
 เอกสาร 1 

กำหนดการลงพื้นที่การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในท้องที่สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 
 

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 09.00 น. - ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. - ออกเดินทางไปยัง หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) ตำบลยางหล่อ 

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร  
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 

เวลา 14.40 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นภ.๒ 
(ศรีบุญเรือง) ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

เวลา 15.40 น.  - ออกเดินทางจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่  นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) ตำบลยางหล่อ 
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กลับจังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ 
77 กิโลเมตร 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 

เวลา 17.00 น.  - เดินทางถึง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 08.30 น. - ออกเดินทางไปยัง ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม 

จังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เวลา 10.00 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข หมู ่ที ่ 2 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม 
จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. - ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านวังบง หมู่ 5 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
เวลา 13.30 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจการถือครอง

ที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ หมู่บ้านวังบง หมู่ 5 ตำบลนาแค อำเภอนายูง 
จงัหวัดอุดรธานี 

เวลา 14.30 น.  - ออกเดินทางจากหมู่บ้านวังบง หมู่ 5 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
กลับจังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เวลา 16.30 น.  - เดินทางถึง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
/วันพุธ... 
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วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 06.30 น. - เดินทางออกจากท้องที่ จังหวัดอุดรธานี สู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. - คณะติดตามเดินทางถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
เวลา 13.00 น. - ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
เวลา 16.30 น. - เดินทางถึงที่พัก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.20 น. - เดินทางออกจากอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สู่บ้านหัวสะพาน ตำบลทุ่งอรุณ 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) 

เวลา 09.00 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ (เกษตรกร รายที่ 1) ณ บ้านหัวสะพาน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

เวลา 10.00 น. - เดินทางไปบ้านบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 

เวลา 10.10 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ (เกษตรกร รายที่ 2) ณ บ้านบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 13.00 น. - เดินทางจากอำเภอโชคชัย มาสู่บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) 

เวลา 14.00 น. - ลงพื้นที ่ต ิดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน ณ บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา 15.30 น. - เดินทางออกจากท้องที่  จังหวัดนครราชสีมา สู่  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เวลา 17.30 น. - เดินทางถึง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 08.30 น. - เดินทางออกจากอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สู ่บ้านทับนายและบ้านกระจวน 

 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 50 
 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

/เวลา... 
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เวลา 09.30 น. - ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ณ หน่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลักที่ 2 
จังหวัดชัยภูมิ ท้องที่บ้านทับนายและบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  

เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   
เวลา 13.00 น. - เดินทางจากอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปกรมป่าไม้ ระยะทางประมาณ 

310 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เวลา 18.00 น. - เดินทางถึงกรมป่าไม ้

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ประสานงาน : 1. คุณพัสวี  ไตรยะพานิช เบอร์ติดต่อ 09 – 5597 – 4594 
2. คุณเนาวรัตน์  ซุ่นฮั้ว เบอร์ติดต่อ 08 – 8169 – 2353 


