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ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

และ 
ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

ธันวาคม 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพื้นฐาน  
เช่น แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังน้ี 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่ที่บ้านหนองเจริญ  
(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ าสิงห์) ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 2 ป่า คือ  
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับเน้ือที่ประมาณ 193,803 ไร่ และ  
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า เน้ือที่ประมาณ 166,250 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 4 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม และป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและ 
ป่าแก้งไก่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดอุดรธานี 2 อ าเภอ ดังน้ี  
1) อ าเภอกุดจับ และ 2) อ าเภอบ้านผือ (20 ต าบล ประมาณ 242หมู่บ้าน) 

 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 1,007,335.67 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 406,655.68 ไร่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 570,749.18 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เน้ือที่ 29,930.81 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 93,922.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.32 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 85,585.50 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. จ านวน 81,045.85 ไร่ 
และอยู่ในพื้นที่อื่นๆ จ านวน 8,337.32 ไร่)  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ร้อยละ 9.65 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 50.49 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 10.59 

ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลค าด้วง ต าบลกลางใหญ่ และต าบลเมืองพาน พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 32.05  
พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 7.85) และพื้นที่อื่นๆ นอกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 49.51  

7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลาง คือ 247 เมตร และต่ าสุด คือ 110 เมตร โดยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าย่อย 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าย่อยน้ าโมง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด รองลงมา 
คือ ห้วยหลวง น้ าสาย แม่น้ าโขงส่วนที่ 6 และห้วยน้ าโสม 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
 8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 26 ป่า แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่าดังน้ี (ตารางภาคผนวกที่ 1) 

1) ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 3,011 ไร่ 1 งาน 156 ตารางวา 
2) ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ 1,139 ไร่ 2 งาน 

 8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ ในพื้นที่ป่าไม้  จ านวน 18 วัด มีพื้นที่  2,375 ไร่ เพื่อด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ 
(ตารางภาคผนวกที่ 2) 

8.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า 
 8.2.1 พื้นที่ปลูกป่า เน้ือที่ 99.89 ไร่ 
 8.2.2 พื้นที่ปลูกป่า เน้ือที่ 145.87 ไร่ 

8.4 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (2553-2557) ในป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ 12 คร้ัง และ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า 82 คร้ัง 

8.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จ านวน 62 ราย พื้นที่ในการถือครองที่ดิน 
2,246 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า จ านวน 115 ราย พื้นที่ในการถือครองที่ดิน 1,506 ไร่ 
1 งาน 3 ตารางวา 

8.6 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 18 ราย 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ต าบลค าด้วง มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก และมีพื้นที่ราษฎร  
ถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการสิทธิชุมชนในพื้นที่ให้
ชัดเจน 

2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 93,922.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.32 ของ
พื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 85,585.50 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. 
จ านวน 81,045.85 ไร่ และอยู่ในพื้นที่อื่นๆ จ านวน 8,337.32 ไร่) โดยท าแผนการจัดการร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ 
ท่ีตั้ง บ้านหนองเจริญ (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ าสิงห์) ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายสมเด็จ จ าปี 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 0815742021 
E-mail  Champee25@hotmail.com 
Website www.forest.go.th 
 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
  
ตารางท่ี 2 ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 1920939 Lat (Y) = 17.32371 
E (X) = 0227854 Long (X) = 100.51274 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 

 1. พื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1.1 ดูแลจัดท าข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 2 ป่า คือ  
 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับเน้ือที่ประมาณ 193,803 ไร่  
 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า เน้ือที่ประมาณ 166,250 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 4 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม และป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าว  และ 
ป่าแก้งไก่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดอุดรธานี 2 อ าเภอ ดังน้ี  
 1) อ าเภอกุดจับ และ 2) อ าเภอบ้านผือ 

 2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไปชนิดป่าส่วนใหญ่จะเป็นเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ เต็ง (Shorea 
obtusa Wall. ex Blume) รัง  (Shorea siamensis Miq.) ตีนนก (Vitex pinnata L.) เหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (D. tuberculatus Roxb.) กราด (D. intricatus 
Dyer) พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ต้ิวเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume)
มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen) สมอไทย (Terminalia chebula 
Retz.) ตะแบกเลือด (Lagerstroemia calyculata Kurz.) แสลงใจ ( Strychnos nux-vomica L.) รกฟ้า 
(Terminalia alata Heyne ex Roth) เปล้าใหญ่ (Croton roxburghii N.P. Balakr.) ฯลฯ ไม้พื้นล่างที่พบ 
ได้แก่ มะพร้าวเต่า (Cycas siamensis Miq.) ปุ่มเป้ง (Phoenix acaulis Roxb.) โจด (Arundinaria cililta) 
หญ้าเพ็ก (Vietnamosasa pusilla (Chevlier a.Camus) Nguyen) และหญ้าชนิดอื่นๆ รองลงมาคือ  
ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ชนิดส าคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง  มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) 
Craib) เสลา (Lagersrtoemia tomentosa Presl) อ้อยช้าง ( Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) 
ส้าน (Dillenia obovata (Bl.) Hoogl.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.) ยมหิน (Chukrasia tabularis 
A.Juss.) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) สมพง (Tetrameles nudifora) เก็ดด า  (Dalbergia 
cultrata Graham ex Benth.) เก็ดแดง (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ฯลฯ นอกจากน้ียังมีไผ่ 
ที่ส าคัญอีกหลายชนิด เช่น ไผ่ป่า (Bambusa Bambos (L.X Voss)) ไผ่บง (Bambusa nutans Wall.)  
ไผ่ซ าง  (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ไผ่ รวก (Thyrsostachys siamensis)  ไ ผ่ ไ ร่ 
(Thyrsostachys siamensis Gamble) เป็นต้น ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่ารุ่นสองที่ก าลังฟื้นตัว มีการส ารวจพบ 
พันธุ์ไม้ 49 ชนิด ใน 41 สกุล 26 วงศ์ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Leguminosae รองลงมาคือวงศ์ 
Euphorbiaceae และ Tiliaceae  
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2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งเคยมีการส ารวจพบในพื้นที่รับผิดชอบ ดังน้ี ลิงวอก (Macaca mulatta) 
กระรอกหลากสี (Callosciurus erythraeus) กระแต (Tupaia minor) ตุ่น (Euroscaptor klossi) หนู 
(Rattus) บ่าง (Galeopterus variegatus) ชะนี (Hylobates lar) หมูป่า (Sus scrofa) ไก่ป่า (Gallus 
gallus) อีเห็น (Paradoxurus) น่ิม (Pholidota) คางคก (Duttaphrynus melanostictus) อึ่ง (Kaloula 
pulchra) ตะพาบน้ า (Amyda Cartilagenea) ตะกวด (Varanus bengalensis) กิ้งก่า (Bronchocela 
cristatella) แย้ (Leiolepis reevesii) จ้ิงเหลน (Eutropis multifasciata) งูชนิดต่างๆ ปูหินด า (Ranguna 
Manii) นกกระยาง (Ardea alba) นกและแมลงชนิดต่างๆ เป็นต้น 

2.3 แหล่งน้ าประกอบด้วย ห้วยหลวง และล าน้ าโมง  
2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ าสิงห์ วนอุทยานภูหินจอมธาตุ 

ในท้องที่อ าเภอกุดจับ วนอุทยานภูพระบาทบัวบก อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวนอุทยานภูผาแดง ใน
ท้องที่อ าเภอบ้านผือ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพเขยีนถ้ าสิงห์ถ้ าสิงห์ 

ภาพเขียนถ้ าสิงห์ถ้ าสิงห์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะของภาพสัตว์สี่เท้าที่เห็นว่าคล้ายภาพสิงโต 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2544 จึงได้มีการแจ้งการค้นพบแหล่งภาพเขียนสีซึ่งมีอายุก่อน ประวัติศาสตร์ประมาณ 2,300 ป ี
อย่างเป็นทางการต่อองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงจึงแจ้งไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอกุดจับ และได้มีการออกส ารวจร่วมกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 และ 22 
กันยายน พ.ศ. 2544 
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ภาพที่ 4 วนอุทยานภูพระบาทบัวบก 
 

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก อยู่ในท้องที่ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า มีเน้ือที่ประมาณ 8,125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดต้ังเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ า” บ้านต้ิว ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ระยะทางประมาณ 67 กม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.i-sanguide.com/page5825.html&ei=GOJSVNvoOabUmAXJroGQCQ&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=truthoflife&month=12-2010&date=17&group=20&gblog=11&ei=5-FSVKOBDIG-mAXbk4CwBA&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.i-sanguide.com/page5825.html&ei=GOJSVNvoOabUmAXJroGQCQ&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=truthoflife&month=12-2010&date=17&group=20&gblog=11&ei=5-FSVKOBDIG-mAXbk4CwBA&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.i-sanguide.com/page5825.html&ei=GOJSVNvoOabUmAXJroGQCQ&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=truthoflife&month=12-2010&date=17&group=20&gblog=11&ei=5-FSVKOBDIG-mAXbk4CwBA&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.i-sanguide.com/page5825.html&ei=GOJSVNvoOabUmAXJroGQCQ&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=truthoflife&month=12-2010&date=17&group=20&gblog=11&ei=5-FSVKOBDIG-mAXbk4CwBA&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.i-sanguide.com/page5825.html&ei=GOJSVNvoOabUmAXJroGQCQ&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=truthoflife&month=12-2010&date=17&group=20&gblog=11&ei=5-FSVKOBDIG-mAXbk4CwBA&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNE16fTF1PR9il0BdcmGydy0__9ICA&ust=1414804263034772
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2.1 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.1.1 ต าบล  
 

ตารางท่ี 3 รายชื่อต าบล 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อท่ี (ไร่) 

อุดรธานี อ.บ้านผือ ต.ค าด้วง 6,538 116183.71 

 
อ.บ้านผือ ต.กลางใหญ่ 8,849 59982.62 

 
อ.บ้านผือ ต.บ้านค้อ 3,131 17872.77 

 
อ.บ้านผือ ต.เมืองพาน 8,585 73140.22 

 
อ.บ้านผือ ต.หายโศก 10,925 80418.75 

 
อ.บ้านผือ ต.บ้านผือ 13,373 36440.09 

 
อ.บ้านผือ ต.จ าปาโมง 10,521 45495.84 

 
อ.บ้านผือ ต.หนองหัวคู 7,280 32380.28 

 
อ.บ้านผือ ต.โนนทอง 10,637 70086.87 

 
อ.บ้านผือ ต.ค าบง 6,888 66957.23 

 
อ.บ้านผือ ต.ข้าวสาร 5,730 20871.34 

 
อ.บ้านผือ ต.เขือน้ า 9,183 62230.87 

 
อ.บ้านผือ ต.หนองแวง 6,484 47695.84 

 
อ.กุดจับ ต.เชียงเพ็ง 9,423 43608.57 

 
อ.กุดจับ ต.ปะโค 9,036 39320.28 

 
อ.กุดจับ ต.สร้างก่อ 8,706 42728.52 

 
อ.กุดจับ ต.ตาลเลียน 5,880 34646.60 

 
อ.กุดจับ ต.ขอนยูง 9,115 41149.41 

 
อ.กุดจับ ต.เมืองเพีย 12,672 38683.51 

 
อ.กุดจับ ต.กุดจับ 8,995 37442.35 

รวม 2 20 8,849 1,007,335.67 
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 2.1.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 4 รายชื่อหมู่บ้าน 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านดงนาค า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 
 

2 บ้านหัวคู บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

3 บ้านถ่อน บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

4 บ้านผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

5 บ้านพลับ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

6 บ้านภูดิน บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

7 บ้านแวง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

8 บ้านดง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

9 บ้านศรีส าราญ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

10 บ้านโนนวารี บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

11 บ้านศรีสะอาด บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

12 บ้านภูทอง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

13 บ้านถ่อน บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
 

14 บ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

15 บ้านผักบุ้ง กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

16 บ้านนาสีดา กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

17 บ้านผักบุ้ง กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

18 บ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

19 บ้านโนนตาแสง กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

20 บ้านนาสีดา กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

21 บ้านผักบุ้ง กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

22 บ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 
 

23 บ้านเม็ก หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

24 บ้านดอนขวาง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

25 บ้านกุดเข็ง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

26 บ้านข้าวสาร หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

27 บ้านหินต้ัง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

28 บ้านดอนหอ หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

29 บ้านเม็ก หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

30 บ้านโคกกลาง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

31 บ้านทรายทอง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

32 บ้านเขือน้ า เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

33 บ้านหลุมข้าว เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

34 บ้านเทื่อม เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

35 บ้านโนนสะอาด เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

36 บ้านโคกลาน เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

37 บ้านนาสี เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

38 บ้านค้อ เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

39 บ้านงิ้ว เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

40 บ้านหนองปลาซิว เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

41 บ้านหนองแก เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

42 บ้านเทื่อม เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

43 บ้านเทื่อมน้อย เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

44 บ้านเทื่อมน้อย เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

45 บ้านนาสี เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

46 บ้านค าบง ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

47 บ้านเจริญสุข ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

48 บ้านดงหมู ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

49 บ้านชัยเจริญ ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

50 บ้านนาล้อม ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

51 บ้านนาล้อมน้อย ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

52 บ้านโนนสมบูรณ์ ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

53 บ้านค าแหน ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

54 บ้านดงเย็นพัฒนา ค าบง บ้านผือ อุดรธานี 
 

55 บ้านจ าปาโมง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

56 บ้านนาอ่าง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

57 บ้านจ าปาดง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

58 บ้านเหล่าคราม จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

59 บ้านวังสวย จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

60 บ้านกลางน้อย จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

61 บ้านโนนสว่าง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

62 บ้านแดง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

63 บ้านขัวล้อ จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

64 บ้านลาน จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

65 บ้านม่วง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

66 บ้านเหล่ามะแงว จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

67 บ้านนาเจริญ จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

68 บ้านโนนสว่าง จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 
 

69 บ้านคู โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

70 บ้านดง, บ้านดงสะพัง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

71 บ้านโพน โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

72 บ้านโนนแดง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

73 บ้านโนนดู่ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

74 บ้านโนนทอง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

75 บ้านดอนตาล โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

76 บ้านดงบัง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

77 บ้านนาไฮ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

78 บ้านนาเตย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

79 บ้านโนนหวาย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

80 บ้านจอมศรี เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

81 บ้านใหม่ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

82 บ้านโก่ม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

83 บ้านหนองกบ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

84 บ้านกาลึม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

85 บ้านต้ิว เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

86 บ้านเมืองพาน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

87 บ้านนาแมน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

88 บ้านหนองกาลึม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

89 บ้านไผ่ล้อม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

90 บ้านโคกก่อง เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

91 บ้านดอนขี้เหล็ก เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

92 บ้านใหม่ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

93 บ้านใหม่ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

94 บ้านเมืองพาน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 
 

95 บ้านหายโศก หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

96 บ้านธาตุ หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

97 บ้านนาค า หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

98 บ้านโนนทัน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

99 บ้านดงหวาย หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

100 บ้านโคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

101 บ้านหนองนกเขียน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

102 บ้านหนองกุง หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

103 บ้านหลวงค า หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

104 บ้านดงขวาง หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

105 บ้านดงหวาย หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

106 บ้านธาตุทรายมูล หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

107 บ้านวังแสง หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

108 บ้านดงหวาย หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

109 บ้านค าด้วง ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

110 บ้านค าด้วง ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

111 บ้านสระคลองพัฒนา ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

112 บ้านนาหลวง ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

113 บ้านห้วยศิลาผาสุก ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

114 บ้านลาดหอค า ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

115 บ้านค าเจริญ ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

116 บ้านตาดน้ าพุ ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

117 บ้านนางิ้ว ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 
 

118 บ้านหนองหัวคู หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

119 บ้านสระคุ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

120 บ้านหนองหัวคู หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

121 บ้านโพธิ์ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

122 บ้านยางโกน หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

123 บ้านกุดเม็ก หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

124 บ้านสระคุน้อย หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

125 บ้านสระคุ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

126 บ้านหนองหัวคู หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

127 บ้านยางโกนน้อย หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 
 

128 บ้านค้อ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
 

129 บ้านหนองกอง บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

130 บ้านนารายณ์ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
 

131 บ้านนาคูณ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
 

132 บ้านน้อยนารายณ์ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
 

133 บ้านค้อน้อย บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 
 

134 บ้านหนองแวงน้อย ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

135 บ้านสันติสุข ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

136 บ้านค าบอนเวียงชัย ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

137 บ้านโนนสง่า ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

138 บ้านเท่อเล่อ ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

139 บ้านนางาม ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

140 บ้านหนองแวง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

141 บ้านหนองไชยวาน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

142 บ้านหนองโน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

143 บ้านดงบัง กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

144 บ้านกุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

145 บ้านดงหวาย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

146 บ้านโคกวิชัย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

147 บ้านดงธาตุ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

148 บ้านภูเขาเขิน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

149 บ้านโนนชัยพร กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

150 บ้านสร้างแป้น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

151 บ้านสร้างแป้น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

152 บ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

153 บ้านหนองบึงมอ เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

154 บ้านถิ่น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

155 บ้านจุ้ม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

      



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 18 

 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

156 บ้านโนนทอง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

157 บ้านหนองแปน เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

158 บ้านหินโงม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

159 บ้านโนนยาง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

160 บ้านตาลโกน เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

161 บ้านนาแค เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

162 บ้านยางชุม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

163 บ้านทุ่งขวาง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
 

164 บ้านปะโค ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

165 บ้านกาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

166 บ้านโพธิ์ ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

167 บ้านหันเทา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

168 บ้านหนองสร้างไพร ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

169 บ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

170 บ้านผักกาดย่า ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

171 บ้านโนนแดง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

172 บ้านดอนพิลา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

173 บ้านโนนสูง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

174 บ้านโนนม่วง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

175 บ้านสามัคคีพัฒนา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

176 บ้านดอนเหมือดแก้ว ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

177 บ้านโคกเกษตร ปะโค กุดจับ อุดรธานี 
 

178 บ้านห้วยเชียง ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

179 บ้านเหล่าอ้อย ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

180 บ้านขอนยูง ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

181 บ้านหนองฆ้อง ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

182 บ้านหนองอีเบ้า ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

183 บ้านหนองกุง ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

184 บ้านหนองเจริญ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

185 บ้านโนนอุดม ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

186 บ้านน้อยล าภู ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

187 บ้านผังหน่ึงใหม่ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

188 บ้านสองใหม่ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

189 บ้านผังสี่เก่า ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

190 บ้านหนองเม็ก ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

191 บ้านสร้างก่อ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

192 บ้านนาหนองทุม สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

193 บ้านนาอ้ายใหญ่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

194 บ้านโนนฐานะ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

195 บ้านโนนธาตุ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

196 บ้านดงหัน สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

197 บ้านผังสองเก่า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

198 บ้านบ่อเงิน สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

199 บ้านบ่อทอง สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

200 บ้านหนองแคน สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

201 บ้านบ่อค า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

202 บ้านเพีย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

203 บ้านหัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

204 บ้านดงหมากหลอด เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

205 บ้านดงน้อย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

206 บ้านโสกแก เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

207 บ้านข่า เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

208 บ้านหัวขัวน้อย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

209 บ้านโนนเมือง เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

210 บ้านโนนส าราญ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

211 บ้านศรีวิไล เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

212 บ้านดงเด็ง เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

213 บ้านค าเจริญ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

214 บ้านจ าปาเงิน เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

215 บ้านสุขสมบูรณ์ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

216 บ้านดงมีชัย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 
 

217 บ้านทุ่งตาลเลียน ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

218 บ้านทุ่งป่าแพง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

219 บ้านน้อยตาลเลียน ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

220 บ้านผาสุก ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

221 บ้านนาสีนวล ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

222 บ้านเหล่าต าแย ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

223 บ้านนิคมผังหน่ึงใหม่ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

224 บ้านนิคมผังห้าใหม่ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 
 

225 บ้านถ้ าเต่า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

226 บ้านผังสีใหม่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

227 บ้านผังสามใหม่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

228 บ้านผังสีใหม่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 
 

229 บ้านขอนยูงน้อย ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

230 บ้านดงธาตุ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

231 บ้านน้อยภูเขาเขิน ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 
 

232 บ้านครูผง(บ้านโคก) กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
 

233 บ้านหนองแวงค า กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

234 บ้านหลุมข้าว เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

235 บ้านดงเย็น เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 
 

236 บ้านน้อย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

237 บ้านโนนหวาย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

238 บ้านแหลมทองพัฒนา โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 
 

239 บ้านแหลมทองพัฒนา ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 
 

240 โนนวารี หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 
 

241 บ้านโนนอุดม หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
 

242 บ้านยาง หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 
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2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
 อ าเภอกุดจับ  ถูกเรียกตามชื่อหมู่บ้านแห่งหน่ึง คือ กุดจับ เน่ืองจากหมู่บ้านแห่งน้ีมีหนองน้ า  

ซึ่งอุดมไปด้วยต้นกระจับจึงเรียกว่า กุดจับ เป็นที่มาของชื่อ “อ าเภอกุดจับ” ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ
เมื่อปีพุทธศักราช 2515 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อปีพุทธศักราช 2519เน้ือที่ 471.54 ตารางกิโลเมตร  
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับสูงเนิน สภาพดินเป็นดินร่วน 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอกุดจับ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การท านา

ปลูกข้าว (ข้าวเจ้าหอมมะล,ิ ข้าวเหนียว กข.6)   
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ประชากรได้ยึดอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูการท านา ด้วยการ 

๑. ปลูกมะเขือเทศ ในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ มีผลผลิต 4,000 ก.ก./ไร่ 
๒. ปลูกแตงโม ในพื้นที่ 2,534 ไร่ มีผลผลิต 2,500 ก.ก./ไร่ 
๓. ปลูกยางพารา ในพื้นที่ 3,211 ไร่  

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดจับ 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี (ไม่มี) แห่ง 
 

 อ าเภอบ้านผือ เดิมทีบริเวณแห่งน้ีมีหนองน้ าที่ส าคัญอยู่แห่งหน่ึงชื่อ หนองปรือ เป็นหนองน้ า
ขนาดใหญ่ ปัจจุบันก็คงมีอยู่แต่ขนาดเล็กลงไป การต้ังหมู่บ้านจึงได้ต้ังตามชื่อหนองว่า หนองปรือ นานวัน
เสียงพูดก็เพี้ยนเป็น บ้านผือ ที่ว่าการอ าเภอบ้านผือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 อยู่ได้  18 ปี ต่อมาเมื่อปี  
พ.ศ. 2473 ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านศรีส าราญ หมู่ 8 ต าบลบ้านผือ เน่ืองมาจากบริเวณดังกล่าวขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค เน้ือที่ 991 ตารางกิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอบ้านผือ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าไร่ ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยาง 
3. ค้าขาย  

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้าพื้นเมือง 2. ผลิตข้าวเม่า 3. เคร่ืองจักสาน 4. เย็บผ้า  
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 5 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนาคารกรุงไทย   โทร 0-4228-1281 
2. ธนาคารออมสิน    โทร 0-4228-1234 
3. ธกส. 0-4228-1340 
4. ธนาคารทหารไทย 0-4228-1264 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
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2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร)  
 เป็นข้อมูลพื้นฐานเร่งด่วนที่ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติต้องแจ้งให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลเบื้องต้นไว้ เพื่อการจัดการสิทธิ์ของชุมชนให้ถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป 
 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับจ านวนหมู่บ้าน 36 หมู่บ้าน 6 ต าบล จ านวน

ครัวเรือน 4,507 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 16,331คน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

๑ ตาลเลียน กุดจับ 623 1,950 

๒ สร้างก่อ กุดจับ 1,650 6,983 

๓ ปะโค กุดจับ 2,023 7,961 

๔ ขอนยูง กุดจับ 1,782 6,156 

๕ กุดจับ กุดจับ 675 2,268 

๖ หนองแวง บ้านผือ 1,470 6,184 

 รวม  8,223 31,502 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จ านวนหมู่บ้าน 29 หมู่บ้าน 5 ต าบล จ านวนครัวเรือน 
3,638 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 14,260 คน   
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หมู่บ้านท่ีอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า จ านวนหมู่บ้าน 63 หมู่บ้าน 11 ต าบล จ านวนครัวเรือน 7,090
ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 27,773 คน 
 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1.  กลางใหญ่ บ้านผือ 2,022 7,554 

2.  เขือน้ า บ้านผือ 2,142 7,754 

3.  ค าบง บ้านผือ 1,306 5,027 

4.  หนองแวง บ้านผือ 1,470 6,193 

5.  ค าด้วง บ้านผือ 1,549 5,618 

6.  โนนทอง บ้านผือ 2,228 8,623 

7.  เมืองพาน บ้านผือ 2,016 7,712 

8.  จ าปาโมง บ้านผือ 2,362 8,313 

9.  หายโศก บ้านผือ 2,516 8,785 

10.  หนองหัวคู บ้านผือ 1,449 5,473 

11.  สร้างก่อ กุดจับ 1,432 5,907 

 รวม  20,465 76,959 

     
หมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า จ านวนหมู่บ้าน 86 หมู่บ้าน 12 ต าบล จ านวนครัวเรือน 
11,704 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 44,241 คน 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานภาคสนามของส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มีการจัดการป่า  
ตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

(ไร่) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,007,335.67 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 570,749.18 

ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 406,655.68 

4.อุทยานแห่งชาติ - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - 

7.พ้ืนท่ีอ่ืนๆ - 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ัน ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า 
ป่าคงสภาพท่ีเหลือ อยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลพื้นที่ป่า 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,007,335.67 93,922.82 9.32 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้ 
 

85,585.50 8.50 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 570,749.18 89,383.17 56.66 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้ 
 

81,045.85 8.05 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 406,655.68 8,337.32 0.83 

4.อุทยานแห่งชาติ - - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 

7.ป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
4,539.65 0.45 

หมายเหตุร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เร่ือง การ
ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก) 
โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 11  ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

  
 
 
 
 
 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,048,642.53 100 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 34,207.11 3.26 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 67,021.74 6.39 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 97,452.65 9.29 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 524,042.34 49.97 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 321,193.13 30.63 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังน้ี 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
  1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
 1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร  
  
ตารางท่ี 12  ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,007,336.67 100 

เขตอนุรักษ์ 106,736.52 10.59 

เขตเศรษฐกิจ 322,776.23 32.05 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 79,132.23 7.85 

พื้นที่อื่นๆ (ชุมชน และป่าอื่นๆ) 498,691.69 49.51 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
  

 
 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 32 

 

2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 

2.1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" 
วนอุทยานสวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 

 
2.2 พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าริ โครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 

 
2.3 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม้ 
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท า โมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 247 เมตร และต่ าสุด 
คือ 110 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในพื้นที่ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง 
จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของลุ่มน้ าโขง 
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าโขงเป็นพื้นที่นาข้าว 11,832,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ า 
ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย รองลงมา คือ พ้ืนท่ีป่าไม้ มีร้อยละ 29.31 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ า  พื้นที่ส่วนใหญ่
ของลุ่มน้ าโขงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ 20 ,827,481ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.29 ของพื้นที่ลุ่มน้ า อ้างอิงจาก 
http://www.haii.or.th/wiki/index.php 
 
ตารางท่ี 13  ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 
 
 
 
 
 
 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,007,335.67 100 

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าโขง 1,007,335.67 100 

1.1 ลุ่มน้ าย่อย:น้ าสาย 84,746.90 8.41 

1.2 ลุ่มน้ าย่อย:น้ าโมง 596,026.00 59.17 

1.3 ลุ่มน้ าย่อย:ห้วยน้ าโสม 39,891.40 3.96 

1.4 ลุ่มน้ าย่อย:ห้วยหลวง 239,168.00 23.74 

1.5 ลุ่มน้ าย่อย:แม่น้ าโขงส่วนที่ 6 47,279.10 4.69 
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บทท่ี 9 

ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

 9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 26 ป่า แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่าดังน้ี (ตารางภาคผนวกที่ 1) 
1) ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 3,011 ไร่ 1 งาน 156 ตารางวา 
2) ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ 1,139 ไร่ 2 งาน 

 9.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 13 วัด มีพื้นที่  2,375 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  
(ตารางภาคผนวกที่ 2) 
9.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า 
     9.2.1 เน้ือที่ 99.89 ไร่ 
     9.2.2 เน้ือที่ 145.87 ไร่ 
9.3 ข้อมูลฝาย 
9.4 ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (2553-2557) ในป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ 12 คร้ัง และป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าเขือน้ า 82 คร้ัง 
9.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง 
     ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จ านวน 62 ราย พื้นที่ในการถือครองที่ดิน 2,246 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา 
     ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า จ านวน 115 ราย พื้นที่ในการถือครองที่ดิน 1,506 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา 
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
  
ตารางท่ี 14  ข้อมูลงานอนุญาต 
ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 
กรมการศาสนา สร้างวัดถ้ าดุก ต าบลข้าวสารอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 15 0 0 ป่ากุดจับ 2/12/1994 30 22/1/2025 
กรมสามัญศึกษา แผ้วถางป่าสร้างโรงเรียน

มัธยมศึกษาท้องที่อ าเภอกุดจับ 
อ าเภอกุดจับ อุดรธานี 37 3 98 ป่ากุดจับ 8/9/1995 

  
กรมศิลปากร พัฒนาและปรับปรุงเขต

โบราณสถานเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

ต าบลเมืองพานอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 3430 0 0 ป่าเขือน้ า 21/11/1991 30 29/12/2021 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพระพุทธบาท
บัวบก 

ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 10 0 0 ป่าเขือน้ า 29/10/1987 30 5/11/2025 

กรมการศาสนา สร้างวัดป่าปัญญานิมิต ต าบลค าบงอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 9 0 0 ป่าเขือน้ า 28/3/1991 30 10/7/2021 
กรมการศาสนา สร้างวัดบ้านใหม่ ต าบลเมืองพานอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 15 0 0 ป่าเขือน้ า 23/4/1989 30 14/6/2019 
กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ าห้วยสีดา 
ต าบลค าบงอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 30 0 0 ป่าเขือน้ า 17/2/1984 30 

 
กรมสามัญศึกษา ต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนภู

พระบาทวิทยา 
ต าบลเมืองพานอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 40 0 0 ป่าเขือน้ า 28/5/1993 30 3/10/2023 

กรมชลประทาน เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านหนอง
แวง 

ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ อุดรธานี 16 0 0 ป่าเขือน้ า 29/10/1987 30 6/12/2025 

กรมชลประทาน สร้างฝายเก็บน้ าห้วยโธง ต าบลค าบงอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 6 0 0 ป่าเขือน้ า 28/5/1993 30 23/6/2024 
ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท 

ก่อสร้างทางเร่งรัดพัฒนาชนบท
โครงการที่ อด 11096 สายบ้าน
นาง้ิว – บ้านลาดหอค า 

ต าบลค าด้วงอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 56 1 0 ป่าเขือน้ า 5/3/1992 30 3/5/2022 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 
ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท 

ก่อสร้างทางมาตรฐานเร่งรัด
พัฒนาชนบทโครงการที่ อด 
11022 สายบ้านต้ิว-บ้านเท่อเล่อ 

ต าบลเมืองพานและต าบลข้าวสาร
อ าเภอบ้านผือ 

อุดรธานี 66 3 50 ป่าเขือน้ า 5/3/1992 30 6/5/2022 

กรมทางหลวง สร้างทางสายบ้านผือ-กลางใหญ่-
น้ าโสม 

ต าบลกลางใหญ่อ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 146 1 0 ป่าเขือน้ า 29/10/1987 30 6/12/2025 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าวัดดอยบ้าน
ใหม่ 

ต าบลเมืองพานอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 30 3 73 ป่าเขือน้ า 3/1/1996 30 22/2/2026 

กรมการศาสนา สร้างวัดป่าบ้านค้อ ต าบลเขือน้ าอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 15 0 0 ป่าเขือน้ า 7/3/1988 30 12/5/2018 
กรมการศาสนา สร้างวัดภูหินดัง ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 15 0 0 ป่าเขือน้ า 2/12/1994 30 22/1/2025 
นายค าจันทร์ห้าวเส็ง 
ไวยาวัจกร วัดถ้ าพระ 

จัดต้ังพุทธอุทยาน "วัดถ้ าพระ" ต.กลางใหญ่อ.บ้านผือ อุดรธานี 1025 3 0 ป่าเขือน้ า 6/6/1994 30 22/9/2024 

กรมการศาสนา จัดต้ังพุทธอุทยานวัดป่าบ้านค้อ ต าบลเขือน้ าอ าเภอบ้านผือ อุดรธานี 410 0 0 ป่าเขือน้ า 28/7/1988 30 27/9/2018 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 

   
11.1 กรมป่าไม้ 
11.2 หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 
พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส า คัญของพื้นที่ป่ าไม้ทั้ ง ในด้านนิเวศวิทย า  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้  ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
 นอกจากน้ียังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่อ าเภอกุดจับ อ าเภอบ้านผือ อ าเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี และท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 199 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2510 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่45 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2510 เน้ือที่ประมาณ 193,803 ไร่ 
 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลกลางใหญ่ ต าบลหายโศก ต าบล
เมืองพาน ต าบลเขือน้ า ต าบลค าบง ต าบลบ้านเม็ก และต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ
ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีบางส่วน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 745 (พ.ศ. 2518) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 109 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2518 เน้ือที่ประมาณ 166,250 ไร่ 
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1  ข้อมูลการด าเนินงานป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ ป่าเขือน้ า 

หมู่บ้าน โครงการ ช่ือโครงการ บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 
ป่าสงวนฯ ป่าตาม พ.ร.บ.ฯ 

ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 
1 1 ป่าชุมชมบ้านภูเขาเขิน ภูเขาเขิน 8 กุดจับ กุดจับ 50 0 0       
2 2 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางค า ห้วยยางค า 11 กุดจับ กุดจับ 84 0 0       
3 150 ป่าชุมชนบ้านโคกวิชัย โคกวิชัย 6 กุดจับ กุดจับ       52 0 0 
4 146 ป่าชุมชนบ้านขอนยูง ขอนยูง 2 ขอนยูง กุดจับ       100 0 0 
5 147 ป่าชุมชนบ้านเหล่าอ้อย เหล่าอ้อย 3 ขอนยูง กุดจับ       35 0 0 
6 148 ป่าชุมชนบ้านชัยค าเจริญ ชัยค าเจริญ 14 ขอนยูง กุดจับ       100 0 0 
7 190 ป่าชุมชนบ้านน้อยล าภู น้อยล าภู 9 ขอนยูง กุดจับ 1,050 0 0       
8 193 ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ หนองเจริญ 7 ขอนยูง กุดจับ 864 1 68       
9 194 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง หนองกุง 6 ขอนยูง กุดจับ 434 0 80       
10 138 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด 4 เขือน้ า บ้านผือ 105 0 0       
11 139 ป่าชุมชนบ้านโคกลาน โคกลาน 5 เขือน้ า บ้านผือ 40 0 0       
12 140 ป่าชุมชนบ้านนาสี นาสี 14 เขือน้ า บ้านผือ 25 0 0       
13 16 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ ชัยเจริญ 4 ค าบง บ้านผือ       90 0 0 
14 28 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต าแย เหล่าต าแย 6 ตาลเลียน กุดจับ       15 0 0 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

หมู่บ้าน โครงการ ช่ือโครงการ บ้าน หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 
ป่าสงวนฯ ป่าตาม พ.ร.บ.ฯ 

ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 
15 187 ป่าชุมชนบ้านน้อยตาลเลียน น้อยตาลเลียน 3 ตาลเลียน กุดจับ 529 0 8       
16 38 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง โนนแดง 4 โนนทอง บ้านผือ       172 0 0 
17 52 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาย โนนหวาย 11 โนนทอง บ้านผือ       29 0 0 
18 29 ป่าชุมชนบ้านปะโค ปะโค 1 ปะโค กุดจับ       35 0 0 
19 30 ป่าชุมชนบ้านสร้างไพร สร้างไพร 5 ปะโค กุดจับ       40 0 0 
20 87 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง 6 ปะโค กุดจับ       32 0 0 
21 88 ป่าชุมชนบ้านผักกาดย่า ผักกาดย่า 7 ปะโค กุดจับ       30 0 0 
22 89 ป่าชุมชนบ้านดอนเหมือดแก้ว ดอนเหมือดแก้ว 13 ปะโค กุดจับ       111 2 0 
23 149 ป่าชุมชนบ้านดงหัน ดงหัน 6 สร้างก่อ กุดจับ       34 0 0 
24 53 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย หนองแวงน้อย 1 หนองแวง บ้านผือ       65 0 0 
25 136 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ โพธิ์ 4 หนองหัวคู บ้านผือ 77 0 0       
26 137 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคู หนองหัวคู 11 หนองหัวคู บ้านผือ       82 3 78 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  ข้อมูลวัดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ ป่าเขือน้ า 

ท่ี ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ช่ือพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร่ งาน ตารางวา 
1 วัดถ้ าจันไดเทพนิมิตร ภูเขาเขิน 8 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 15 0 0 
2 วัดป่าพรหมวิหาร ห้วยยางค า 11 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 15 0 0 
3 วัดป่าภูหล่น หนองเจริญ 7 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 15 0 0 
4 วัดป่าล าภู (วัดศรีไพฑูรย์) น้อยล าภู 9 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 15 0 0 
5 วัดป่าค าช้างสี ทุ่งตาลเลียน 1 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 85 0 0 
6 วัดถ้ าผาบดไชยวรรณ ทุ่งตาลเลียน 1 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 20 0 0 
7 วัดป่าภูลอง น้อยตาลเลียน 3 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 15 0 0 
8 ป่าโนนสะอาด โนนสะอาด 4 เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 98 0 0 
9 ดอยเทพนิมิตร (ถ้ าน้ าลอด) แดง 8 จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 100 0 0 
10 พุทธบาทหนองด้วง บ้านใหม่ 2 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 80 0 0 
11 พุทธภาวนาสถาน(ถ้ าข้าวเปลือก) บ้านใหม่ 14 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 1000 0 0 
12 ภูวัตร นางาม 7 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 150 0 0 
13 ป่าสุขไพรวัลย ์ หนองแวง 8 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 15 0 0 
14 ป่าภูสวนหลวงเทพนิมิตร น้อยล าภู 9 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ 2000 0 0 
15 ถ้ าจ าปา หนองกาลืม 5 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 15 0 0 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ท่ี ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ช่ือพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร่ งาน ตารางวา 
16 ถ้ าอานม้า ใหม่ 14 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 500 0 0 
17 ถ้ าม่วง หนองแวง 10 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 200 0 0 
18 ที่พักสงฆ์วัดป่าภูซ าไฮ สันติสุข 2 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า 15 0 0 

 


