
ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด    เม่ือวันที่  14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2479   มีพื้นที่เขตเทศบาล   4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี

สํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงต้ังอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย   ตอมาป พ.ศ.  

2499  ไดสรางสํานักงานแหงใหม    เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน

เทศบาลทั่วประเทศ   ตั้งอยูที่ถนนเทวาภิบาลบนเน้ือที่ 4 ไรเศษ   ตอมาเมื่อบานเมืองเจริญข้ึนและชุมชน

หนาแนนมากขึ้น   จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันที่   5   มีนาคม   2509  ทําใหมีพื้นที่ 

11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 23  ตอนท่ี 21  วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชน

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคาร

สํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป 

พ.ศ.2542   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ 

  ตั้งแตหลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับลําหวยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร เลียบ

ตามริมหวยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนนหายโศรกไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวลําหวย 250 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 2  เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยูหางจากริมหวย

เหนือฝงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 3   เปนเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4  

ซึ่งตั้งอยูริมถนนเพลินจิตฟากตะวันตกหางจากคูเมือง  200 เมตร 

  ทิศตะวันออก 

  จากหลักเขตที่ 4  เปนเสนขนานกับคูเมืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยูหาง

จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี 121.640  ตาม

แนวเสนต้ังฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23   

สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม   ตรงกิโลเมตรท่ี 123  ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
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  จากหลักเขตที่ 6  เปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สาย

รอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  123  ถึงหลักเขตที่ 7   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  121.500  ไปทางทิศใตตามแนวเสน

ต้ังฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตที่ 8 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 9 ซ่ึงอยูหางจากศูนยกลางทาง 

หลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด-อาจสามารถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรที่  5  ถึงหลักเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด

รอยเอ็ด-อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก  300   เมตร 

  ทิศใต 

  จากหลักเขตที่ 11  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ    ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 12   เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป

ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 13  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตที่ 14  ซ่ึงตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ 13  ระยะ  380 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 14   เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรที่  1.330  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 15  เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-

สุรินทร ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 16   ซึ่งต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สาย

รอยเอ็ด-สุรินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  ทิศตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 17  เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-

สุรินทร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สาย

รอยเอ็ด-สุรินทร  ตรงกิโลเมตรที่  1.470  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตที่ 18  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 19  ซึ่งต้ังอยูหางจาก 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรที่  1.620 ไปทางทิศ

ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 19  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 20  ซึ่งตั้ง 

อยูริมทางหลวงจังหวัด สายรอยเอ็ด-วาปปทุม  ฟากตะวันตก  ตรงกิโลเมตรท่ี  0.600 

  จากหลักเขตที่ 20  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่ง

ต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี

118.885  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตที่ 21 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สายรอยเอ็ด- 

มหาสารคาม   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 22   ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 22  เลียบตามริมหวยเหนือฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 

 

ถนนสายสําคัญภายในเขตเทศบาล   ไดแก 

 1. ถนนเทวาภิบาล  เปนถนนที่เชื่อมกับถนนแจงสนิทและทางหลวงแผนดิน หมายเลข 23 

 2. ถนนแจงสนิท  เปนถนนที่เชื่อมกับถนนเทวาภิบาลและทางหลวงแผนดิน หมายเลข 23 

 3. ถนนปทมานนท  เปนถนนท่ีเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 215  ออกไปอําเภอ 

จตุรพักตรพิมาน 

 4. ถนนสุริยเดชบํารุง  เปนถนนที่เชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 215  ออกไปอําเภอ

สุวรรณภูมิ 

 5. ถนนรณชัยชาญยุทธ  เปนถนนที่ตัดผานเชื่อมโยงกับถนนจันทรเกษม ถนนปทมานนท 

ถนนสุริยเดชบํารุง ถนนเทวาภิบาล  ออกสูทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2043  ไปอําเภออาจ

สามารถ และออกถนนราชการดําเนิน  สูทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2045  ไปอําเภอวาปปทุม 

 6. ถนนราชการดําเนิน  เปนถนนที่เชื่อมกับทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2045  ออกไป

อําเภอวาปปทุม 

 7. ถนนเลี่ยงเมือง  เปนถนนที่ตัดผานถนนสุริยเดชบํารุง  ถนนปทมานนท และถนนราชการ

ดําเนิน   เชื่อมโยงสูทางหลวงแผนดิน   หมายเลข 23  ออกไปจังหวัดมหาสารคามและทางหลวง

แผนดินหมายเลข 2043  ออกไปอําเภออาจสามารถ 
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ดวงตราประจําเทศบาล มีลักษณะเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง   5   เซนติเมตร 

ภายในวงกลมขอบตอนบนมีขอความวา "เทศบาลเมืองรอยเอ็ด" ขอบตอนลางขอความวา "จังหวัด

รอยเอ็ด" ตอนกลางมีรูปประตูสาเกตนคร ซึ่งเปนประตูเมืองรอยเอ็ดในสมัยทวาราวดีที่บงบอกถึง

ความเปนเมืองแหงศาสนาและศิลปะ ภายในประตูเมืองมีบึงพลาญชัยที่เปนสัญลักษณของเมือง

รอยเอ็ด ซึ่งหมายถึง เมืองแหงความอุดมสมบูรณและเกาะหลักเมือง ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 เมืองรอยเอ็ด  จัดเปนเมืองชุมทางท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําใหมีเสนทางคมนาคม

ติดตอกับจังหวัดตาง ๆ  ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ทางดานการคาพาณิชยและบริการคอนขางสูง ทั้งอาคารพาณิชย ศูนยบริการ 

รานอาหาร และสถานบริการตางๆ โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอ

กับจังหวัดอ่ืน ๆ  เชน  เสนทางไปจังหวัดมหาสารคาม และเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ  เปนตน 

  

1.  การใชท่ีดิน 

  การใชประโยชนที่ดิน 

  การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ในปจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัย    

ยานพาณิชยกรรมและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย   โดยยาน

พาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช  ถนนหายโศรกและถนนเพลินจิต  พาณิชยกรรม

ไดขยายตัวไปบริเวณดานใต ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล จนถึงสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ยานที่พักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูบริเวณรอบ  ๆ ยานพาณิชยกรรมถนนผดุงพานิช 

ยานวัดเหนือถนนสุขบูรพา บริเวณวัดกลางมิ่งเมือง สวนพื้นที่พักอาศัยเบาบางกระจายอยูทั่วไปปะปน

กับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 

  บริเวณสถานที่ราชการ      รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบึงพลาญชัย       บริเวณถนน

เทวาภิบาล   ถนนสุริยเดชบํารุง   ไดแก  ศาลากลางจังหวัด  ศาล   ที่วาการอําเภอ  สํานักงานที่ดินจังหวัด      

สวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยูบริเวณดานใตของเมือง 

  นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร 

กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย   และบริเวณทางไปจังหวัดกาฬสินธุนอกเขตเทศบาลฯ 

  จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของ

อาคารประเภทตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  23   ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชนซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน  

คาดวาจะเปนไปตามประเภทการใชที่ดินซึ่งจําแนกตามที่ประกาศทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2531) 
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