการผลิตขาวและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

17 เชียงขวัญ บานเขือง ขาว การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวและลดตนทุน 

18 จังหาร แสนชาต ิ ขาว ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

19 หนองฮี ดูกอ่ึง ขาว ลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาว 

20 ทุงเขาหลวง มะบา ไรนาสวนผสม ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

รวม 20 ศูนย  

                                                ท่ีมา:กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 30 

 

ขอมูลพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ(Zoning)ของจังหวัดรอยเอ็ด 

 

ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีเหมาะสม (ไร) 

เหมาะสมสูง

(S1) 

เหมาะสมปานกลาง

(S2) 

เหมาะสมนอย

(S1) 

ไมเหมาะสม

(N) ผลรวม 

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

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

ออย 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 

  

ท่ีมา: ขอมูลพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จากกรมพัฒนาท่ีดิน(2559) 

 

 

ตนทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2563 

 

 

ชนิดพืช 
ตนทุนการผลิต(บาท) ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 

ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ ตนทุนรวม/ไร ตนทุนรวม/ตัน ผลตอบแทน/ไร ผลตอบแทน/ตัน 

ขาวนาป 1,809.12 662.88 2,472.00 12,017.13 -151.64 -458.13 

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

มันสําปะหลัง 5,610.78 975.23 6,586.01 1,840.00 514.27 140.00 

ออยโรงงาน 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 

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

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

  

 

 

 

ท่ีมา:สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 4 ขอนแกน 

 

 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 31 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวในจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 32 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสําประหลังในจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 33 

 

 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกออยในจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 34 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกยางพาราในจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด  หนา 35 

 

คณะทํางานจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

ท่ีปรึกษา 

นายสมจิตร คําสี เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

คณะทํางาน 

1) นายสุทธินยั จันทะสอน หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  ประธานคณะทํางาน 

2) นางประมวล ทบคลัง     หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    คณะทํางาน 

3) นายยงยทุธ ศรีนวล  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  คณะทํางาน 

4) นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  คณะทํางาน 

5) นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ หัวหนากลุมอารักขาพืช    คณะทํางาน 

6) นายสุขสันติ์ แกวคีรี      นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  คณะทํางาน 

7) นางสาวพันธิวา พรมเพียงชาง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  คณะทํางาน 

8) นางสาวอาภัสสร ศรีสุภาพ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  คณะทํางาน 

9) นายพัฒนา สุริยะแกนทราย      เจาหนาท่ีธุรการ                                           คณะทํางาน 

10) นายปยณัฐ เศษจันทร           นักวชิาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คณะทํางาน/ 

                                   เลขานุการ 

 

  

 

 

 

 

 

 


