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บทสรุปผู้บริหาร 

ความส าคัญ 

 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน

แห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ใช้แนวเขตปกครองระดับต าบลเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ และ

เป็นที่ยอมรับของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระดับต าบล สรุปข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ต าบลหนองพอก

อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการพืน้ที่ป่าอเนกประโยชน์ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จ านวน 5 ป่า คอื 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 329,491 ไร่ 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 49,375 ไร่ 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่ว เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 21,350 ไร่ 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและโคกสูง เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 9,287 ไร่ 

5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 16,787 ไร่ 

2.2 บริการประชาชนด้านป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 อ าเภอ ดังนี ้

1) อ าเภอเมยวดี จ านวน 4 ต าบล 43 หมูบ่้าน เนื้อที่ 112,868.75 ไร่ 

2) อ าเภอหนองพอก จ านวน 9 ต าบล 120 หมูบ่้าน เนื้อที่ 374,687.5 ไร่ 

3) อ าเภอโพนทอง จ านวน 14 ต าบล 196 หมูบ่้าน เนื้อที่ 449,500 ไร่ 

4) อ าเภอเสลภูมิ จ านวน 18 ต าบล 235 หมูบ่้าน เนื้อที่ 495,211.25 ไร่ 

5) อ าเภอโพธิ์ชัย จ านวน 9 ต าบล 112 หมูบ่้าน เนื้อที่ 246,437.5 ไร่ 

6) อ าเภอเชยีงขวัญ จ านวน 6 ต าบล 66 หมูบ่้าน เนื้อที่ 79,500 ไร่ 

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 1,600,081.58 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ 331,010 ไร่ 

พืน้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ เนือ้ที่ 12,250 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 428,889.72 ไร่  
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4. พื้นที่ป่าคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เนื้อที่ 428,889.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.80 ของ

พืน้ที่ศูนย์ฯ อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ที่ 95,280 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เนื้อที่ 210,175 ไร่ 

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 และ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ เนื้อที่ 29,351.89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.9 

ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ าเภอเมยวดี อ าเภอ

หนองพอก อ าเภอโพนทอง อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอโพธิ์ชัย และอ าเภอเชยีงขวัญ 

7. จุดสูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ มีความสูง 400 เมตร ตั้งอยู่ใน

ท้องที่ต าบลภูเขาทอง และต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และต่ าสุดคือ 200 เมตร อยู่ในพื้นที่ลุ่ม

น้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย คือ ล าน้ ายัง ล าน้ าชี ส่วนที่ 4 หว้ยบังอี่ และล าน้ าปาวตอนล่าง 

8. ข้อมูลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพืน้ที่ศูนย์ฯ 

8.1 โครงการป่าชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ จ านวน 52 โครงการ     

รวมเนือ้ที่ประมาณ 19,237-1-46 ไร่ แยกเป็น 

1) อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 23 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 15,756-1-

46 ไร่ 

2) อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 24 โครงการ 

รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,159  ไร่ 

3) อยู่ในพื้นที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน 5 โครงการ รวมเนื้อที่

ประมาณ 1,322 ไร่ 

8.2 ข้อมูลราษฎรถือครองส ารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี ่พืน้ที่จะรับรองสิทธิ์ท ากิน (สทก.) 1,375-0-00 ไร่ 

9. หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่

ประกอบด้วย 

9.1 หนว่ยงานสังกัดกรมป่าไม้ 

1) หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.1 (ดงมะอี)่ 

2) สถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด 



ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวดัร้อยเอ็ด หนา้ 4 

 

3) ศูนย์ประสานงานกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ 

5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด  

6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่ว 

7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและโคกสูง 

8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า 

9.2  หนว่ยงานสังกัดกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื 

1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 
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บทที ่1 

ข้อมูลที่ตั้งส านักงาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที ่175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น) 

ที่ตัง้ ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตารางที่ 1 ข้อมูลติดตอ่ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที ่175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายไพสิฐ   เลิศพุทธิพงศ์พร 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2557 

โทรศัพท์ 081-7684949 

Email - 

Website www.forest.go.th 
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ค่าพิกัดที่ตัง้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

- ค่าพิกัด WGS 84 415473 E 1803186 N 
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บทที ่2 
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ข้อมูลพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1. พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งภารกิจเพื่อ

จัดการพื้นที่ป่าอเนกประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎกระทรวงฯ 

1.1.1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 329,491 ไร่ 

1.1.2 ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงแมเ่ผด เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 49,375 ไร่ 

1.1.3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ลม้และป่าโคกหนองบั่ว เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 21,350 ไร่ 

1.1.4 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและโคกสูง เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 9,287 ไร่ 

1.1.5 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 16,787 ไร่ 

1.2 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ 

1.2.1 อ าเภอเมยวดี จ านวน 4 ต าบล 43 หมูบ่้าน เนือ้ที ่112,868.75 ไร ่

1.2.2 อ าเภอหนองพอก จ านวน 9 ต าบล 120 หมูบ่้าน เนือ้ที ่374,687.5 ไร่ 

1.2.3 อ าเภอโพนทอง จ านวน 14 ต าบล 196 หมูบ่้าน เนื้อที่ 449,500 ไร่ 

1.2.4 อ าเภอเสลภูมิ จ านวน 18 ต าบล 235 หมูบ่้าน เนื้อที่ 495,211.25 ไร่ 

1.2.5 อ าเภอโพธิ์ชัย จ านวน 9 ต าบล 112 หมูบ่้าน เนื้อที่ 246,437.5 ไร่ 

1.2.6 อ าเภอเชียงขวัญ จ านวน 6 ต าบล 66 หมูบ่้าน เนื้อที่ 79,500 ไร่ 

2.  ข้อมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

2.1 อ าเภอเมยวดี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น  4 ต าบล  43 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 เมยวดี 11 1,652 5,682 

2 บุ่งเลิศ 9 1,269 4,906 

3 ชมสะอาด 9 1,260 4,350 

4 ชุมพร 14 2,209 8,087 

รวม 4 43 6,390 23,025 

ค าขวัญอ าเภอเมยวดี : เมยวดีเมอืงพ่อสหีราช สวยสะอาดด้วยน้ าใจ เลื่องลือไกลผ้าลายขิต  

         ถิ่นผลติอ้อยหวาน ทุกหมู่บ้านพัฒนา 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

2.2 อ าเภอหนองพอก แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ต าบล 120 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 หนองพอก 14 1,530 6,496 

2 ภูเขาทอง 17 2,404 9,710 

3 บึงงาม 11 1,388 5,754 

4 กกโพธิ ์ 12 1,740 6,466 

5 รอบเมอืง 19 1,832 6,242 

6 ผาน้ าย่อย 13 1,792 6,086 

7 โคกสว่าง 10 1,346 4,837 

8 หนองขุ่นใหญ่ 13 2,109 8,221 

9 ท่าสีดา 11 1,605 6,181 

รวม 9 120 15,746 59,993 

ค าขวัญอ าเภอหนองพอก : หนองพอกถิ่นเมืองงาม เรืองนามผาน้ าย้อย ใช้สอยน้ าพุใส เจดยี์ใหญ่ตระการตา  

    โสภาสวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติถ้ าภควัม อร่อยล้ าแก่งออ่มหวาย 

    เที่ยวสบายเขื่อนวังนอง 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

 

2.3 อ าเภอโพนทอง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ต าบล 196 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต าบลในอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 แวง 12 811 2,761 

2 โคกกกม่วง 13 1,599 5,785 

3 นาอุดม 17 1,657 6,667 

4 สว่าง 13 2,076 7,594 

5 หนองใหญ่ 15 3,014 11,405 

6 โพธิ์ทอง 18 2,525 10,031 

7 โนนชัยศรี 18 2,575 9,291 

 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

8 โพธิ์ศรสีว่าง 13 1,460 5,286 
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9 อุ่มเมา่ 12 1,505 5,380 

10 ค านาดี 13 2,564 9,183 

11 พรมสวรรค์ 11 1,417 5,394 

12 สระนกแก้ว 16 1,453 4,759 

13 วังสามัคคี 12 2,006 7,424 

14 โคกสูง 13 1,490 5,739 

รวม 14 196 26,152 96,699 

ค าขวัญอ าเภอโพนทอง : โพนทองเมืองงาม เรอืงนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก 

  มรดกแหลมพยอม ขา้วหอมองุน่หวาน สืบสานพัฒนา การศกึษาก้าวไกล 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

 

2.4 อ าเภอเสลภูมิ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล 235 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 กลาง 11 175 896 

2 นางาม 16 1,899 7,777 

3 เมืองไพร 14 1,306 6,853 

4 นาแซง 14 1,419 5,633 

5 นาเมือง 20 2,404 9,736 

6 วังหลวง 18 1,513 6,137 

7 ท่าม่วง 11 1,414 4,920 

8 ขวาว 16 1,817 9,361 

9 โพธิ์ทอง 14 2,134 8,076 

10 ภูเงนิ 18 3,082 11,818 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

11 เกาะแก้ว 14 2,578 8,851 
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12 นาเลิง 10 1,102 4,826 

13 เหล่าน้อย 10 1,392 5,651 

14 ศรวีิลัย 11 1,250 4,716 

15 หนองหลวง 9 783 3,110 

16 พรสวรรค์ 9 1,229 4,446 

17 ขวัญเมอืง 11 121 551 

18 บึงเกลือ 9 1,307 6,051 

รวม 18 235 26,925 109,409 

ค าขวัญอ าเภอเสลภูมิ :  เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ ายัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ 

ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมอืงน าแผ่นดินทอง 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

 

2.5 อ าเภอโพธิ์ชัย แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ต าบล 112 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 6 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ขามเปี้ย 20 1,334 5,403 

2 เชยีงใหม่ 12 1,619 6,940 

3 บัวค า 11 1,432 5,288 

4 อัคคะค า 14 1,563 7,239 

5 สะอาด 14 1,178 4,611 

6 ค าพอุง 13 1,526 7,239 

7 หนองตาไก้ 10 1,039 3,569 

 

 

 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

8 ดอนโอง 10 1,019 4,380 
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9 โพธิ์ศร ี 8 972 3,815 

รวม 9 112 11,682 48,484 

ค าขวัญอ าเภอโพธิ์ชัย :  ดินแดนกระตบิข้าวใหญ่ ผา้ไหมล้ าค่า ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต 

แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่ 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

 

2.6 อ าเภอเชียงขวัญ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต าบล 66 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 7 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอเชยีงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 เชยีงขวัญ 12 1,207 4,448 

2 พลับพลา 11 1,165 4,735 

3 พระธาตุ 8 714 2,623 

4 พระเจา้ 12 1,169 4,714 

5 หมูม้น 10 1,564 4,940 

6 บ้านเขือง 13 1,762 6,237 

รวม 6 66 7,581 27,697 

 

ค าขวัญอ าเภอเชียงขวัญ :  บุ่งเชยีงขวัญงามตา ล้ าค่าฟืมทอมือ เลื่องลือพระธาตุใหญ่ สดใสริมฝ่ังชี  

   ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง 

ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 
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ข้อมูลประเภทพื้นที่ 
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พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที ่175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยพื้นที่

ลักษณะต่างๆ ตามกฎหมาย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดนิ วนอุทยาน 

ตารางที่ 8 ข้อมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที่ 
เน้ือที่ (ไร)่ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 175 1,600,081.58 

ป่าสงวนแหง่ชาติตามท้ายกฎกระทรวง 426,290 

เขตปฏิรูปที่ดนิ 331,010 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ สังกัดกรมอุทยานฯ 12,250 

ป่าสงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบคงเหลือ 149,617 
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ข้อมูลพ้ืนที่ปา่ 
ในพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที ่175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตารางที่ 9 ข้อมูลพืน้ที่คงสภาพป่าในพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ประเภทพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ ป่าคงสภาพ 

(ไร)่ (ไร)่ (ร้อยละ) 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 175 1,600,081.58 428,889.72 26.80 

เขตปฏิรูปที่ดนิ 331,010 210,175 63.50 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ สังกัดกรมอุทยานฯ 36,583.29 12,250 33.49 

ป่าสงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบคงเหลือ 149,617 95,280 63.68 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอ าเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 70 กิโลเมตร ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 6 

อ าเภอ 60 ต าบล ประกอบด้วย  

1) อ าเภอเมยวดี มี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมยวดี 11 หมู่บ้าน ต าบลบุ่งเลิศ 9 หมู่บ้าน ต าบลชมสะอาด 9 

หมูบ่้าน และต าบลชุมพร 14 หมูบ่้าน  

2) อ าเภอหนองพอก มี 9 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองพอก 14 หมู่บ้าน ต าบลภูเขาทอง 17 หมู่บ้าน ต าบลบึง

งาม 11 หมูบ่้าน ต าบลกกโพธิ์ 12 หมูบ่้าน ต าบลรอบเมือง 19 หมูบ่้าน ต าบลผาน้ าย้อย 13 หมู่บ้าน ต าบลโคกสว่าง 

10 หมูบ่้าน ต าบลหนองขุน่ใหญ่ 13 หมูบ่้าน และต าบลท่าสีดา 11 หมูบ่้าน 

3) อ าเภอโพนทอง ม ี14 ต าบล ได้แก่ ต าบลแวง 12 หมูบ่้าน ต าบลนาอุดม 17 หมู่บ้าน ต าบลหนองใหญ่ 15 

หมู่บ้าน ต าบลโพธิ์ทอง 18 หมู่บ้าน ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง 13 หมู่บ้าน ต าบลอุ่มเม่า 12 หมู่บ้าน ต าบลนาค าดี 13 

หมูบ่้าน ต าบลสระนกแก้ว 16 หมูบ่้าน ต าบลโคกสูง 13 หมูบ่้าน ต าบลพรมสวรรค์ 11 หมู่บ้าน ต าบลโคกกกม่วง 13 

หมูบ่้าน ต าบลสว่าง 13 หมูบ่้าน ต าบลโนนชัยศรี 18 หมูบ่้าน และต าบลวังสามัคคี 12 หมูบ่้าน 

4) อ าเภอเสลภูมิ มี 18 ต าบล ได้แก่ ต าบลกลาง 11 หมู่บ้าน ต าบลนางาม 16 หมู่บ้าน ต าบลเมืองไพร 14 

หมู่บ้าน ต าบลนาแซง 14 หมู่บ้าน ต าบลนาเมือง 20 หมู่บ้าน ต าบลวังหลวง 18 หมู่บ้าน ต าบลท่าม่วง 11 หมู่บ้าน 

ต าบลขวาว 16 หมูบ่้าน ต าบลโพธิ์ทอง 14 หมูบ่้าน ต าบลเกาะแก้ว 14 หมูบ่้าน ต าบลนาเลิง 10 หมู่บ้าน ต าบลเหล่า

น้อย 10 หมู่บ้าน ต าบลพรสวรรค์ 9 หมู่บ้าน ต าบลศรีวิลัย 11 หมู่บ้าน ต าบลหนองหลวง 9 หมู่บ้าน ต าบล

ขวัญเมอืง 11 หมูบ่้าน ต าบลบึงเกลือ 9 หมูบ่้าน และต าบลภูเงนิ 18 หมูบ่้าน 
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5) อ าเภอโพธิ์ชัย มี 9 ต าบล ได้แก่ ต าบลขามเปี้ย 20 หมู่บ้าน ต าบลเชียงใหม่ 12 หมู่บ้าน ต าบลบัวค า 11 

หมู่บ้าน ต าบลอัคคะค า 14 หมู่บ้าน ต าบลสะอาด 14 หมู่บ้าน ต าบลค าพอง 13 หมู่บ้าน ต าบลหนองตาไก้ 10 

หมูบ่้าน ต าบลดอนโอง 10 หมูบ่้าน และต าบลโพธิ์ศรี 8 หมูบ่้าน 

6) อ าเภอเชยีงขวัญ 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลเชียงขวัญ 12 หมูบ่้าน ต าบลพลับพลา 11 หมู่บ้าน ต าบลพระธาตุ 

8 หมูบ่้าน ต าบลพระเจา้ 8 หมูบ่้าน ต าบลหมูมน้ 10 หมูบ่้าน และต าบลบ้านเขือง 13 หมูบ่้าน 

ป่าดงมะอี่ มีไม้เต็งรัง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้พยุง ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้ยาง ไม้พรวง และไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีค่า

จ านวนมาก และมีของป่ากับธรรมชาติอื่นด้วย สมควรให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 
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บทที ่5 

ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุม่น้ า 
 

 มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบเรื่องการก าหนดช้ัน

คุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใชท้ี่ดินเขตลุ่มน้ า 

 

ตารางที่ 10 ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ าในพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175  

    ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พืน้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 1,600,081.58 100 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 6,370.7 0.4 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 2 22,981.19 1.5 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 3 29,806.66 1.9 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 4 258,105.91 16.1 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 5 1,282,817.12 80.1 
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ข้อมูลจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ในพ้ืนที่ปา่สงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 

  การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 10 และ 

วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

๒. มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

๓. มาตรการการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 

2535 ดังนี้ 

- ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงมะอี่ 

เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่การเกษตร (Zone A) เนือ้ที่ประมาณ 83,272.82 ไร่ 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) เนือ้ที่ประมาณ 60,904.3 ไร่ 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนือ้ที่ประมาณ 264,975.57 ไร่ 

ตารางที่ 11 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 

มีนาคม 2535 พืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การจ าแนกเขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิป่าไม้ 
พืน้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 1,600,081.58 100 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 60,904.3 3.8 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 264,975.57 16.6 

เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่การเกษตร 83,272.82 5.2 

นอกพืน้ที่ป่า 1,175,441.94 73.4 

พืน้ที่อื่นๆ 15,486.95 1 
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บทที ่7 

ข้อมูลระดับความสูง 
 

จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ มีความสูง 400 เมตร ตั้งอยู่ในท้องที่

ต าบลภูเขาทอง และต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และต่ าสุดคือ 200 เมตร อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าหลัก 

คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย คือ ล าน้ ายัง ล าน้ าชี ส่วนที่ 4 หว้ยบังอี่ และล าน้ าปาวตอนล่าง  
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บทที ่8 

ข้อมูลลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าย่อย 
 

 คณะกรรมการอุทกวิทยาแหง่ชาติ ได้แบ่งพืน้ที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ าย่อย 254  

ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมพืน้ที่เกาะ ยกเว้น เกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ปาดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในพื้นที่ลุม่น้ า 

 ลุ่มน้ าหลัก ลุม่น้ าชี, ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ ามูล 

 ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ ายัง, ล าน้ าช ีสว่นที่ 4, ล าน้ าปาวตอนล่าง, หว้ยบังอี่, ล าเซบาย และห้วยโพง  

ตารางที่ 12 ข้อมูลลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อยในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่ งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่          

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลุ่มน้ า พื้นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 1,600,081.58 100 

ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าชี 1,583,091.52 98.93 

  ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ าปาวตอนล่าง 67,113.31 4.19 

  ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ ายัง 1,144,088.58 71.5 

  ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ าชี ส่วนที่ 4 371,889.63 23.24 

ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าโขง 8,886.11 0.56 

  ลุ่มน้ าย่อย หว้ยบังอี่ 8,886.11 0.56 

ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ ามูล 7,749.03 0.48 

  ลุ่มน้ าย่อย ล าเซบาย 2,577.17 0.16 

  ลุ่มน้ าย่อย หว้ยโพง 5,171.86 0.32 
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 พื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสายน้ าส าคัญ คือ แม่น้ าชี     

ล าห้วยที่ส าคัญ ได้แก่ ล าน้ ายัง, ล าน้ าชี ส่วนที่ 4, ล าน้ าปาวตอนล่าง, หว้ยบังอี่, ล าเซบาย และหว้ยโพง 

 
 

แม่น้ าชี  ถือได้ว่าเป็นแม่น้ าสายหลักสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่หล่อเลี้ยงประชากร

รวม  6  จังหวัด  คือ  ชัยภูมิ,ขอนแก่น,มหาสารคาม.ร้อยเอ็ด,ยโสธร  และอุบลราชธานี  ซึ่งแม่น้ าชีนี้มีต้นก าเนิด

จากภูเขาพญาฝ่อในเขต  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  และไหลลงสู่แม่น้ ามูลที่  อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี  

แมน่้ าชีถือวา่เป็นแมน่้ าสายที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ซึ่งมีความยาวประมาณ  765  กิโลเมตร  และมี

พืน้ที่ชุม่น้ าทั้งหมด  49,476  ตารางกิโลเมตร 
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  แม่น้ าชี  ถือเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งมีน้ าไหลอยู่ตลอดทั้งปี  จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ซึ่งอยู่สูงจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  120 – 160  เมตร  แม่น้ าชีได้ไหลผ่านอ าเภอต่าง ๆ ในเขต  จ.ร้อยเอ็ด  รวม  8  

อ าเภอ  โดยไหลผ่านทางด้านทิศเหนือและวกมาทางทิศตะวันออกของ  จ.ร้อยเอ็ด  ที่ อ.จังหาร  และต่อไปยัง  อ.

เชยีงขวัญ,อ.โพธิ์ชัย,อ.ธวัชบุรี,อ.ทุ่งเขาหลวง,อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ  และ อ.พนมไพร ตามล าดับ  รวมระยะทาง

ประมาณ  210  กิโลเมตร  และไหลลงสู่  จ.ยโสธร  และ  จ.อุบลราชธานีต่อไป  ประชากรในเขต  จ.ร้อยเอ็ด  ได้น า

น้ าในแม่น้ าชีมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร  อุปโภค – บริโภค  เลี้ยงปลาในกระชัง  และเป็นแหล่งน้ าหลักในการ

น ามาผลิตเป็นน้ าประปาในจังหวัด  ทางด้านการเกษตรในเขต  จ.ร้อยเอ็ด  มีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจ านวน  99  

สถานี  โดยสูบน้ าขึ้นจากแม่น้ าชี  จ านวน  63  สถานี  และเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่กรมชลประทานช่วยเหลือการ

เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเฉลี่ย  66  เครื่องต่อปี  โดยส่วนหนึ่งจะสูบจากแม่น้ าชี 

  ลุ่มน้ าย่อย  ในเขต  จ.ร้อยเอ็ด  สามารถแยกออกเป็น  35  ลุ่มน้ า  รวมพื้นที่ลุ่มน้ าประมาณ  

8,299.5  ตารางกิโลเมตร  โดยแยกเป็นลุ่มน้ าย่อยของแมน่้ าชี  จ านวน  25  ลุ่มน้ า  พื้นที่ลุ่มน้ าประมาณ  5,016.9  

ตารางกิโลเมตร  ที่เหลอืเป็นพืน้ที่ลุ่มน้ าย่อยของแมน่้ ามูล  จากการส ารวจล่าสุดแม่น้ าชีในเขต  จ.ร้อยเอ็ด  มีความ

จุล าน้ าอยู่ที่  885.20  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ที่ความสูง  9.50  เมตร  ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลังไป  10  ปี  ระดับน้ าชี  

จ.ร้อยเอ็ด  ที่สถานี E18  ท่าแสบง  มีระดับสูงสุดเฉลี่ย  9.92  เมตร  ปริมาณน้ า  1,010  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

จากระดับน้ าและปริมาณน้ าดังกล่าว  สรุปได้ว่าพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยน้ าท่วมเป็นประจ าซ้ าซาก  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่

ทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มและอยู่ใกล้กับแมน่้ าชี  ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ าหลาก  คือ  เดือน กันยายน 

– ตุลาคม  ของทุกปี  และในล าน้ าชีเขต  จ.ร้อยเอ็ด  จะมีฝายทดน้ าจ านวน  2  แห่ง  คือ  ฝายร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ที่

บ้านดอนวิเวก  ต าบลพระธาตุ  อ.เชยีงขวัญ  และฝายยโสธร – พนมไพร  ตั้งอยู่ที่บ้านหงส์ทอง  ต.แสนสุข  อ.พนม

ไพร  ซึ่งฝายทั้ง  2  แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ าในล าน้ าเหนือฝาย  ส าหรับใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค – 

บริโภค  และการเกษตร 
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บทที ่9 

ข้อมูลการปฏิบัติงานของกรมปา่ไม้ 

 9.1 ข้อมูลป่าชุมชน 

 ในพืน้ที่ศูนย์จัดการป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการป่าชุมชนที่ชุมชนบริหาร

จัดการและขึน้ทะเบียนกับกรมป่าไม้ จ านวน 52 โครงการ รวมเนือ้ที่ประมาณ 19,237-1-46 ไร่ 

 อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 23 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 15,756-1-46 ไร่ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เน้ือที่ 

(ไร)่ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 โครงการป่าชุมชน บา้นดงบัง 231 ดงบัง 4 หนองขุ่นใหญ ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

2 โครงการป่าชุมชน บา้นอุดรชัย 1,000 อุดรชัย 14 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

3 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหนิ 300 หนองหิน 9 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

4 โครงการป่าชุมชน บา้นภูเขาทอง 1,500 ภูเขาทอง 1 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

5 โครงการป่าชุมชน บา้นดงบัง 231 ดงบัง 10 หนองขุ่นใหญ ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

6 โครงการป่าชุมชน บา้นเหลา่ขุมมัน 700 เหลา่ขุมมัน 5 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

7 โครงการป่าชุมชน บา้นเหลา่ขุมมัน 700 เหลา่ขุมมัน 7 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

8 โครงการป่าชุมชน บา้นหนองค านอ้ย 1,000 หนองค าน้อย 3 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

9 โครงการป่าชุมชน บา้นหนองค า 1,000 หนองค าน้อย 2 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

10 โครงการป่าชุมชน บา้นหนองเม็ก 2,000 หนองเม็ก 4 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

11 โครงการป่าชุมชนบ้านกกโพธ์ิ 225 กกโพธ์ิ 6 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

12 โครงการป่าชุมชน บา้นท่าสะอาด 2,300 ท่าสะอาด 1 ท่าสดีา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

13 โครงการป่าชุมชน บา้นท่าสะอาด1 800 ท่าสะอาด 6 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

14 โครงการป่าชุมชนบ้านผาน้ ายอ้ย 350 ผาน้ าย้อย 9 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

15 โครงการป่าชุมชน บา้นทรายทอง 804 ทรายมูล 4 ท่าสดีา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

16 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 1,238-1-46 วังใหญ ่ 4 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

17 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ 385 หนองตอ 5 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

18 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา 280 บ้านนิคมพฒันา 2 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

19 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย 290 ดงหวาย 8 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

20 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจอก 82 หนองจอก 5 เหลา่น้อย เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

 

ล าดับ โครงการป่าชุมชน เน้ือที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
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ที่ (ไร)่ 

21 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเข 40 วังเข 4 เหลา่น้อย เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

22 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผักตบ 50 หนองผักตบ 3 เหลา่น้อย เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

23 โครงการป่าชุมชน บา้นบาโค 250 บาโค 4 ศรีวิลัย เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

 

อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน  24 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 

2,159  ไร่ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เน้ือที่ 

(ไร)่ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่น 200 หนองเดิ่น 3 ชุมพร เมยวด ี ร้อยเอ็ด 

2 โครงการป่าชุมชนโคกหนองคอม 735 

สายฝน (หมู ่12), น้ าค า 

(หมู ่3), หนองขีม้า้ (หมู ่

4), ค าสมศรีเหนอื (หมู ่

8), สายไผ่ค า (หมู ่15), 

ค าสมศรี (หมู ่), สนาม

เป้า (หมู ่18) 

โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

3 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนบ้์านดอนมว่ย 
25 ดอนมว่ย 10 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

4 
ป่าพื้นบ้านอาหารขุมชนท่ี

สาธารณประโยชนโ์คกบักห า 
10 โนนสวา่ง 3 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

5 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนด์อนเจ้าปูกุ่ดยางเมย 
25 โนนทอง 15 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

6 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนโ์คกอิสาน 
25 มะอ ึ 5 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

7 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนว์ัดป่าบ้านหนองโก 
25 หนองโก 8 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

8 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนโ์คกสนาม 
25 กุดสระ 7 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

9 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนโ์คกหนองโปร่งไผ ่
25 ใหมส่ามัคค ี 16 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

10 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 20 หนองแสงทุ่ง 8 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

 

ล าดับ โครงการป่าชุมชน เน้ือที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
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ที่ (ไร)่ 

11 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 5 สองพี่นอ้ง 5 สวา่ง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

12 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 15 หนองใหญ ่ 1 หนองใหญ ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

13 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 5 
หนองแวง

น้อย 
9 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

14 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 600 บะเค 10 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

15 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 3 งิว้ 10 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

16 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ าขาว 81 ค าผักกูด 9 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

17 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 5 ดงมัน 4 ค านาด ี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

18 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 3 สุขสมบูรณ์ 11 ค านาด ี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

19 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 20 ใหมโ่ชคชัย 6 วังสามัคค ี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

20 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายมูล 207 ทรายมูล 4 ขวาว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

21 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนด์อนปอหู 
25 แห ่ 9 นาเลิง เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

22 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนด์งทรายมูล 
25 ทรายมูล 4 ขวาว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

23 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนโ์นนหนามแท่ง 
25 สระทอน 3 ขวาว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

24 
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนท่ี

สาธารณประโยชนทุ่์งบ่อ 
25 หนองขาม 10 วังหลวง เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

 

อยู่ในพืน้ที่ ที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน  5 โครงการ รวมเนือ้ที่ประมาณ 1,322 ไร่ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เน้ือที่ 

(ไร)่ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 โครงการป่าชุมชน บา้นชุมพร 25 ชุมพร 8 ชุมพร เมยวด ี ร้อยเอ็ด 

2 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกุง 430 โคกกุง 4 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

3 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง 289 โคกกลาง 9 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

4 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี 289 ท่าส ี 3 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

5 โครงการป่าชุมชน บา้นหนองส าราญ 289 หนองส าราญ 13 เกาะแก้ว เสลภูม ิ ร้อยเอ็ด 

9.2 ข้อมูลราษฎรถือครอง ส ารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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 1) ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงมะอี ่1,375-0-00 ไร่ 

  1.1 พืน้ที่จะรับรองสทิธิ์ท ากิน (สทก.) 1,375-0-00 ไร่ 

9.3 ข้อมูลงานอนุญาต มีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  25  ราย      

เนือ้ที่ 6,042-3-139  ไร่ 
ล าดับ

ที่ 
เนือ้ที ่

มาตรา/มติ 

ครม. 
ชื่อผู้ขอ กิจกรรม อ าเภอ ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 

1 200 0 100 
ปส.19 ฉบับที่ 

452/2531 

องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ก.ย. 30 
9 ก.ย.31-8 

ก.ย. 61 

2 1250 0 0 

หนังสืออนญุาต

(หมายเลข1)

เล่มที่ 12 ฉบับ

ที่ 1 

องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 7 ธ.ค. 22 

จนกว่าจะ

หมดความ

จ าเป็น 

3 450 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

455/2531 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

21 ก.ย.31-

20 ก.ย. 61 

4 45 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

457/2531 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

15 ก.ย.31-

14 ก.ย. 61 

5 653 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

451/2531 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

16 ก.ย.31-

15 ก.ย. 61 

6 130 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

456/2531 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

28 ก.ย.31-

27 ก.ย. 61 

7 130 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

453/2531 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

15 ก.ย.31-

14 ก.ย. 61 

8 21 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/1485 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 17 ก.พ. 27 

17 ก.พ.27-

จนกว่าจะ

เพิกถอน

สภาพป่า

เสร็จสิน้ 

9 2 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/3556 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพนทอง ป่าดงแม่เผด 17 ก.พ. 27 
17 ก.พ.27-

16 ก.พ. 67 

 

 

ล าดับ เนือ้ที ่ มาตรา/มติ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม อ าเภอ ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
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ที่ ครม. 

10 94 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/3101 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพนทอง ป่าดงแม่เผด 10 ม.ค. 27 
10 ม.ค. 27-

9 ม.ค. 57 

11 191 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/1373 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพนทอง ป่าดงแม่เผด 28 ธ.ค. 26 
28  ธ.ค.27-

27 ธ.ค. 57 

12 130 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/3203

7 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า กิ่ง เมยวด ี ป่าดงมะอี ่ 17 ก.พ. 27 
17 ก.พ.27-

16 ก.พ. 57 

13 150 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/3071

2 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า กิ่ง เมยวด ี ป่าดงมะอี ่ 17 ก.พ. 27 
17 ก.พ.27-

16 ก.พ. 57 

14 3 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/2480

7 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพธิ์ชัย ป่าดงมะอี ่ 17 ก.พ. 27 
17 ก.พ.27-

16 ก.พ. 57 

15 135 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/3761 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพธิ์ชัย ป่าดงแม่เผด 17 ก.พ. 27 
17 ก.พ.27-

16 ก.พ. 57 

16 160 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705(3)/2533 

กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า โพธิ์ชัย ป่าดงแม่เผด 6 ธ.ค. 33 
28 ธ.ค.33-

27 ธ.ค. 63 

17 1050 3 39 
ปส.19 ฉบับที่ 

111/2544 
กรมชลประทาน ก่อสรา้งแหล่งน้ า หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 2 ต.ค. 44 

25 ต.ค. 44 

-24 ต.ค. 74 

18 50 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

195/2537 
กรมสามัญศกึษา 

สรา้งสถานที่

ราชการ 
หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 28 พ.ค.36 

9 ส.ค. 37 - 

8 ส.ค. 67 

 

 

 

 

ล าดับ เนือ้ที ่ มาตรา/มติ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม อ าเภอ ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
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ที่ ครม. 

19 50 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

27/2540 
กรมสามัญศกึษา 

สรา้งสถานที่

ราชการ 
หนองพอก 

ป่าไม้ล้ม-

ป่าโคก

หนองบั่ว 
17 ต.ค. 40 

20  พ.ย. 40 

- 19 พ.ย. 

70 

20 100 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

0705/644 

กรมสามัญศกึษา 
สรา้งสถานที่

ราชการ 
หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 25 ธ.ค. 17 

จนกว่าจะ

หมดความ

จ าเป็น 

21 3 0 0 
ปส.19 ฉบับที่ 

425/2531 
กองทัพอากาศ 

สรา้งสถานที่

ราชการ 
หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 29 ต.ค. 30 

15 ก.ย. 31 -

14 ก.ย. 61 

22 15 0 0 

หนังสืออนญุาต 

(หมายเลข1)

เล่มที่ 248 

ฉบับที่ 05 

กรมศาสนา สรา้งวัด หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 28 ก.ค. 31 
23  ม.ค. 32 

-22 ม.ค. 62 

23 15 0 0 

หนังสือ กปม. 

ที่ กษ 

070505/4909 

กรมศาสนา สรา้งวัด โพนทอง 
ป่าดงหนั-

โคกสูง 15 พ.ย. 44 
15  พ.ย. 44 

-14 พ.ย. 74 

24 15 0 0 
ปส.23 เล่มที่ 

112  ฉบับที่ 01 

ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิ

สรา้งวัด หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 30 ก.ค. 46 
12  ธ.ค. 46 

-11 ธ.ค. 76 

25 1000 0 0 

หนังสืออนญุาต 

(หมายเลข1)

เล่มที่ 4 ฉบับที่ 

23 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
เพื่อการศึกษาวิจัย หนองพอก ป่าดงมะอี ่ 21 ม.ค. 29 

12  ก.พ.  29 

- 11  ก.พ.  

59 
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บทที ่10 

ที่ตั้งหน่วยงานราชการ 
 

 หนว่ยงานสังกัดทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) และกรมป่าไม ้ในพืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 

175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.1 (ดงมะอี)่ ที่ตั้ง  ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

45210  

2. สถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ศูนย์ประสานงานกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงมะอี่ อ าเภอเมยวดี อ าเภอโพนทอง อ าเภอหนองพอก อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงแม่เผด อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.  ป่าสงวนแหง่ชาติป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่ว อ าเภอโพนทอง และอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

7. ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงหันและโคกสูง  อ าเภอโพนทอง และอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

8. ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ        

ที่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ ที่ตัง้ ต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 
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บทที ่11 

สภาพภูมปิระเทศ ธรณีวทิยา 
จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สวนใหญมีระดับความสูง

ประมาณ 120-160 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง พื้นที่ภูเขาปรากฏทางดานทิศเหนือของจังหวัดบริเวณอ าเภอ

โพธิ์ชัย เมยวดี หนองพอก และทิศเหนือของอ าเภอเสลภูมิ พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเปนเนินสูงต่ าสลับกัน 

ครอบคลุมเขตอ าเภอเสลภูมิ อาจสามารถ เมืองสรวง จตุรพักตรพิมาน ธวัชบุรี เมืองรอยเอ็ด ศรีสมเด็จ จังหาร 

เชียงขวัญ และทุงเขาหลวง ภูมิประเทศดานทิศใตของจังหวัด เปนที่ราบน้ าทวมถึงที่เกิดจากล าน้ าสาขาของแมน้ า

มูล ไดแก ล าชี ล าเสียว ล าพลับพลา และล าเตา เปนตน ครอบคลุมเขตอ าเภอปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ

โพนทราย และหนองฮี 

สภาพธรณีวิทยาของจังหวัดรอยเอ็ด มีอายุทางธรณีกาลตั้งแตยุคครีเทเชียสตอนบนถึง ยุคควอเทอรนารี 

(ประมาณ 140 ลานปถึงปจจุบัน) มีลักษณะส าคัญแบงไดจ านวน 3 หัวขอ ไดแก ธรณีวิทยากายภาพหรือวิทยาหิน  

ตะกอนรวนยุคควอเทอรนารี และโครงสรางธรณีวิทยา 

1. ธรณีวิทยากายภาพหรอืวิทยาหิน ลักษณะกายภาพหรือวิทยาหินของจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยชนิด

หนิตะกอน ที่เกิดสะสมตัวบนทวีปของกลุมหนิโคราช สามารถล าดับช้ันหินจากหมวดหินที่มอีายุแกไปหาหมวดหิน ที่

มีอายุออน (รวมทั้งล าดับหนวยตะกอน) ดังนี้ 

1.1 หมวดหนิพระวหิาร เปนชุดหินที่มลี าดับอยูลางสุดของจังหวัดรอยเอ็ด พบแผกระจายตัวอยูบริเวณ

ภูหิน และภูเกามุกบริเวณรอยตอจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย หินทรายเนื้อควอตซ สีขาว สี

เทา และสีอมชมพู ขนาดทรายละเอียดถึงหยาบ การคัดขนาดคอนขางดีหินกรวดมน และหินทรายปนกรวด สีขาว

และสีเทา เม็ดกรวดประกอบดวย ควอตซและหินเชิรต สีเทา สีด า สีน้ าตาล แดง และ หินควอตไซต แสดงการวาง

ช้ันเฉียงระดับ มหีนิทรายแปง และหนิโคลน ขนาดชัน้หนิบาง สีเทาถึงเทาด า สลับช้ันบาง 

1.2 หมวดหินเสาขัว แผกระจายตัวอยูดานตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของจังหวัดรอยเอ็ด     

ประกอบดวย การตกตะกอนสลับกันเปนวัฏจักรของหินโคลนและหินทรายแปง สีน้ าตาลแดง สลับกับหินทรายแป้ง

หินทราย เนื้อละเอียดถึงปานกลาง และหินกรสดมน กับช้ัน caliche, calcrete nodule และ thin bedded and 

nodular silcrete วางตัวอยู่บนหมวดหนิพระวหิารอยางตอเนื่อง 

1.3 หมวดหินภูพาน แผกระจายตัวอยูดานทิศเหนือและทิศตะวนออกเฉียงเหนือของจังหวัดรอยเอ็ด 

ประกอบดวย หนิทรายเนื้อกรวดและหินกรวดมน สีเทาและสีเทาขาว เม็ดกรวดประกอบดวย ควอตซและ หินเชิรต 

สีขาว เทา ด า แดง น้ าตาล และเขียว หินภูเขาไฟ และหินควอตไซต เม็ดค่อนขางกลม การคัด ขนาดไมดี มีสาร

เชื่อมประสานเปนสารประกอบออกไซตของซิลิกา แสดงการวางช้ันเฉียงระดับหินทราย สีเทาและสีเทาขาว ขนาด

ทรายปานกลาง-หยาบ การคัดขนาดไมดีเม็ดคอนขางเหลี่ยมถึงค่อนข้างกลม มีหินทรายแปงและหินโคลน ช้ันบาง 

แทรกสลับบาง วางตัวอยูบนหมวดหนิเสาขัวอย่างตอเนื่อง 
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1.4 หมวดหินโคกกรวด แผกระจายตัวอยู่ทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด    

รอยเอ็ด บริเวณพืน้ที่สวนใหญของอ าเภอหนองพอก เมยวดี โพธิ์ชัย โพนทอง และดานตะวันออกของอ าเภอเสลภูมิ 

ประกอบดวย หินทรายอารโคส สีน้ าตาลแกมแดงและสีน้ าตาล เนื้อละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาด ปานกลาง 

มีหินทรายแปงและหินโคลน สีน้ าตาลแกมแดง เนื้อปนไมกา มีช้ันเม็ดปูนแทรก วางตัวอยู่บนหมวดหินภูพานอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.5 หมวดหินมหาสารคาม ไมปรากฏหินโผลบนพื้นผิว พบเปนคราบเกลือตามผิวดินเปนแหง ๆ เชน 

บริเวณทางเขา บานทาบอ และทางเขาบานบอนอย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี บริเวณรอบ ๆ บึงเกลือ บ้านบ่อ

เกลือ และบานบอแก ต าบลบึงแก อ าเภอเสลภูมิ เปนตน หมวดหินมหาสารคาม วางตัวอยู่บนหมวดหินโคก

กรวดอยางไมตอเนื่อง 

1.6 หมวดหินภูทอก แผกระจายครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ่ของจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย ชวงล่าง

เป็นหินเคลย์ และหินโคลน สีน้ าตาลแดงและสีเทา แสดงช้ันหนาถึงหนามาก ไมแสดงลักษณะโครงสรางของหิน

ตะกอน ในเนื้อหิน ช่วงกลางเป็นหินทรายแป้งหรือหินโคลน สีน้ าตาลแดง มีหินทรายอารโคส สีน้ าตาลแดงและ สี

แดง ขนาดชัน้บางและเป็นกระเปาะ แทรกสลับช้ันและแทรกอยูในเนื้อหิน ชวงบนเปนหนิทรายอารโคส สีน้ าตาลแดง 

สีแดงอิฐ และสีแดง ขนาดทรายละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดคอนขางดีถึงดีมีความมน เปนมนถึงมนดีการ

เชื่อมประสานไมดีมสีารเชื่อมประสานเปนเหล็กออกไซตช้ันหินมีขนาดชัน้ปานกลาง 

2. ตะกอนรวนยุคควอเทอร์นารี (Q) ตะกอนรวน หมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ที่ยังไมแข็งตัว

กลายเปนหิน อายุ ประมาณ 1.8 ลานปจนถึงปจจุบัน (ยุคควอเทอรนารี) ตะกอนรวนยุคควอเทอรนารีของจังหวัด

ร้อยเอ็ด สามารถจ าแนกตะกอนรวนในพื้นที่โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดลอมของการตกตะกอนออก

เปน 4 หนวยตะกอนยอย คือ 

2.1 ตะกอนผุพังอยูกับที่ สะสมตัวบนพื้นที่เนินที่มีความสูงต่ าสลับกัน บางบริเวณช้ันตะกอนปดทับอยู

บนช้ันหินเดิม และอาจมีตะกอนธารน้ าพาปนอยูรวมดวย ประกอบดวย หินคงสภาพผุ ทรายขนาดละเอียดถึงปาน

กลาง ศิลาแลงและลูกรัง (รูปที่ 3-8 (ก)) โดยมีล าดับช้ันตะกอนจากบนลงลางดังนี้ช้ันบนสุดเปนช้ันตะกอนทราย 

ละเอียดเปนสวนใหญและทรายปานกลาง มีความหนาตั้งแต 0.5-8 เมตร ถัดลงไปเปนช้ันศิลาแลง สีน้ าตาลแดง

เข้ม สีน้ าตาลด า และสีเหลือง บางแหงเชื่อมประสานแข็งมีลักษณะเปนช้ัน มีความหนาตั้งแต 0.15-3 เมตร ถัด

มาเปนช้ันหินผุคงสภาพ (Saprolith) ซึ่งเปนหินผุจนกลายสภาพเปนดินเหนียว สีเทา หรือเทาเขียว โดยบางสวนยัง

เห็นเนื้อหินเดิมอยู มีความหนาตั้งแต 0.10-2 เมตร โดยช้ันหินผุนี้วางตัวปด ทับหินของหมวดหินตาง ๆ ตามชนิด

ของดานหนิหรอืหนวยหินที่วางรับอยูขางลาง สวนใหญเปนหมวดหนิ ภูทอกและหมวดหนิโคกกรวด 

2.2 ตะกอนตะพักล าน้ า เกิดจากการเปลี่ยนระดับการกัดเซาะของแมน้ า โดยการแปรสัณฐาน

ธรณีวิทยา ท าใหตะกอน แม่น้ าเดิมถูกแม่น้ ากัดเซาะในทางลึกมากกวาในแนวราบ ตะกอนตะพักของจังหวัด

ร้อยเอ็ดเปนตะกอน ล าชีเดิมและล าเสียวเดิมที่ละทิ้งไป ประกอบดวยช้ันบนสุดเปนตะกอนทราย สีแดงถึงแดงเขม 

บางแหง เปนสีเหลืองและสีขาว เนื้อทรายขนาดละเอียดถึงหยาบ มีทรายแปงปน การคัดขนาดไมดีมีความมนเปน 
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กึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งมน ไมแสดงโครงสรางภายในปฐมภูมิวางตัวอยู่บนช้ันกรวด โดยเม็ดกรวดมีขนาด 0.5-5 เซนติเมตร 

ขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร การคัดขนาดไมดีถึงปานกลาง มีความมนเป็นกึ่งเหลี่ยม ถึงกึ่งมนเปนสวน

ใหญ เมดกรวดประกอบด้วย แรควอตซหลายสีเชิรสีตาง ๆ และหินควอรตไซตช้ัน ตะกอนมีขนาดช้ันบางถึงหนา 

โดยมักพบช้ันศิลาแลงในช้ันกรวด บางแหงเปนช้ันดนิลูกรัง ช้ันกรวดปนอยูกับดินและทราย นอกจากนี้แลว ช้ันกรวด

บางแหงยังพบอุลกมณี (tektite) และเศษไม กลายเปนหิน (petrified woods) ในช้ันกรวดดวย ดินที่พบบริเวณนี้มี

ธาตุอาหารอุดมสมบูรณพอสมควร ปลูกพืชไดบางชนิด พื้นที่บริเวณนี้ไมอยูในเขตน้ าท่วมขังเหมาะส าหรับเปนที่อยู่

อาศัยแต่อาจประสบกับการไหลหลากของทางน้ า 

2.3 ตะกอนน้ าพา เกิดจากน้ าพัดพากรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไมเปนระบบ มีอิทธิพลของ

ความลาดชันและน้ าผวิดินปะปนบางจึงไดตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน สะสมตัวอยูตามที่ราบตามแนวล าน้ าชี ล า

น้ ายัง ล าเสียว ล าเตา ล าพลับพลา และทางน้ าสาขา เป็นต้น ประกอบดวย ตะกอนทรายละเอียด ดินเหนียว ช้ัน

กรวดและบางส่วนก าลังกลายเปนช้ันศิลาแลง ลักษณะเป็นภมูปิระเทศที่ราบริมแมน้ า พืน้ที่ราบนี้มักเปนแหลงสะสม

ตัวของช้ันทรายแมน้ า บางแหงสามารถหาแหลงทรายกอสรางและดินเหนียว ส าหรับเปนวัตถุดิบในอตสาหกรรม

เครื่องปนดินเผาไดโดยทั่วไปสภาพดินเปนดินรวนที่มีแรธาตุที่จ าเปน ตอพืชอุดมสมบูรณเหมาะตอการเพาะปลูก

มากที่สุด แตเ่นื่องจากเป็นที่ราบจงึมักประสบกับน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเปนประจ า 

2.4 ตะกอนที่ราบน้ าทวมถึง สะสมตัวอยู่ตามที่ลุมสองฝงของล าชี ล ายัง ล าเสียว และแมน้ ามูล เกิด

จากแมน้ าลนฝง ชวงฤดูน้ าหลาก และพัดพาเอาตะกอนแขวนลอยขนาดเลกมาตกสะสมตัว ตะกอนที่ราบน้ าท่วมถึง

ในรายงาน ฉบับนี้หมายรวมถึง ตะกอนรองน้ าปจจุบัน (active channel) ตะกอน point bar ตะกอนคันดินธรรมชาติ 

(Natural Levee) ตะกอน crevasse spray ตะกอนที่ลุมหลังคันดิน (backswamp) และตะกอนทางน้ าละทิ้ง 

ประกอบด้วย ตะกอนดินเหนียว ทราย ทรายแปง และกรวด 

3. โครงสรางทางธรณีวิทยา โครงสรางธรณีวิทยาที่ปรากฏอยูในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด เปนผลจากการบีบ

อัด การขยาย การแยก และเลื่อนออกจากกันของเปลือกโลก เนื่องดวยเหตุการณธรณีสัณฐานหลายชวงเวลา มี

ทิศทาง อยูในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใตเกือบทั้งหมด ซึ่งโครงสรางธรณีวิทยาที่ส าคัญ   

ประกอบดวย ชัน้หนิคดโคง รอยแตก และรอยชัน้ไมต่อเนื่อง  

ชั้นหนิคดโคง ปรากฏบริเวณภูหินและภูเกามุก รอยต่อกับจังหวัดยโสธร และบริเวณ ภูไมเปาะ รอยตอกับ

จังหวัดกาฬสินธเปนโครงสรางรูปประทุน  

รอยแตก วางตัวหลัก 2 แนว ไดแก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียง

เหนอื-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ รอยแตกพบอยูในชั้นหนิทุกหมวด 

หินรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง แสดงถึงชวงระยะเวลาทางธรณีกาลที่ไมตอเนื่องกันของช้ันหิน โดยขณะนั้นไมมี

การสะสมตัวของตะกอน หรือมีแตการกัดกรอน อาจเป็นผลมาจากการแปรสัณฐานในชวงเวลา ดังกลาว ในพื้นที่

จังหวัดรอยเอ็ดพบรอยช้ันไมตอเนื่องระหวางหมวดหินภูทอกกับตะกอนกึ่งแข็งตัว ยุคควอเทอรนารีและรอยช้ันไม

ต่อเนื่องระหวางหมวดหินมหาสารคามและหมวดหินโคกกรวด 
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บทที ่12 

ศักยภาพดา้นสันทนาการ 
 

พระมหาเจดยี์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัง้อยู่บริเวณวัดผาน้ าทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ต าบลผาน้ าย้อย อ าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร 

ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้

งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ด าเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์

พระอาจารย์มั่น ภูรทิัตโต 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลือง

อร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร 

รวมยอดทองค าเป็น 109 เมตร ใช้ทอง ค าหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์

เหมอืน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์ 

ช้ันที่ 1 เป็นหอ้งโถงกว้างใหญ่ โอ่อา่ ผนังจารึกนามทานาธิบดีตา่ง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บ าเพ็ญบุญ 

ช้ันที่ 2 เป็นหอ้งโถงโอ่อ่าเชน่กัน ผนังตดิตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร 

ช้ันที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูป

เหมอืนพระสุปฏิปันโน 101 องค ์

ช้ันที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคย

บ าเพ็ญธรรมมา 

ช้ันที่ 5 บันไดเวียน 119 ช้ัน เป็นหอ้งโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
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สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการสวนพกฤษศาสตร์ในวรรณคดี ประจ าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงมะอี่ ต าบลผาน้ าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  

นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือนสามารถเดินทางไปตามถนนสายจังหวัด ร้อยเอ็ด-อ าเภอหนองพอก ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัด อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 21 กิโลเมตร. และอยู่ห่างจากตัว จังหวัด

ประมาณ 94 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแห่งนี้  เป็นเทือกเขาภูเขียวที่มีระดับความ

สูง 340-400 เมตร สภาพป็นป่าเบญจพรรณและป่าที่ก าลังฟื้นสภาพ ดินเป็นดินทรายชุดโคราช พรรณไม้ส่วนใหญ่

เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ตะเคียนมอง เขลง มะหาด พะยูง คอแลน มะค่า ยาง แดง จกิ รัง ประดู่ ฯลฯ 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 60 

พรรษา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่ส าหรับปลูกพืชปลูกต้นไม้ อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ตาม

วรรณคดี เช่น เรื่องพระเวสสันดร ลิลติพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ลานพุทธประวัติ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรแยก

ตามสรรพคุณบริเวณสวนมีสภาพภูมปิระเทศสวยงามประโยชน์ 

 มีการปลูกเพิ่มจ านวนชนิดพืชอยู่ตลอดเวลา พืชที่รวบรวมไว้นั้นมีทั้งพืชถิ่นเดียว พืชหายากและใกล้สูญ

พันธุ์ เพื่อการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งให้

สาธารณชนศกึษาหาความรู ้รวมทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชชนิดตา่งๆ 
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทพิย์ 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ ตั้ง อยู่ในพื้นที่อ าเภอหนองพอก ครอบคุมดูแลพื้นที่ประมาณ 151,242 ไร่ 

หรือประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร โดยสภาพพื้นที่จะเป็นเทือกเขาหินทรายสูงชันและสลับซับซ้อน ประกอบด้วย

ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ป่าแห่งนี้ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ 

หมูป่า สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณเขตห้ามล่าฯ คือ ผาพยอม ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ส าหรับชม

พระอาทิตย์ขึ้น และผาน้ าทิพย์ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ชมพระอาทิตย์ตกดิน 

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ มีบริการบ้านพักและสถานที่ส าหรับกาง

เต็นท์ หากต้องการเข้าพักเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่น าทาง ต้องท าหนังสือติดต่อล่วงหน้าไปยังหัวหน้า

สวน พฤกษศาสตร์และวรรณคดีตะวันออกเฉียงเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ ตู้ ปณ.1 ต าบลบึงงาม อ าเภอ

หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 9551 1782 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น ใชท้างหลวงหมายเลข 2 จากขอนแก่น-หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 จากอ าเภอหนองพอกถึงบ้านท่าสะอาด ระยะทาง 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจากบ้านท่า

สะอาดถึงส านักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ 13 กิโลเมตร 

สถานที่ตั้ง: อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

 
 

ที่มา : http://www.painaidii.com/business/119918/pha-nam-thip-cave-non-hunting-area-452100/lang/th/ 
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บทที ่13 

แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง 
 

ในพืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีป่าสงวนแหง่ชาติ จ านวน  5  ป่า 

๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 815 ลงวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 126 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2521 เนื้อที่ประมาณ 

329,491 ไร่ 

๒. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 119 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ.2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 53 วันที่ 28 มิถุนายน 2509 เนื้อที่ประมาณ 

49,375 ไร่ 

๓. ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่ว ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

821 ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 150 วันที่ 26 ธันวาคม 2521 

เนือ้ที่ประมาณ 21,350 ไร่ 

๔. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและโคกสูง ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 270 ลง

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 126 วันที่ 28 ธันวาคม 2510 เนื้อที่

ประมาณ 9,287 ไร่ 

๕. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

427 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 3 มิถุนายน 2512 เนื้อที่

ประมาณ 16,787 ไร่ 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อหมูบ่้านในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175  ป่า

ดงมะอี ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอเมยวดี 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 หนองสองห้อง 01 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

2 หนองนกเขียน 02 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

3 สว่างเหนอื 03 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

4 หนองเมย 04 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

5 หนองเมย 05 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

6 ใหม่สถานี 06 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

7 ใหม่พัฒนา 07 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

8 ราษฎรสามัคคี 08 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

9 ใหม่สามัคคี 09 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

10 ค ามว่งหมาน 10 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

11 ทุ่งนาทอง 11 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 

12 ชุมพร 01 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

13 โคกค าแวง 02 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

14 หนองเดิ่น 03 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

15 นาเจริญ 04 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

16 หนองแวงห้วยทราย 05 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

17 โคกสี 06 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

18 หนองแวงใหม่ 07 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

19 ชุมพรใต้ 08 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

20 ศรสีว่าง 09 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

21 หนองเดิ่น 10 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

22 โคกศิร ิ 11 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

23 ชุมพรใหม่ 12 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

24 วังแก้ว 13 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

25 ศรพีัฒนา 14 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 

26 บุ่งเลิศ 01 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

27 ใหม่ไฟฟ้า 02 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

28 โป่ง 03 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

29 ค าอุดม 04 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

30 ค านางตุ้ม 05 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

31 โนนสวรรค์ 06 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

32 บุ่งเลิศเหนอื 07 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

33 หนองม้า 08 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

34 เลิศสมบูรณ์ 09 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

35 ชมสะอาด 01 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

36 ศรสีะอาดพัฒนา 02 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

37 สะอาดสามัคคี 03 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

38 ศรบีูรพา 04 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

39 หนองสะเดา 05 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

40 หนองโน 06 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

41 ศรอีุดม 07 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

42 ปากช่องสามัคคี 08 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

43 ชัยเจรญิ 09 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวดัร้อยเอ็ด หนา้ 64 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอหนองพอก 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 หนองพอก                       01 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

2 หนองพอก                        02 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

3 ปลาโด                          03 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

4 ฉวะ                            04 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

5 ฉวะ                            05 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

6 โคกเลาะ                        06 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

7 โคกนาค า                        07 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

8 หนองพอก                        08 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

9 ปลาโด                          09 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

10 ฉวะ                            10 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

11 หนองพอก                        11 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

12 โคกสว่างอารมณ์                 12 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

13 สันติสุขพัฒนา                  13 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

14 ศรทีุ่งเจริญ                   14 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

15 ภูเขาทอง                       01 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

16 หนองค า                    02 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

17 หนองค าน้อย                     03 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

18 หนองไฮ                         04 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

19 โนนสว่าง                       05 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

20 หนองแสง                        06 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

21 โนนปลาเข็ง                     07 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

22 เหล่าขอนดอก                 08 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

23 โนนสมบูรณ์                     09 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

24 หนองค า                         10 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

25 โนนสว่าง                       11 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

26 ใหม่พัฒนา                      12 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

27 บูรพา                          13 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

28 อุดรชัย                        14 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

29 หนองไฮเงิน                     15 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

30 โนนสว่างสามัคคี                       16 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

31 หนองค าใหม่สามัคคี              17 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

32 บึงงาม                         01 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

33 หนองแวงดง                      02 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

34 หนองแข้ดง                      03 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

35 หนองแข้ดง                      04 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

36 โนนสะอาด                       05 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

37 หนองแขพ้ัฒนา                   06 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

38 บึงฉวะแข                       07 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

39 นาค าข่า                        08 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

40 บึงพัฒนา                       09 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

41 หนองพอก 10 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

42 ใหม่สามัคคี 11 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 

43 ค าโพนสูง                       01 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

44 บะยาว                          02 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

45 กุดเต่า                        03 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

46 วังใหญ่                        04 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

47 บุ่งโง้ง                       05 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

48 หนองหว้า                       06 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

49 หนองบัว                        07 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

50 หนองผักแวน่                    08 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

51 โพนวิลัย                       09 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

52 โชคอ านวย                       10 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

53 กุดทรายดี                      11 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

54 วังใหม่                        12 กกโพธิ ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

55 หนองพอก                        01 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

56 หนองพอก                        02 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

57 กุดขุ่น                        03 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

58 โนนสวาสดิ์                     04 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

59 หนองพอก                        05 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

60 กกโพธิ ์                       06 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

61 หนองโน                         07 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

62 หนองโน                         08 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

63 หนองพอกพัฒนา                        09 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

64 ประชาสามัคคี                   10 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

65 กุดขุ่น                       11 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

66 กกโพธิ ์                       12 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

67 น้อยหนองโน                     13 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

68 โพธิ์ไทรทอง                    14 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

69 อ่างทอง                        15 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

70 เมืองใหม่                    16 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

71 มอกกแดง                        17 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

72 หนองลุมพุก                     18 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

73 ใหม่น้ าพุ                      19 รอบเมอืง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

74 โคกสว่าง                        01 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

75 โคกกลาง                        02 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

76 ดงขี้นาค                       03 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

77 หว้ยค้อ                        04 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

78 เหล่าขุมมัน                    05 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

79 ท่าสะอาด                       06 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

80 เหล่าขุมมัน                    07 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

81 น้อยค าเม็ก                     08 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

82 ผาน้ าย้อย                      09 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

83 ท่าส้มป่อย                     10 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

84 โนนมาลี                        11 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

85 วังน้ าวน                       12 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

86 วังน้ าเย็น                     13 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 

87 นาโคก                          01 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

88 แก้ง                           02 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

89 หาญไพรวัลย์                    03 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

90 หนองเม็ก                       04 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

91 เหล่าหม้อ                       05 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

92 โนนพระ                         06 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

93 ศรสีว่าง                       07 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

94 โคกสว่าง                       08 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

95 หนองหิน                        09 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

96 นาชมภู                       10 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

97 หนองขุ่น                       01 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

98 หนองบก                         02 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

99 กกตาล                          03 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

100 ดงบัง                          04 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

101 หว้ยนาค า                       05 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

102 ดงบัง                          06 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

103 หนองขุ่น                       07 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

104 โพนงาม                         08 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

105 ดงทรายงาม                      09 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

106 ดงบังใหม่                      10 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

107 หนองน้ ากิน                     11 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 
 

 



ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวดัร้อยเอ็ด หนา้ 68 

 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

108 ตาลเดี่ยว                      12 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

109 ทุ่งประเสริฐ                   13 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 

110 ท่าสะอาด                       01 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

111 คูเมือง                        02 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

112 นาสมบูรณ์                      03 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

113 ทรายทอง                        04 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

114 ท่าสีดา                        05 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

115 ค าหัวคู                        06 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

116 โนนหาด                         07 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

117 ท่าทรัพย์เจริญ                 08 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

118 หนองไฮงาม                      09 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

119 โนนหาดพัฒนา                    10 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

120 ท่าอุดม                        11 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอโพนทอง 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 แวงเหนอื 01 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

2 แวงใต้ 02 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

3 โนนสวรรค์ 03 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

4 เดื่อ 04 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

5 โพนเงิน 05 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

6 ค าแข้ 06 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

7 ค าแวง 07 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

8 หนองแสงทุ่ง 08 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

9 หนองแสงท่า 09 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

10 ดอนม่วย 10 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

11 เกษตร 11 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

12 ทุ่งแสงทอง 12 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

13 โคกกกม่วง 01 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

14 โนนสนามชัย 02 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

15 โนนชัยศรี 03 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

16 พรมจรรย์ 04 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

17 หนองหม้อ 05 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

18 ดงกลาง 06 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

19 โนนเชียงหวาง 07 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

20 ค าบอน 08 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

21 โคกกกม่วงพัฒนา 09 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

22 หนองบุ่ง 10 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

23 ดงกลาง 11 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

24 โนนสามัคคี 12 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

25 พรมจรรย์สามัคคี 13 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

26 นาแพง 01 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

27 โพธิ์สว่าง 02 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

28 หนองกุง 03 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

29 โนนสว่าง 04 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

30 โคกสะอาด 05 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

31 หนองม่วง 06 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

32 โคกกลาง 07 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

33 ถนนชัย 08 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

34 บึงอุดม 09 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

35 สี่แยก 10 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

36 โนนสามัคคี 11 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

37 สะอาดเจรญิ 12 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

38 โนนศึกษา 13 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

39 นาอุดม 14 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

40 บึงค า 15 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

41 ใหม่สามัคคี 16 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

42 ม่วงค า 17 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 

43 สว่าง 01 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

44 ท่าส าราญ 02 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

45 บึงก้านตง 03 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

46 หนองกุง 04 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

47 สองพี่นอ้ง 05 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

48 ค าพระ 06 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

49 ค าอุปราช 07 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

50 โคกก่ง 08 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

51 ค าสะอาด 09 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

52 ค าเจรญิ 10 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

53 ใหม่สถานี 11 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

54 สว่าง 12 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

55 สองพี่นอ้ง 13 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

56 หนองใหญ่ 01 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

57 โนนโพธิ์ 02 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

58 หนองแวงแห่ 03 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

59 กุดแห่ 04 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

60 ดงดิบ 05 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

61 บะตากา 06 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

62 โนนลาด 07 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

63 ดอนชาด 08 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

64 หนองทับครัว 09 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

65 โคกล่าม 10 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

66 หนองแมวโพง 11 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

67 ไผ่ค า 12 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

68 ใหม่สามัคคี 13 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

69 ดอนชาด2 14 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

70 โคกสนามชัย 15 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

71 โพธิ์ร้อยต้น 01 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

72 โพนทอง 02 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

73 โสกแดง 03 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

74 หนองแวง 04 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

75 นาทม 05 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

76 หนองไฮ 06 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

77 ร่องเตย 07 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

78 นาอุ่ม 08 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

79 หนองแวงนอ้ย 09 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

80 บะเค 10 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

81 โคกก่อง 11 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

82 หนองเขื่อน 12 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

83 โพนทองหลาง 13 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

84 วังส าราญ 14 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

85 ดอนยานาง 15 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

86 โนนไร่ 16 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

87 โพธิ์งาม 17 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

88 วังทองพัฒนา 18 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

89 โนนชัยศรี 01 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

90 โคกสมบูรณ์ 02 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

91 น้ าค า 03 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

92 หนองขีม้้า 04 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

93 งิ้วใต้ 05 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

94 หว่าน 06 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

95 ดอนหวาย 07 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

96 ค าสมศรี 08 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

97 โนนศิริ 09 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

98 งิ้วเหนอื 10 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

99 วังชัย 11 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

100 สายฝน 12 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

101 ไชยบุรี 13 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

102 ศรสีวัสดิ์ 14 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

103 สายไผ่ค า 15 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

104 โนนสะอาด 16 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

105 ค าสมศรีเหนอื 17 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

106 สนามเป้า 18 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

107 โพธิ์ศร ี 01 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

108 ป้อง 02 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

109 สร้างบุ 03 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

110 หัวงัว 04 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

111 โพธิ์ศรสีว่าง 05 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

112 โพธิ์เงิน 06 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

113 ป้อง 2 07 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

114 หนองโก 08 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

115 ค าผักกูด 09 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

116 ค าผักกูด 2 10 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

117 หนองสิม 11 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

118 หนองโก 12 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

119 ค าผักกูด 13 โพธิ์ศรสีว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

120 อุ่มเมา่ 01 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

121 โคกสีดา 02 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

122 กระพี้ 03 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 
 

 



ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวดัร้อยเอ็ด หนา้ 73 

 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

123 หนองโพน 04 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

124 ดอนชาด 05 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

125 มลชัยศรี 06 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

126 จุมจัง 07 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

127 บะยาว 08 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

128 น้อยชลประทาน 09 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

129 โคกนาค า 10 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

130 จุมจัง 2 11 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

131 อุ่มเมา่ใต้ 12 อุ่มเมา่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

132 ค านาดี 01 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

133 หนองขอนแก่น 02 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

134 ราษฏรด าเนิน 03 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

135 ดงมัน 04 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

136 ค าบัวใน 05 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

137 ชุมแสงชัย 06 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

138 บัว 07 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

139 ปากช่อง 08 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

140 ลาดค้อ 09 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

141 บึงงาม 10 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

142 สุขสมบูรณ์ 11 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

143 ราษฎรด์ าเนิน 2 12 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

144 บัว 13 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

145 พรมสวรรค์ 01 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

146 สว่างอารมย์ 02 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

147 นาสีใส 03 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

148 หนองหิ่งหาย 04 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

149 หนองผอื 05 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

150 นาสีนวล 06 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

151 วารสีวัสดิ์ 07 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

152 หนองหอย 08 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

153 สุขส าราญ 09 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

154 สมสนุก 10 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

155 หนองน้ าแดง 11 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 

156 หนองนกเป็ด 01 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

157 หนองนกเป็ดใต้ 02 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

158 โนนสวาง 03 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

159 นาหัวรัตน์ 04 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

160 มะอึ 05 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

161 โนนเพชร 06 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

162 กุดสระ 07 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

163 ขมิน้ 08 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

164 โนนแก้ว 09 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

165 โคกวัฒนา 10 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

166 โนนค า 11 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

167 เมืองใหม่พูลทอง 12 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

168 กุดสระน้อย 13 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

169 สระแก้ว 14 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

170 โพนทอง 15 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

171 หนองนกเป็ดพัฒนา 16 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 

172 วังมว่ยเหนอื 01 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

173 โคกสะอาด 02 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

174 วังมว่ยใต้ 03 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

175 กุดก่วง 04 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

176 เหล่าน้อย 05 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

177 ใหม่โชคชัย 06 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

178 หนองสิม 07 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

179 วังยาว 08 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

180 วังมว่ยพัฒนา 09 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

181 ใหม่ทุ่งทอง 10 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

182 ท่าแสงจันทร์ 11 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

183 ใหม่ยิ่งเจริญ 12 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 

184 ศรวีิไล 01 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

185 หนองดง 2 02 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

186 หนองหิน 03 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

187 แฝกค าพัฒนา 04 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

188 หนองตอ 05 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

189 แฝก 06 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

190 หนองดง 07 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

191 หนองสองห้อง 08 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

192 โคกสูง 09 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

193 หนองสิม 10 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

194 แฝกนคร 11 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

195 แฝกค าพัฒนา 2 12 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

196 สองหอ้ง 13 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอเสลภูมิ 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ท่าไคร้ 01 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

2 โคกก่อง 02 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

3 คุ้มเหนอื 03 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

4 คุ้มวัดศรทีอง 04 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

5 คุ้มวัดบูรพา 05 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

6 สร้างกกพอก 06 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

7 โคกสะอาด 07 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

8 เมืองใหม่ 08 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

9 คุ้มสรา้งหนิ 09 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

10 ท่าไคร้ 10 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

11 โคกก่องน้อย 11 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

12 โนนโพธิ์ 01 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

13 กุดแข ้ 02 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

14 พันขาง 03 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

15 พันขาง 04 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

16 โพธิ์ชัน 05 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

17 โพธิ์ตาก 06 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

18 กุดเรือ 07 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

19 ส าโรง 08 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

20 หนองจอก 09 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

21 น้ าเที่ยง 10 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

22 นาเรียง 11 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

23 กุดแข ้ 12 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

24 กุดเรือ 13 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

25 โพธิ์ชัน 14 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

26 พันขาง 15 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

27 โพธิ์ชัน 16 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

28 เมืองไพร 01 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

29 เมืองไพร 02 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

30 เมืองไพร 03 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

31 ดอนน้ าสร้าง 04 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

32 นางเหล่ง 05 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

33 โนนค า 06 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

34 ดอนน้อย 07 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

35 โนนสนาม 08 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

36 เมืองไพร 09 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

37 ตาลม 10 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

38 ตาลมเหนือ 11 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

39 ท่าแห่ 12 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

40 ขีเ้หล็ก 13 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

41 โนนค า 14 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

42 นาแซง 01 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

43 นาแซง 02 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

44 โนนปลาขาว 03 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

45 บุ่งเบ้า 04 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

46 ไค่นุน่ 05 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

47 หนองสิม 06 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

48 หนองบัวบาน 07 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

49 หว้ยเจรญิ 08 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

50 ใหม่สามัคคี 09 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

51 โนนสวรรค์ 10 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

52 นาแซง 11 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

53 ใหม่สามัคคีพัฒนา 12 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

54 นาแซงเจ็ด 13 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

55 ค าสรา้งเสือ 14 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

56 ขว้าง 01 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

57 ยาง 02 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

58 ลาด 03 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

59 นาค า 04 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

60 หนองหว้า 05 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

61 นาเมือง 06 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

62 นาเมือง 07 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

63 หนองหงษ์ 08 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

64 โจด 09 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

65 โนนสะอาด 10 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

66 หนองแป้น 11 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

67 ป่าขี 12 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

68 ทรายขาว 13 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

69 โสกม่วง 14 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

70 ขว้าง 15 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

71 นาสีนวล 16 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

72 ทุ่งส าราญ 17 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

73 เมืองทอง 18 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

74 ทรายขาวพัฒนา 19 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

75 โจดรุ่งเรอืง 20 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

76 นาดี 01 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

77 คอกควาย 02 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

78 หนองแหว้ 03 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

79 ท่าทางเกวียน 04 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

80 ท่าเยี่ยม 05 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

81 ท่าโพธิ์ 06 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

82 ท่างาม 07 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

83 กกทัน 08 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

84 ดอนแก้ว 09 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

85 หนองขาม 10 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

86 ท่าบ่อ 11 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

87 หนองขุ่น 12 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

88 หนองเทา 13 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

89 บาก 14 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

90 กกกอก 15 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

91 คอกควาย 16 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

92 บาก 17 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

93 หนองขามพัฒนา 18 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

94 หนองสิม 01 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

95 ท่าม่วง 02 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

96 ท่าม่วง 03 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

97 ท่าม่วง 04 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

98 หนองแดง 05 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

99 ดอนหาด 06 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

100 นากระ 07 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

101 นาเจริญ 08 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

102 ท่าใหม่ 09 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

103 หนองสิม 10 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

104 นากระ 11 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

105 โนนยาง 01 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

106 โนนแพง 02 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

107 สะทอน 03 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

108 ทรายมูล 04 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

109 หัน 05 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

110 หนอ่ง 06 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

111 ขวาว 07 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

112 ขวาว 08 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

113 ขวาว 09 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

114 โนนยาง 10 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

115 ขวาว 11 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

116 หนอ่ง 12 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

117 หัน 13 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

118 สะทอน 14 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

119 ขวาว 15 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

120 ขวาว 16 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

121 หนองฟ้า 01 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

122 นาโพธิ์ 02 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

123 น้อยสามัคคี 03 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

124 นาโพธิ์ 04 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

125 หนองฟ้าพัฒนา 05 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

126 ประชาศกึษา 06 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

127 หนองแหงน 07 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

128 หนองสิม 08 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

129 หนองผักแวน่ 09 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

130 สันติสุข 10 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

131 โนนเกษตร 11 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

132 นาโพธิ์กลาง 12 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

133 หนองฟ้า 13 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

134 หนองผักแวน่ 14 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

135 หวาย 01 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

136 มะหรี่ 02 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

137 หนองตุ 03 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

138 หนองกุง 04 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

139 หนองกุง 05 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

140 นาเจริญ 06 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

141 บะโค 07 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

142 หวาย 08 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

143 นาทม 09 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

144 นาทมใต้ 10 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

145 หวาย 11 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

146 มะหรี่ 12 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

147 ผักแพงพวย 13 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

148 นาทม 14 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

149 หนองกุง 15 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

150 หวายใต้ 16 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

151 มะหรี่ 17 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

152 หวาย 18 ภูเงนิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

153 ตลาดคอ้ 01 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

154 นิคมพัฒนา 02 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

155 ท่าสี 03 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

156 โคกกุง 04 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

157 ดงกลาง 05 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

158 เหล่าแขม 06 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

159 โสกแสง 07 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

160 ดงหวาย 08 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

161 โคกกลาง 09 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

162 ดอนกอก 10 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

163 หนองเม็ก 11 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

164 ดงสว่าง 12 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

165 หนองส าราญ 13 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

166 เหล่าไพรงาม 14 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

167 แห่ 01 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

168 แห่ 02 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

169 ผักกาดหญ้า 03 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

170 ผักกาดหญ้า 04 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

171 คุ้งสะอาด 05 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

172 นาเลิง 06 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
 



ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 175 ป่าดงมะอี ่จังหวดัร้อยเอ็ด หนา้ 82 

 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

173 ไชยวาน 07 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

174 แหเ่หนอื 08 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

175 แหใ่ต้ 09 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

176 แหน่้อย 10 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

177 ท่าลาด 01 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

178 โคกก่อง 02 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

179 หนองผักตบ 03 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

180 วังเข 04 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

181 หนองจอก 05 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

182 หนองจอก 06 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

183 ดงแจ้ง 07 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

184 โนนสูง 08 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

185 หนองแคน 09 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

186 ท่ากลาง 10 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

187 สีเสียด 01 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

188 หว้ยสามัคคี 02 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

189 นาวี 03 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

190 โนนหนามแท่ง 04 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

191 โพนสว่าง 05 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

192 โสกเตย 06 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

193 หนองฝา้ยน้ า 07 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

194 หนองหว้า 08 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

195 โคกสมบูรณ์ 09 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

196 น้อยสามัคคี 10 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

197 หนองไผ่ 11 ศรวีิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

198 บะหลวง 01 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

199 หนองแคน 02 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

200 ดอนสีสุก 03 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

201 หนองส าราญ 04 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

202 หนองเรือ 05 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

203 หนองงู 06 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

204 หนองยาง 07 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

205 ทุ่งชุม 08 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

206 ทุ่งสนาม 09 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

207 สะอาดนาดี 01 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

208 สะอาดนาดี 02 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

209 สะอาดนาดี 03 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

210 สะอาดนาดี 04 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

211 พรสวรรค์ 05 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

212 นาแพง 06 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

213 พรประเสริฐ 07 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

214 นางาม 08 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

215 นางค า 09 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

216 ค าหมากเว 01 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

217 ดงประเสริฐ 02 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

218 หนองฮาง 03 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

219 สนามม้า 04 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

220 ท่าใคร้เหนอื 05 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

221 โคกค าเจริญ 06 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

222 คุ้มโรงพยาบาล 07 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

223 พานทอง 08 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

224 ดงประเสริฐใต้ 09 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

225 ดงประเสริฐเหนือ 10 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

226 ทุ่งเจริญ 11 ขวัญเมอืง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

227 น้ าจัน้ใหญ่ 01 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

228 โนนสว่าง 02 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

229 โนนสวรรค์ 03 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

230 หัวคูใต้ 04 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

231 บ่อแกน้อย 05 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

232 นางเลา 06 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

233 บ่อแก 07 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

234 น้ าจัน้น้อย 08 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

235 หัวคู 09 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอโพธิ์ชัย 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ขามเปี้ย 01 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

2 ชัยวารี 02 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

3 หนองแวงใหญ่ 03 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

4 พระอุย้ 04 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

5 โคกกุง 05 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

6 โพธิ์ชัย 06 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

7 หนองบัว 07 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

8 จ าปา 08 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

9 หนองไฮ 09 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

10 หนองนาโท 10 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

11 หนองหงษ์ 11 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

12 ศรโีพธิ์ชัย 12 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

13 ศรวีิไล 13 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

14 สนามม้า 14 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

15 หนองแวงใหญ่ 15 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

16 ศรโีพธิ์ค า 16 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

17 ชัยวารี 17 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

18 หนองบัว 18 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 จ าปา 19 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

20 หนองแวง 20 ขามเบีย้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

21 เชยีงใหม่ 01 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

22 หนองหูลิง 02 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

23 พานลุย 03 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

24 หนองอึ่ง 04 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

25 เชยีงใหม่ 05 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

26 เทวาประสทิธิ์ 06 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

27 หนองหูลิง 07 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

28 เชยีงใหม่พัฒนา 08 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

29 สุขส าราญ 09 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

30 ศรษีะเกษเหนอื 10 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

31 เชยีงใหม่ 11 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

32 โนนสว่าง 12 เชยีงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

33 โคกหนองบัว 01 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

34 บัวค า 02 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

35 หนองไฮ 03 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

36 เหล่ากลาง 04 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

37 หนองแสง 05 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

38 เก่างิ้ว 06 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

39 บัวทอง 07 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

40 บัวค าใต้ 08 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

41 เหล่ากลาง 09 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

42 หนองแสง 10 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

43 โคกหนองบัว 11 บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

44 อัคคะ 01 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

45 นาเลา 02 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

46 โพนเฒ่า 03 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

47 อัคคะ 04 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

48 อัคคะ 05 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

49 น้ าเกลีย้ง 06 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

50 เทพประสิทธิ์ 07 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

51 โนนสะอาด 08 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

52 พิบูลย์ชัย 09 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

53 อวยศรี 10 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

54 ศรสีมเด็จ 11 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

55 โพนเฒ่า 12 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

56 อัคคะ 13 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

57 พิบูลย์ชัย 14 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

58 ท่าเสียว 01 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

59 ทุ่งมน 02 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

60 ปากบุ่ง 03 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

61 สะอาด 04 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

62 ต าแย 05 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

63 ดอนควาย 06 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

64 คุยจั่น 07 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

65 ท่าเสียว 08 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

66 ตะวันสีทอง 09 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

67 ดอนสามัคคี 10 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

68 บ่อแก้ว 11 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

69 สวนสวรรค์ 12 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

70 ดอนกลาง 13 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

71 ท่าเสียว 14 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

72 โนนใหญ่ 01 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

73 ธาตุจอมศรี 02 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

74 ค าพอุง 03 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

75 โคกใหญ่ 04 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

76 ภูเขาทอง 05 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

77 โคกส าราญ 06 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

78 บึงบูรพา 07 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

79 ค าพอุง 08 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

80 ภูเขาทอง 09 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

81 เกษตรสมบูรณ์ 10 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

82 นางาม 11 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

83 โคกสมบูรณ์ 12 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

84 ค าเจรญิ 13 ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

85 หนองแสงเหนอื 01 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

86 หนองตาไก้ 02 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

87 หนองอิโล 03 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

88 หนองน้ าลึก 04 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

89 หนองพอก 05 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

90 โคกนางาม 06 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

91 หนองแสงเหนอื 07 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

92 ไผ่สทีอง 08 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

93 บ่อทอง 09 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

94 ราษฎรชุมพร 10 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

95 ดอนเรือ 01 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

96 ดอนเจริญ 02 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

97 ปากปลาคา้ว 03 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

98 ดงยาง 04 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

99 ดอนโอง 05 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

100 คุยโพธิ ์ 06 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

101 โปโล 07 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

102 หนองบัวทอง 08 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

103 ดอนบูรพา 09 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

104 ดอนชัย 10 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

105 ราษฎรถาวร 01 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

106 พลไทย 02 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

107 หนองนกทา 03 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

108 ทุ่งแสงทอง 04 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

109 เหล่าสูง 05 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

110 โพธิ์ศร ี 06 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

111 โพธิ์ทอง 07 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

112 หนองขุมเงนิ 08 โพธิ์ศร ี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอเชยีงขวัญ 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 แมค 01 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

2 แมค 02 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

3 โพธิ์กลาง 03 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

4 ดอนแดง 04 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

5 ดอนเงิน 05 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

6 ไผ่ลอ้ม 06 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

7 คุยขนวน 07 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

8 คุนขนวน 08 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

9 โพธิ์ทอง 09 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

10 เชยีงขวัญ 10 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

11 ศรอีุดม 11 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

12 โพธิ์ศร ี 12 เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

13 พลับพลา 01 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

14 งิ้ว 02 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

15 โพธิ์ศร ี 03 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

16 หงษ์ทอง 04 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

17 เกษมสุข 05 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

18 หนองเต่า 06 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

19 หนองก่ า 07 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

20 หนองแก่ง 08 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

21 วังยาว 09 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

22 วังเจรญิ 10 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

23 เกษมสุข 11 พลับพลา เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

24 ปากบุ่ง 01 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

25 ดอนยาง 02 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

26 บุ่งค้า 03 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

27 ดอนวิเวก 04 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

28 โนนก้านเหลือง 05 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

29 ดอนส าราญเหนอื 06 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

30 ดอนส าราญใต้ 07 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

31 แก้งขา่ 08 พระธาตุ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

32 หวายหลีม 01 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

33 หนองปิง 02 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

34 ป่าสุ่มนอ้ย 03 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

35 ดงบัง 04 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

36 ดงพิกุล 05 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

37 ดอนขี 06 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

38 หนองลุมพุก 07 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

39 พระเจา้ 08 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

40 พระเจา้ 09 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

41 เหล่าสามัคคี 10 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

42 ดงพิกุลใต้ 11 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

43 ศรมีหาธาตุ 12 พระเจา้ เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

44 หมูม้น 01 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

45 หมูม้น 02 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

46 ไผ ่ 03 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

47 ไผ ่ 04 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

48 มีชัย 05 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

49 ธาตุประทับ 06 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

50 โนนสะอาด 07 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

51 หมูม้น 08 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

52 หมูม้น 09 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

53 ไผ ่ 10 หมูม้น เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

54 เขืองน้อย 01 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

55 เขืองใหญ่ 02 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

56 เขืองใหญ่ 03 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

57 พยอมนอ้ย 04 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

58 โนนข่า 05 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

59 หวายหลีม 06 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

60 หัวดง 07 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

61 ดอนสวรรค์ 08 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

62 ศรจีันทร์ 09 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

63 น้อยศรจีันทร์ 10 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

64 โพธิ์ศร ี 11 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

65 ทุ่งสว่างสามัคคี 12 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

66 ดงเย็น 13 บ้านเขือง เชยีงขวัญ ร้อยเอ็ด 

 

ที่มา : plan.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000000095_2304.xls 
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การด าเนนิงาน 

   

 

   
 

   

วันที1่5-16 ต.ค.2558  ศจก.ปส.ที ่175 ป่าดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ 366 9/58 ลว. 11 ส.ค 2558 ติดตามประเมินผลโครงการสร้างฝายต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ 

ท้องที่ อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด 
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วันนี ้18 เมษายน 2559 ศจก.ปส. ที1่75 ป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเีพาะช ากล้าไม้  

จ. ร้อยเอ็ด ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกส ารวจพร้อมกับให้ค าแนะน าการดูแล 

และบ ารุงรักษาไม้ประจ าจังหวัด(อินทนิลบก) ในบริเวณรอบบึงพลาญชัย 
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วันนี ้13 ม.ิย. 59 ศจก.ปส.ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศกึษา ครั้งที่ 16  

จัดโดย มูลนิธิเผยแผศ่าสนาและพัฒนาคุณภาพชีวติรว่มกับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 13-16 ม.ิย.59 
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30 ม.ิย 2559 ศจก.ปส.ที่175 ป่าดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด รว่มกับเทศบาลต าบลเกาะแก้ว 

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรตฯิ  ณ  ป่าชุมชน โคกท่าสี  บ้านท่าสี-บ้านหนองส าราญ  

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  
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6 ก.ค 59 คณะเจ้าหน้าทีจากส่วนจัดการที่ดินฯ ส านักฯ 7 น าโดย  ผอ.ส่วน นายทาซานฯ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด 

หัวหนา้ ศตก.ปส. ที1่75 ป่าดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด หน่วยป้องกันฯ รอ.1 ร่วมประชุม ราษฎรในพืน้ที่ 

ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดเพื่อท าความเข้าใจ เรื่องการจัดที่ท ากินให้ราษฏร 

ตามโครงการ คทช.จังหวัดร้อยเอ็ด และลงพืน้ที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
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10 ก.ค .59  ศจก.ปส.ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด และหนว่ยงานภาคสนามในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7   

ร่วมด าเนินกิจกรรม" Robinson Suzuki Green Run" โดยในพิธีเปิดฯ ผวจ.ร้อยเอ็ด  นาย อนุสรณ์  แก้วกังวาล  

เป็นประธานพรอ้มได้ร่วมวิ่ง มนิิมาราธอน โรบินสัน ซูซุกิ กรีนรัน 
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1 ส.ค. 59 ศตก.ปส.ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมกับ ทสจ. รอ. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์  

เสธ.พล.ร.6 พร้อมหนว่ยงาน ทส. ทุกหน่วยงาน เรื่องการขอความรว่มมอืการตรวจสอบต้นไม้ จัดหา  

และเคลื่อนย้ายต้นไม้ ส าหรับปลูกรอบอ่างธวัชชัย เพื่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ  

ณ สนง. ทสจ.ร้อยเอ็ด โดยมี ทสจ. รอ. เป็นประธานที่ประชุม 
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24 ส.ค.59 ผอ.สจป.7 น าคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในภาคสนามในพื้นที จ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี 

 ในการเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และร่วมพิธี เปิดงาน 

และปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินนีาถเนื่องในโอกาส  

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ.อ่าง เก็บน้ าธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  

โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธาน  

 


