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ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 

และ 
ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

มีนาคม 2558 

  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 2 

 

สารบัญ 
   

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทท่ี 1 ข้อมูลที่ตั้งส านักงาน         5 
บทท่ี 2 ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ         8 
 2.1 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
 2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า / ประชากร) 
บทท่ี 3 ข้อมูลประเภทพื้นที่         30 
บทท่ี 4 ข้อมูลพื้นที่ป่า          32 
บทท่ี 5 ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า        34 
บทท่ี 6 ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่    36 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม    
บทท่ี 7 ข้อมูลระดับความสูง         39 
บทท่ี 8 ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย       41 
บทท่ี 9 ข้อมูลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม    43 
 9.1 ข้อมูลป่าชุมชน 
 9.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า 
 9.3 ข้อมูลฝาย 
 9.4 ข้อมูลไฟป่า 

9.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง 
 9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
บทท่ี 10 ข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้      54 
บทท่ี 11 ที่ตั้งหน่วยงานราชการ         55 

11.1 กรมป่าไม้           
 11.2 หน่วยงานราชการอื่นๆ 
บทท่ี 12 ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้    56 
บทท่ี 13 อื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย โครงการ คทช. เป็นต้น   58 
บทท่ี 14 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง         59 
ภาคผนวก           72 
 
 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 3 

 

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 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่ที่  ต าบลกุดหมากไฟ 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 3 ป่า คือ  
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า เน้ือที่ประมาณ 134,375 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค 
เน้ือที่ประมาณ 192,500 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮ เน้ือที่ประมาณ 20,650 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการป่าอื่น ๆ และป่าสงวนแห่งชาติ 9 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า  
เน้ือที่ประมาณ 164,909.31 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค เน้ือที่ประมาณ 166,831.61 ไร่ 
และ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองขุ่นหนองไฮ เน้ือที่ประมาณ 19,649.71 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ 
เน้ือที่ประมาณ 50,391.15 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีส าราญ และป่าแสงสว่าง มีเน้ือที่
ประมาณ 17,300.27 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบุและป่าหนองหาน มีเน้ือที่ประมาณ 12,253.51 ไร่  
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าต าบลเชียงหวาง ป่าต าบลเพ็ญ และป่าต าบลสุมเส้า  มีเน้ือที่ประมาณ 6,260.95 ไร่  
8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง มีเน้ือที่ประมาณ 189.85 ไร่ และ 9) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าภูพาน มีเน้ือที่ประมาณ 38.26 ไร่ 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่ เขตปกครอง จังหวัดอุดรธานี 3 อ าเภอ ดังน้ี  
อ าเภอเมืองอุดรธานี (20 ต าบล ประมาณ 232 หมู่บ้าน) อ าเภอหนองวัวซอ (8 ต าบล ประมาณ 70 หมู่บ้าน) 
อ าเภอหนองแสง (4 ต าบล ประมาณ 45 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 1,308,610.52 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 102,251.07 ไร่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 222,137.29 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เน้ือที่ 984,222.16 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 247,951.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 242,974.39 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. จ านวน 
324,388.26 ไร่ และอยู่ในพื้นที่อื่นๆ จ านวน 177,193.17 ไร่)  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ร้อยละ 7.95 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
6. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 16.97 ของพื้นที่ศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 13.57 

ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลทับกุง ต าบลหมากหญ้า และต าบลกุดหมากไฟ พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 12.19 พื้นที่
ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 2.26) และพื้นที่อื่นๆ นอกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 6.25  

7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลาง คือ 245 เมตร และต่ าสุด คือ 55 เมตร โดยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย 8 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าย่อยห้วยหลวง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
มากที่สุด รองลงมา คือ ล าปาวตอนบน น้ าสาย ล าน้ าพองตอนล่าง ล าพะเนียง น้ าโมง ห้วยดาน และล าน้ าพอง
ตอนบน 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

 8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 37 ป่า แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่า (ตารางภาคผนวกที่ 1) ดังน้ี 
                 1. ป่าสงวนแห่งชาติ  
                 2. ป่า พ.ร.บ.ฯ  

 8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ (ไม่มีข้อมูล) 
             8.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า (ไม่มีข้อมูล) 
                  8.2.1 พื้นที่ปลูกป่า เน้ือที่ – ไร่  
                  8.2.2 พื้นที่ปลูกป่า เน้ือที่ - ไร่ 
             8.3 ข้อมูลฝาย 
             8.4 ข้อมูลไฟป่า (ไม่มขี้อมูล) 
             8.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จ านวน 308 ราย 
             8.6 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 51 ราย 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ต าบลmทับกุงและต าบลหมากหญ้า มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน
มาก และมีพื้นที่ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการ
สิทธิชุมชนในพื้นที่ให้ชัดเจน 

2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 247,951.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.95  
ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 85,585.50 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ 
สปก. จ านวน 242,974.39 ไร่ และอยู่ในพื้นที่อื่นๆ จ านวน 177,193.17 ไร่) โดยท าแผนการจัดการร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ 
ท่ีตั้ง จังหวัดอุดรธานี 
 
ตารางท่ี 1 -ข้อมูลผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายสมเด็จ จ าปี 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 0815742021 
E-mail  Champee25@hotmail.com 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีข้อมูลภาพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี 
  
ตารางท่ี 2  ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 1889773 Lat (Y) = 17.07878 
E (X) = 0250269 Long (X) = 96.65342 

 
  

mailto:Champee25@hotmail.com
http://www.forest.go.th/
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 
 1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี แบ่งภารกิจ 
เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1.1 ดูแลจัดท าข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 3 ป่า คือ  
 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าเน้ือที่ประมาณ 134,375 ไร่  
 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค เน้ือที่ประมาณ 192,356 ไร่  
 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองขุ่นหนองไฮ เน้ือที่ประมาณ 20,650 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่น ๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 9 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า
ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองขุ่นหนองไฮ ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าต าบลเชียงหวาง ป่าต าบลเพ็ญ และป่าต าบลสุ่มเส้า ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรส าราญ และป่าแสงสว่าง และป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองบุและป่าหนองหาน ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม  

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดอุดรธานี 3 อ าเภอ ดังน้ี  
 1) อ าเภอหนองวัวซอ  
 2) อ าเภอหนองแสง และ  
 3) อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 

 2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้ประกอบไปด้วย สภาพป่าธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ 

และป่าเต็งรัง ประกอบไปด้วยพรรณไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ตะแบก (Lagerstroemia floribundaJack) และไม้ใน
วงศ์ยาง เช่น ยางปาย (Dipterocarpus costatus Gaertn.f.) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus 
C.F.Gaertn) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) นนทรี  (Peltophorum 
pterocarpum (DC.) Back. ex Heyne) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Share) มะค่าแต้(Sindora 
siamensis Teijsm.exMiq.) เต็งดง (Vatica harmandiana Pierre) กะบาก (Anisoptera costata Korth.) ตะแบกใหญ่ 
(Lagerstraemia calyculata Kurz) พะยอม (Shorea talura Roxb.) ตะเคียนทอง (Hopea ferrea Laness.) ตะเคียนหิน 
(Hopea ferrea Laness.) แดง (Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen) ตีนนก (Vitex pinnata L.) 
แดงน้ า (Pometia pinnata Forst.) เขล็ง (Dialium cochincinchinense Pierre.) รัง (Shorea siamensis 
Miq.) เหียง (Dipterocarpu sobtusifolius Teijsm. ex Miq.) และชาด (Erythrophleum succirubrum 
Gagnep.) ไม้พื้นล่างรกทึบมีพวกไผ่ต่าง ๆ หวาย กล้วยไม้ เกาะหิน และเฟร์ิน 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งเคยมีการส ารวจพบในพื้นที่พบว่ามีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 67 ชนิด ประกอบ
ไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammal) พบรวม 13 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง เช่น กระรอกหลายสี (Collosciurus finlaysonii (Horsfield, 1824) กระเล็นขนปลายหูยาว Tamiop 
srodolphei (Tamiopsrodolphii (Milne-Edwards) 1867) เก้ง (Muntiacus muntjak) หมูป่า (Sus scrofa) เป็นต้น 
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2.3 แหล่งน้ าประกอบด้วย ห้วยเสือเต้น ห้วยกองสี ห้วยสามพาด และอ่างเก็บน้ าตามพระราชด าริ
ห้วยสามพาด  
 

  
ภาพที่ 2 อ่างเก็บน้ าตามพระราชด าริห้วยสามพาด 
 

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าตกหินต้ัง ภูหินลาดช่อฟ้า ถ้ ากกดู่ อ่างเก็บน้ า  
ค าหมากคูณ ถ้ างูทรวง อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย ภูฝอยลม โครงการสวนรวมพรรณไม้ป่า  60 พรรษา  
มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวัดป่าบ้านตาด 
 

     
ภาพที่ 3 น้ าตกหินต้ัง 
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3. ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 

3.1 ต าบล  

ตารางท่ี 3  ข้อมูลต าบล 

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

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.บ้านขาว  9,570        32,164.54  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.กุดสระ  17,160       44,892.60  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.นากว้าง  5,059       21,568.07  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.กุดสระ  9,133       36,674.40  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.เชียงยืน 15,516         51,675.52  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว  12,129       61,698.67  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หมูม่น  13,928       18,966.02  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.บ้านเลื่อม  18,865        13,914.08  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หนองบัว   14,804         14,101.25  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.เชียงพิณ  13,980       35,976.55  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หนองนาค า  17,602       69,158.44  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง           6,117.09  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.นิคมสงเคราะห์  7,289       28,444.04  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หนองขอนกว้าง  6,995       23,902.82  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.บ้านจ่ัน  7,867        27,013.95  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.โคกสะอาด  8,263       28,168.92  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.บ้านตาด-14  13,353       78,345.53  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.หนองบัวบาน          38,427.10  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.น้ าพ่น         67,534.20  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หนองไฮ  13,855       51,957.89  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.โนนสูง  20,204       29,557.03  

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หนองไผ่  7,985        27,123.25  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ  8,178       23,184.26  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.หมากหญ้า  7,454       32,761.88  

จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.ทับกุง  6,832        93,550.21  
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

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

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.หนองอ้อ  8,836       62,982.52  

จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.หนองแสง  4,792        30,789.11  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.โนนหวาย  7,271        47,114.58  

จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.แสงสว่าง 6,906        52,867.34  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.อูบมุง  8,301       54,182.83  

จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.นาดี  5,707       42,717.68  

จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ ต.กุดหมากไฟ  8,014        61,078.15  

รวม     1,308,610.52  
 

3.2 หมู่บ้าน 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลหมู่บ้าน 

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

1 โค้งสวรรค์ โนนทัน เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 376 

2 บ้านกุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 589 

3 บ้านดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 597 

4 บ้านยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 663 

5 บ้านขมิ้น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 711 

6 บ้านโนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,035 

7 บ้านดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 659 

8 บ้านโคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 460 

9 บ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1292 

10 บ้านบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 668 

11 บ้านโนนดู่ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 668 

12 บ้านดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,084 

13 บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3,040 

14 บ้านโนนตาล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 419 

15 บ้านโนนคราม เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 550 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

16 บ้านหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,224 

17 บ้านหนองสวรรค์ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 994 

18 บ้านนาคลอง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 577 

19 บ้านหนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,217 

20 บ้านจ าปา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 852 

21 บ้านนากว้าง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

22 บ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

23 บ้านเชียงพัง 2 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

24 บ้านผก นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

25 บ้านโนนสมบูรณ์ นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

26 บ้านดงสร้างควาย นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

27 บ้านดงยาง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

28 บ้านดงผักหนาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

29 บ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

30 บ้านโนนสวรรค์ นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

31 บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

32 บ้านเชียงยืน 2 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

33 บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

34 บ้านดงหนองโพธิ์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

35 บ้านหนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

36 บ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

37 บ้านป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

38 บ้านหนองน้ าเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

39 บ้านหนองลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

40 บ้านจ าปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

41 บ้านบ่อน้อย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

42 บ้านหนองเป็ด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

43 บ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

44 บ้านเชียงยืน 2 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

45 บ้านเชียงยืน 4 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

46 บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

47 บ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

48 บ้านหนองบัวเงิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

49 บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

50 
บ้านหนองตะไก้
เหนือ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 

 

51 บ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

52 บ้านหนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

53 บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

54 บ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

55 บ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

56 บ้านดอนหมากผาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

57 บ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

58 บ้านนาบัว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

59 บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

60 บ้านโนนงาม บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

61 บ้านดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

62 บ้านดู่เหนือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

63 บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

64 บ้านหลุบหวาย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

65 
บ้านนิคมองค์การ
สงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก 

บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

66 บ้านผ่านศึก 2 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

67 บ้านกกสะทอน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

68 บ้านผ่านศึก 3 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

69 บ้านป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

70 บ้านโนนเด่ือ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

71 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

72 บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

73 บ้านเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

74 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

75 บ้านไทยสมุทร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

76 บ้านวัวข้อง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

77 บ้านถ่อน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

78 บ้านบ่อสร้าง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

79 บ้านนาทราย บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

80 บ้านอุดมสถาพร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

81 บ้านสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

82 บ้านสามพร้าว 2 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

83 บ้านหนองบุ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

84 บ้านดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

85 บ้านหนองนาหล่ า สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

86 บ้านนาหยาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

87 บ้านหนองบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

88 
บ้านหนองดอน
แสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

89 บ้านแมด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

90 บ้านสามพร้าว 3 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

91 บ้านหนองลี่หู สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

92 บ้านหนองนาค า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3,034 

93 บ้านโก่ย หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,231 

94 บ้านหนองไผ่ หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,085 

95 บ้านหนองแก หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 844 

96 บ้านจ าปา หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,211 

97 บ้านถ่อนน้อย หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 717 

98 บ้านตูม หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 475 

99 บ้านดอนภู่ หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,845 

100 บ้านนาหวาน หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 744 

101 บ้านหนองไผ่ค า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 434 

102 บ้านดอนหัน หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 355 

103 บ้านพรสวรรค์ หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

104 บ้านโนนสะอาด หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 464 

105 บ้านหนองนาค า 2 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

106 บ้านโนนขมิ้น หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

107 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

108 บ้านนาทราย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

109 บ้านหนองขาม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

110 บ้านเด่ือ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

111 บ้านหมูม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

112 บ้านแวง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

113 บ้านสูงแคน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

114 บ้านทุ่งแร่ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

115 บ้านท่าตูม หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

116 บ้านหนองบ่อ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

117 บ้านบ่อน้ า หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

118 บ้านไก่เถื่อน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

119 บ้านบ่อน้ า 2 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

120 บ้านโนนบ่อ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

121 บ้านท่าตูมทอง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

122 บ้านปากดง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

123 บ้านหนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

124 บ้านนาแอ่ง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

125 
บ้านจัดสรรปัน
น้ าใจ นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

126 บ้านโนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

127 บ้านหนองหลัก นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

128 บ้านโนนสง่า นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

129 บ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

130 บ้านส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

131 
บ้านจัดสรรปัน
น้ าใจ นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

132 บ้านโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

133 บ้านน้ าค า โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

134 บ้านชัยพร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

135 บ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

136 บ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

137 บ้านทุ่งโพธิ์ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

138 บ้านหนองสร้างค า โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

139 
บ้านหนองหมื่น
ท้าว 

โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
 

140 บ้านโพธิ์ชัย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

141 บ้านเสมา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

142 บ้านป่าหวาย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

143 บ้านข้าวสารน้อย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

144 บ้านหนองแคน โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

145 
บ้านนาดี, บ้าน
หนองตาเหล็ก 

นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
 

146 บ้านหนองหิน นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

147 บ้านกุดลิงง้อ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

148 บ้านหนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

149 บ้านหนองเก็บชี นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

150 บ้านเหล่า นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

151 บ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

152 บ้านหนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

153 บ้านหนองหูลิง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

154 บ้านหัวคู หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

155 บ้านโนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

156 บ้านดงมะกูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

157 บ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

158 บ้านศรีสว่าง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

159 บ้านโนนผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

160 บ้านโนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

161 บ้านศรีสมพร หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

162 บ้านลาดทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

163 บ้านนาข่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

164 บ้านงอย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

165 บ้านถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

166 บ้านโนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

167 บ้านดอนย่านาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

168 บ้านนาค าหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

169 บ้านถ่อนใหญ่ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

170 บ้านดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
171 บ้านดงยวด นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

172 บ้านเหล่าศรีจารย์ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

173 บ้านดงไร่ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

174 บ้านนาเหล่าค า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

175 บ้านนาค าแก้ว นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

176 บ้านเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

177 บ้านนาค ามูล นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

178 บ้านจ่ัน บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

179 บ้านหนองตูม บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

180 บ้านค ากลิ้ง บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

181 บ้านดงเด็ง บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

182 บ้านศรีวิไล บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

183 บ้านวังปลาผา บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

184 บ้านหนองเตียน บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

185 บ้านหนองใหญ่ บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

186 บ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

187 บ้านกลิ้งค า บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

188 บ้านโนนภู่ทอง บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

189 บ้านหนองแวง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

190 บ้านอุดมพัฒนา หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

191 บ้านเซ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

192 
บ้านค่ายเสนีย์รณ
ยุทธ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

193 บ้านอีเลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

194 บ้านโนนทอง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

195 บ้านหนองหิน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

196 บ้านหนองแหลม หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

197 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
198 บ้านเขื่อนห้วยหลวง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

199 บ้านดอนปอแดง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

200 บ้านห้วยหินลาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

201 บ้านนิคมฯ 4 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

202 บ้านนิคมฯ 2 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

203 บ้านดงเจริญ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

204 บ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

205 บ้านนิคมฯ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

206 บ้านศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

207 บ้านกิ่ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี  

208 บ้านดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี  

209 บ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

210 บ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

211 บ้านนาล้อม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

212 บ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

213 บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

214 บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

215 บ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

216 บ้านหนองค า อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

217 บ้านอูบมุงเหนือ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

218 บ้านห้วยไร่บูรพา อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

219 บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

220 บ้านโคกสว่าง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

221 บ้านโนนสว่าง 1 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

222 บ้านโนนสว่าง 2 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

223 บ้านไร่งาม หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

224 บ้านโนนสมบูรณ์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

225 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

226 บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี  

227 บ้านหนองอ้อใต้ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

228 บ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

229 บ้านค าหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

230 บ้านโนนส าราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

231 บ้านโนนสมบูรณ์ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

232 บ้านหนองสวรรค์ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

233 บ้านหนองแวงฮี หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

234 บ้านหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

235 บ้านโคกศรีแก้ว หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

236 บ้านกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

237 บ้านโนนสว่าง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

238 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

239 บ้านโนนโพธิ์ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

240 บ้านกุดน้ าใส กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

241 บ้านหนองแสง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  

242 
บ้านหนองแวง
จุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

243 
บ้านหนองแวงสี
ชมภู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

244 
บ้านหนองแวง
พัฒนา กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

245 
บ้านหนองแวงศรี
วิลัย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

246 บ้านน้ าพ่น น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี  

247 บ้านเลา น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี  

248 บ้านหนองแวงเดิด น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี  

249 บ้านน้ าพ่นเหนือ น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี  

250 
บ้านหนองแซง
สร้อย น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

251 
บ้านเกษตร
สมบูรณ์ น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

252 
บ้านหนองแซง
สร้อยใต้ น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

253 บ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

254 บ้านพังดี โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

255 บ้านเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

256 บ้านหนองเม็ก โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

257 บ้านโนนหวายใต้ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

258 บ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

259 บ้านทุ่งห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

260 
บ้านศรีสว่าง
อารมณ์ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

261 บ้านโนนนาค า โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี  

262 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี  

263 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี  

264 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

265 
บ้านสามขาสันติ
สุขใต้ หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

266 
บ้านสามขาสันติ
สุข หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

267 
บ้านหนองแซง
น้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

268 บ้านหนองแซง หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี  

269 บ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี  

270 บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี  

271 บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี  

272 
บ้านหนองแวงยาว
เหนือ 

หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 
 

273 บ้านโคกก่อง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี  

274 บ้านไร่สวรรค์ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี  

275 
บ้านหนองวัวซอ
กลาง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 

 

276 บ้านหนองวัวซอใต้ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี  

277 
บ้านหนองแวงยาว
ใต้ 

หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 
 

278 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

279 บ้านห้วยตลาด หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

280 บ้านค าบอน หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

281 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

282 บ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

283 บ้านโนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

284 บ้านค าบอน หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

285 บ้านห้วยตลาด หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

286 บ้านแสงทอง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

287 บ้านดงส าราญชัย หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

288 บ้านโสกปลาซิว หนองแสง หนองแสง อุดรธานี  

289 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

290 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

291 บ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

292 บ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

293 บ้านท่ายม แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

294 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

295 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี  

296 บ้านนาฝาย นาดี หนองแสง อุดรธานี  

297 บ้านนาฝาย นาดี หนองแสง อุดรธานี  

298 บ้านโคกศรีสว่าง นาดี หนองแสง อุดรธานี  

299 บ้านหนองบัว นาดี หนองแสง อุดรธานี  

300 บ้านห้วยยาง นาดี หนองแสง อุดรธานี  

301 บ้านนางาม นาดี หนองแสง อุดรธานี  

302 บ้านโคกกลางน้อย นาดี หนองแสง อุดรธานี  

303 บ้านนาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี  

304 บ้านหนองบัวทอง นาดี หนองแสง อุดรธานี  

305 บ้านนาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี  

306 บ้านหนองต่ า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

307 บ้านค าแดนน้อย ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

308 บ้านทับไร่ไสว ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

309 บ้านหมากมี ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

310 
บ้านนายอ่อน
จันทร์ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 

 

311 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

312 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

313 บ้านโนนเชียงค้ า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

314 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

315 บ้านบ่อสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

316 
บ้านหนอง
ประเสริฐ 

ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 
 

317 บ้านทับหว้า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

318 บ้านค าหว้าทอง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

319 บ้านค าดินด า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

320 
บ้านค าหว้าทอง
น้อย 

ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 
 

321 
บ้านหนอง
ประเสริฐ 

ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 
 

322 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี  

323 บ้านน้อย หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

324 บ้านทอนกลาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

325 
บ้านหนองหมื่น
ท้าว 

หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
 

326 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 927 

327 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี - 

328 บ้านหลุบหวาย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 975 

329 
บ้านทุ่งสว่างขาม
ปอก บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

330 บ้านค าปาเป้า บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

331 บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 858 
332 บ้านผ่านศึก 4 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 519 

333 บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 638 

334 บ้านพรสวรรค์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

335 บ้านเขื่อนฟ้า บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

336 บ้านหัวคู หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

337 บ้านโสกขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

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

338 
บ้านหนองวัวซอ
น้อยบ้านห้วย
ส าราญ 

หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
 

339 บ้านนิคมเชียงพิณ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

340 บ้านนาแอ่ง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

341 
บ้านนิคมสร้าง
ตนเองเชียงพิณ 

นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
 

342 บ้านหนองแก้ว นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

343 บ้านศรีชุมชน หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี  

344 บ้านนาล้อม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี  

345 บ้านทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี  

346 บ้านหนองหว้า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

347 บ้านพรสวรรค์ หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

348 บ้านหนองไผ่ด า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

349 บ้านหนองใส หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

350 บ้านบง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

351 บ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี  

352 บ้านหนองแกเบ็ง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
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3.3 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
 อ าเภอเมืองอุดรธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นอาคารไม้สองชั้น ต้ังอยู่ช่วงกลางถนนราช

พัสดุ มีพระศรีธนเสนา เป็นนายอ าเภอเมืองอุดรธานีคนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอไปสร้าง ที่ถนนมุข
มนตรี ต าบลหมากแข้ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมการปกครอง 
สร้างเสร็จและใช้เป็นสถานที่ท าการเมื่อ พ.ศ.2509 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอเมืองอุดรธานี 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ ท าการเกษตร 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน 
3. จ านวนธนาคาร  
  

มี 12 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโทร 042-247-755-7 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  โทร 042-221-505 
3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด โทร 042-249-701 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด โทร 042-221-406 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 042-247-720 
6. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด โทร 042-221-703 
7. ธนาคารทหารไทย จ ากัด โทร 042-241-130 
8. ธนาคารเอเซีย จ ากัด โทร 042-221-333 
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด โทร 042-221-925 
10. ธนาคารศรีนคร จ ากัด โทร 042-247-775 
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 042-243-364 
12. ธนาคารออมสิน โทร 042-221-143 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 4 แห่ง 
 

อ าเภอหนองวอซอ เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในปี 
พ.ศ. 2514 ได้รับการจัดต้ังเป็นกิ่งอ าเภอหนองวัวซอ โดยต้ังที่ว่าการอ าเภอบริเวณบ้านโนนหวาย  ต าบลโนน
หวาย  ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 39 กม. ต่อมาปี พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะเป็น
อ าเภอ เรียกว่า อ าเภอหนองวัวซอ  ความเป็นมาของอ าเภอหนองวอซอ มีเร่ื องเล่าสืบต่อกันมาเป็นนิยาย
ปรัมปราว่า สมัยก่อนมีวัวป่าฝูงใหญ่อาศัย  อยู่บริเวณหนองนาเกลือ ปัจจุบันคือหนองประจักษ์ ได้บ่ายหน้าลัด
เลาะหาอาหารไปทางทิศใต้โดยมีจุดหมายที่หนองน้ าแห่งหน่ึงที่อุดมสมบูรณ์โดยจะมาที่หนองน้ าแห่งน้ีบ่อยๆ 
จนชาวบ้านได้ขนานนามหนองน้ีว่า หนองวัวซอ ปัจจุบันเป็นบ้านโคกก่องและบ้านหนองวัวซอ ต าบลหมาก
หญ้า อ าเภอหนองวัวซอ ต่อมาได้ใช้ชื่อน้ีเป็นหมู่บ้าน กิ่งอ าเภอ และอ าเภอหนองวัวซอจนถึงปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 6  ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอหนองวัวซอ 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 

2. รับจ้างทั่วไป 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ 1. งานหัตถกรรม ทอผ้าไหมขิด , ผ้าหมี่ขิด  

2. แปรรูปผลผลิตการเกษตร มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม 
3. จ านวนธนาคาร  
   

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
1. ธกส. สาขาหนองวัวซอ  โทร. 042-285863 
2. ธกส. สาขาโนนหวาย    โทร. 042-298017 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
 

อ าเภอเพ็ญยุคแรก ประมาณปี พ.ศ. 1600-1700 พระยาศรีสุทโธ ได้อพยพราษฎรหลบหนีภัย
จากการรุกรานของชาวข่า และชาวขอม ซึ่งมีอ านาจในขณะน้ันมาสมทบกับขุนราชวรบุตร เมืองหนองหาน  
ยุนราชปากดี เมืองบางหนองคาย และพระยาค าสิงห์ เมืองสกลนคร มาต้องเมืองขึ้นบริเวณล าน้ าสวย พระยา
ศรีสุทโธ และพระนางจันทรา มีพระราชธิดาองค์หน่ึง ทรงศิริโฉมงดงาม ซื่อ พระนางเพ็ง หรือเพ็ญ เป็นที่หมาย
ปองของเจ้าเมืองหนองหาน เจ้าเมืองหนองบัวล าภู และเจ้าเมืองหนองคาย ถึงขั้นยกทัพและส่งทูตมาสู่ขอ  
พระนาง สร้างความวิตกกังวลให้กับ พระศรีสุทโธ และพระนางเพ็ญ ว่าจะท าให้เกิดการรบพุ่งล้มตายได้ จึงขอ
เวลา 3 เดือน จากเจ้าเมืองต่างๆ เพื่อให้พระนางเพ็ญตัดสินใจ พระนางคิดว่าหากเลือกเจ้าเมืองใด เจ้าเมืองที่
เหลือจะไม่ยอม สงครามย่อมเกิดขึ้น จึงกราบทูลให้พระบิดาสร้างเจดีย์ภายในกลวง พระนางเพ็ญตัดสินใจเข้า
บ าเพ็ญภาวนาในเจดีย์ โดยให้ช่างโบกปูนทับ เมื่อเจ้าเมืองทั้งสามทราบข่าวการสิ้นพระชนน์ของพระนางเพ็ญ 
จึงยกทัพกลับ และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ ชาวเมืองจึงต้ังชื่อเมืองว่า เมืองเพ็ญ ปัจจุบันเจดีย์ หรือพระนางเพ็ญอยู่ที่
วัดเกาะแก้วข้างล าน้ าเพ็ญ ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ 

อ าเภอเพ็ญ ยุคปัจจุบัน เดิม เมืองเพ็ญ เป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้ นตรงต่อเมืองหนองคาย เมื่อปี  
พ.ศ. 2450 ได้รับการก่อต้ังเป็นอ าเภอชื่อ อ าเภอเมืองเพ็ญ ขึ้นตรงต่อเมืองอุดรธานี มีพระอนุชาติวุฒาธิคุณ 
เป็นนายอ าเภอคนแรก และเมื่อปี พ.ศ. 2460 กระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนชื่ออ าเภอจาก อ าเภอเมืองเพ็ญ 
เป็นอ าเภอเพ็ญ ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเพ็ญต้ังแต่ได้รั บการสถาปนาขึ้นเป็นอ าเภอ จนถึงปัจจุบัน 
สู่ปีที่ 97 
 
ตารางท่ี 7  ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอเพ็ญ 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 2. ท าไร่ 3. เลี้ยงสัตว์ วัว - ควาย 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้าไหม , ผ้าฝ้ายย้อมคราม , ผ้าย้อมสีธรรมชาติ , การทอผ้าขิด 

2. จักรสาน - การสานกระติบข้าว  
3. ถักเสื้อผ้า - ตัดเย็บเสื้อผ้า 
4.  การท าขนมจีน    

3. จ านวนธนาคาร  
   

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ชื่อธนาคารออมสิน  โทร 0-4227-9072 
2. ชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โทร 0-4227-9105 , 0-4227-9303 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์    โทร 0-4227-9101 
4.  สหกรณ์การเกษตร  โทร. 0-4227-9121 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
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อ าเภอหนองแสง เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหน่ึงของอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากพื้น ที่
อ าเภอกุมภวาปี มีขนาดกว้างมาก การเดินทางไปมาเพื่อติดต่อราชการของประชาชนไม่สะดวก เพราะระยะ
ทางไกล การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเชื่องช้า และไม่ทั่วถึง ประกอบกับเหตุผลทางด้านการปกครอง  
และความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศต้ังกิ่งอ าเภอหนองแสง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 โดยแยก
เป็น 2 ต าบล 27 หมู่บ้าน คือ ต าบลหนองแสง และต าบลแสงสว่าง ของอ าเภอกุมภวาปีมาเป็นต าบลและ
หมู่บ้านในเขตการปกครองของกิ่งอ าเภอหนองแสง ในเบื้องต้นได้เปิดที่ว่าการกิ่งอ าเภอชั่วคราวที่บริเวณ
โรงเรียนบ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแสง วันที่ 1 มกราคม 2526 ได้เปิดที่ว่าการกิ่งอ าเภอเป็นการถาวร  
ที่บริเวณบ้านค าหว้าทอง หมู่ 7 ต าบลหนองแสง ถนน รพช. สายบ้านตาด-นาเหล่า บนเน้ือที่ 114 ไร่ 
 
ตารางท่ี 8  ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอหนองแสง 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม ( อ้อย ข้าว ) 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพเสริม ปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 
3. จ านวนธนาคาร  
   

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โทร 0-4239-7091 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
 

3.4 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า จ านวนหมู่บ้าน 34 หมู่บ้าน 10 ต าบล  
 
ตารางท่ี 9  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า 
ล ำดับ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนครัวเรือน 

1 บ้านกุดน้ าใส กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  - 
2 บ้านหนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี  -- 
3 บ้านหนองแวงสีชมภู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี -  
4 บ้านค าแดนน้อย ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
5 บ้านทับไร่ไสว ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
6 บ้านนายอ่อนจันทร์ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
7 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
8 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
9 บ้านโนนเชียงค้ า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
10 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
11 บ้านบ่อสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
12 บ้านค าหว้าทอง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     
ล ำดับ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนครัวเรือน 

13 บ้านค าดินด า ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
14 บ้านค าหว้าทองน้อย ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
15 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี -  
16 บ้านโคกศรีสว่าง นาดี หนองแสง อุดรธานี -  
17 บ้านห้วยยาง นาดี หนองแสง อุดรธานี -  
18 บ้านโคกกลางน้อย นาดี หนองแสง อุดรธานี -  
19 บ้านนาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี -  
20 บ้านนาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี -  
21 บ้านหนองแซงสร้อย น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี -  
22 บ้านหนองแซงสร้อยใต้ น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี -  
23 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี -  
24 บ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี -  
25 บ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี -  
26 บ้านท่ายม แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี -  
27 บ้านหนองไผ่ด า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี -  
28 บ้านหนองหว้า หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี -  
29 บ้านดงส าราญชัย หนองแสง หนองแสง อุดรธานี -  
30 บ้านโคกศรีแก้ว หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี -  
31 บ้านดงมะกูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี -  
32 บ้านโนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี -  
33 บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี -  
34 บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี -  

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า จ านวนหมู่บ้าน 318 หมู่บ้าน 35 ต าบล  
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มีการจัดการป่า
ตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 10  ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

(ไร่) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,308,610.52 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 222,137.29 

3.พื้นที่ส.ป.ก. 102,251.07 

4.อุทยานแห่งชาติ   -  

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  - 

7.พื้นที่อื่นๆ - 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ัน ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า  
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
ตารางท่ี 11  ข้อมูลพื้นที่ป่า 

 
  

ประเภทพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,308,610.52 247,951.28 18.95 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  242,974.40 18.57 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 222,137.29 70,758.10 16.98 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  65,781.22 5.03 

3.พ้ืนท่ีส.ป.ก. 102,251.07 4,976.88 0.38 

4.อุทยานแห่งชาติ - - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 

7.ป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  177,193.18 13.54 

หมายเหตุ ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เร่ือง  
การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 12  ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  1,308,610.52  100 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1  54,290.35  4.15 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2  49,709.52  3.80 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3  104,756.34  8.01 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4  261,090.36  19.95 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5  835,879.49  63.88 

แหล่งน้ า   2,868.48 0.22 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ี 
    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 13  ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ   1,308,610.52 100 

เขตอนุรักษ์ 177,566.30   13.57 

เขตเศรษฐกิจ 159,532.57 12.19 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 29,529.63 2.26 

พื้นที่อื่นๆ (ชุมชน และป่าอื่นๆ) 81,816.99 6.25 

หมายเหตุ  การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 2.1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ…" วนอุทยานสวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 

 2.2 พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่าง  ๆเช่น โครงการพระราชด าริโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น  

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

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการกลุ่ม
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 245 เมตร และต่ าสุด 
คือ 55 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 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี อยู่ในพื้นที่ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ า
โขง และลุ่มน้ าชี จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
ของลุ่มน้ าโขง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าโขงเป็นพื้นที่นาข้าว 11,832,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของ
พื้นที่ทั้งลุ่มน้ า ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย รองลงมา คือ พ้ืนท่ีป่าไม้ มีร้อยละ 29.31 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าโขงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ 20,827,481 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.29 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 
อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 
 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,308,610.52 100 

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าโขง 1,035,540.00 79.13 

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าชี 273,075.00 20.87 

1.1 ลุ่มน้ าย่อย:ห้วยหลวง 975,800.00 74.57 

1.2 ลุ่มน้ าย่อย:น้ าโมง 998.39 0.08 

1.3 ลุ่มน้ าย่อย:น้ าสาย 49,259.00 3.76 

1.4 ลุ่มน้ าย่อย:ล าพะเนียง 2,360.60 0.18 

1.5 ลุ่มน้ าย่อย:ห้วยดาน 6,291.69 0.48 

1.6ลุ่มน้ าย่อย:ล าปาวตอนบน 270,932.00 20.70 

1.7 ลุ่มน้ าย่อย:ล าน้ าพองตอนบน 710.59 0.05 

1.8 ลุ่มน้ าย่อย:ล าน้ าพองตอนล่าง 1,965.31 0.15 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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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 37 ป่า แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่า ดังน้ี 
   1) ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ - ไร่ 
   2) ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ - ไร่  

 9.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ (ยังไม่มีข้อมลู) 
9.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
      9.2.1 เน้ือที่ - ไร่ 
      9.2.2 เน้ือที่ - ไร่ 
9.3 ข้อมูลฝาย 
9.4 ข้อมูลไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
9.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ จ านวน 308 ราย  
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 
ตารางท่ี 15  ข้อมูลงานอนุญาตการใช้ประโยชน์ 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

จังหวัดอุดรธานี สร้างคลองส่งน้ าฝายห้วย 
กองสี 

ต าบลนาดี อ าเภอหนองแสง อุดรธานี 10.00      -         75.00  ป่าปะโค  
ป่าโพธิ์ศรีส าราญ  
ป่าแสงสว่าง 

28/5/1993 30 24/4/2024 

กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยริน ต าบลนิคมสงเคราะห์ 
อ าเภอเมือง 

อุดรธานี 114.00      -             -    ป่าดงหนองขุ่น  
และป่าดงหนองไฮ 

20/7/1981     

จังหวัดอุดรธานี จัดต้ังกิ่งอ าเภอหนองแสง ต าบลพันดอน,ปะโค  
อ าเภอกุมภวาป ี

อุดรธานี 144.00      -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 14/9/1978 30   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ขอฯ เพ่ือก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ น้ าพอง 2- 
อุดรธานี 3 

ต.หนองแสง อ.กุมวาปี อุดรธานี 102.00  1.00       50.00  ป่าพันดอนและป่าปะโค 8/6/2012 30 5/8/2042 

กรมทรัพยากรธรณี ศึกษาและวิจัยเพ่ือหาแหล่ง 
กักเก็บปริโตรเลียม 

อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 19.00  2.00       75.00  ป่าหมากหญ้า 17/8/1987 2 4/6/2000 

กรมทรัพยากรธรณี ศึกษาและวิจัยเพ่ือหาแหล่ง 
กักเก็บปริโตรเลียม 

อ.หนองแสง และ อ.โนนสะอาด อุดรธานี 31.00      -         50.00  ป่าพันดอนและป่าปะโค 17/8/1987 2 4/6/2000 

ส านักป้องกันและ
ปราบปราม 

ก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่า 
ภูพานน้อย-หมากหญ้า 

ต.โนนหวาย  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 7.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 9/8/1996 จนกว่า
จะหมด
ความ
จ าเป็น 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

บริษัท เฮสส์ไทย
แลนด์ จ ากัด 

เพ่ือสร้างฐานการผลิตใน
โครงการพัฒนาแหล่งก๊าซ 
ภูฮ่อม 

ต.ทับกุง อ.หนองแสง อุดรธานี 14.00    3.00  61.00  ส.ป่าพันดอนและ 
ป่าปะโค 

21/9/2007 15   

บ.เฮสส์ (ไทย แลนด์) 
จก 

เพ่ือส ารวจปิโตรเลียมด้วยวิธี
ความไหวสะเทือนของชั้นหิน
แบบสามมิติ (3D) 

ต.กุดหมากไฟ,อูบมุง,โนนหวาย
และ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ 

อุดรธานี 88.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 3/12/2004 1 12/9/2011 

บริษัท เอสโซ ่
อุดร อิงค์ 

ขุดเจาะส ารวจปิโตรเลียม ต.หนองแสง กิ่ง อ.หนองแสง อุดรธานี 134.00  1.00       50.00  ป่าพันดอนและป่าปะโค 20/7/1981 1 12/10/1988 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
เข้าวัดภูหัน 

ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 1.00  1.00       25.00  ป่าหมากหญ้า 30/7/2003 30 8/9/2033 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านโนนสว่าง ต.กุดหมากไฟ  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 26/6/2000 30 3/9/2030 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าวัดป่าเกษรศีลคุณ
ดอยธรรมเจดีย ์(ภูผาแดง) 

ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 2.00  1.00       40.00  ส.ป่าหมากหญ้า 3/9/2012 30 11/9/2042 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านโนนเชียงค้ า  
(วัดภูทองเทพนิมิตร) 

ต.ทับกุง  อ.หนองแสง อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 4/2/2002 30 3/2/2033 

กรมชลประทาน ขอฯ เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ าห้วยตาดข่า  
(อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 

ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 92.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 3/12/2010 30 5/5/2041 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านโนนชัยศรี 
 (วัดสว่างเชิงเขา) 

ต.อูบมุง  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 25/5/2001 30 12/3/2033 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมการศาสนา สร้างวัดบ้านทับไฮ  
(ถ้ าวงพระจันทร์) 

ต าบลแสงสว่าง  
อ าเภอหนองแสง 

อุดรธานี 14.00    2.00       65.00  ป่าพันดอนและป่าปะโค 1/6/1999 30 30/8/2029 

บ.เฮสส์ (ไทย แลนด์) 
จก 

เพ่ือส ารวจปิโตรเลียมด้วยวิธี
ความไหวสะเทือนของชั้นหิน
ปบบสามมิติ (3D) 

ต.ทับกุง,แสงสว่าง,อ.หนองแสง 
ต.หนองกุงศรี, อ.โนนสะอาด 

อุดรธานี 130.00  1.00       36.00  ป่าหมากหญ้า 3/12/2004 1 12/9/2011 

ส านัก
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

สร้างวัดอัตตมโน ต.น้ าพ่น อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่ากุดจับ 9/2/2005 30 23/5/2035 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านหนองเม็ก  
(วัดป่าผาสุการาม) 

ต.โนนหวาย  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 13/5/2002 30 12/3/2033 

กรมการศาสนา เพ่ือสร้างวัดที่บ้านโคกสว่าง 
(วัดสว่างอรุณ) 

ต.หนองแสง อ.หนองแสง อุดรธานี 9.00     
1.00  

     36.00  ส.ป่าพันดอนและ 
ป่าปะโค 

2/10/2001 30 1/10/2031 

กรมชลประทาน สร้างฝายห้วยหลวง 2 ต าบลหนองอ้อ   
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 5.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 22/2/1991 30 27/3/2021 

กรมการศาสนา ก่อสร้างวัดป่าสุวัณโณปมคุณ ต าบลโนนหวาย  
 อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 14/11/199
0 

30 6/12/2020 

กรมการศาสนา ก่อสร้างวัดถ้ าสหายธรรมนิมิต ต าบลหนองแสง  
 อ าเภอหนองแสง 

อุดรธานี 14.00      -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 21/11/199
1 

30 28/1/2022 

กรมการศาสนา สร้างวัดป่าเกษรศิลาคุณดอย
ธรรมเจดีย ์

ต าบลหนองอ้อ   
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 27/1/1992 30 10/3/2022 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ าค าลิ้น
ควาย 

ต าบลแสงสว่าง   
อ าเภอหนองแสง 

อุดรธานี 25.00      -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 10/9/2528 30   

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ าห้วยขมิ้น
และคลองส่งน้ า 

ต าบลอูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 176.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 19/8/1988 30 11/9/2018 

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ าห้วย
สามพาด ตามโครงการ
พระราชด าร ิ

ต าบลหนองแสง  อ าเภอหนอง
แสง 

อุดรธานี 3,335     -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 23/11/ 
1988 

30 28/12/2018 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานีอนามัยและ
บ้านพัก 

ต าบลนาดี  อ าเภอหนองแสง อุดรธานี 2.00    2.00           -    ป่าปะโค  
ป่าโพธิ์ศรีส าราญ  
ป่าแสงสว่าง 

28/5/1993 30 2/3/2024 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองไฮ  อ.เมือง อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าดงหนองขุ่น  
และป่าดงหนองไฮ 

7/12/2000 30 15/2/2031 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านหนองค า ต.อูบมุง  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 26/6/2000 30 27/7/2030 

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ า 
ห้วยพันโพ 

ต าบลอูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 52.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 13/9/1988 30 29/9/2018 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ฝายห้วยกองสี 

ต าบลนาดี  อ าเภอหนองแสง อุดรธานี 10.00      -             -    ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรี
ส าราญ ป่าแสงสว่าง 

5/12/1990 30 27/12/2020 

กรมการศาสนา สร้างวัดพระพุทธบาทบัวขาว ต าบลหนองวัวซอ   
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 30/5/1995 30 19/7/2025 

กรมการศาสนา สร้างวัดภูหัน ต าบลโนนหวาย  
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 30/5/1995 30 13/5/2026 

กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก  
อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย 

ต าบลกุดหมากไฟ  
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า (แปลง 1) 17/3/1986 30   

กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าหนองแวง 
ชุมพล 

ต าบลกุดหมากไฟ   
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 80.00    3.00       20.00  ป่าหมากหญ้า 29/10/198
7 

30 23/10/2018 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี 

ก่อสร้างถนนเสริมความมั่นคง
ภายในจังหวัดระหว่าง 
อ าเภอหนองวัวซอ-อ าเภอโนน
สะอาด(ระยะทางยาว  
11,200 ม. กว้าง 30 ม.) 

ต าบลกุดหมากไฟ  
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 210.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 29/10/198
7 

30 6/12/2569 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษา
แห่งชาติ 

จัดต้ังโรงเรียนประถมศึกษา
บ้านหนองแสง สาขาบ้านดง
ส าราญชัย 

ต าบลหนองแสง   
อ าเภอหนองแสง 

อุดรธานี         
9.00  

    -             -    ป่าพันดอนและป่าปะโค 29/10/198
7 

30 12/12/2025 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)          

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 
กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยริน ต าบลนิคมสงเคราะห์   

อ าเภอเมือง 
อุดรธานี 31.00      -             -    ป่าดงหนองขุ่น  

และป่าดงหนองไฮ 
9/9/1987 30 15/6/2018 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษา
แห่งชาติ 

จัดต้ังโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว 

ต าบลหนองอ้อ   
อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี        
10.00  

  3.00       75.00  ป่าหมากหญ้า 9/9/1988 30 28/9/2018 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
ป่าหมากหญ้า เพ่ือสร้างวัดป่า
ทรงธรรม (แฟ้ม 1 แฟ้ม)
(ยืนยัน) 

ต.หนองไฮ อ.เมือง อุดรธานี 15.00      -             -    ส.ป่าหมากหญ้า 25/7/2007 30 31/10/2037 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านหนองแวง
พัฒนา 

ต.กุดหมากไฟ  อ.หนองวังซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 7/2/2001 30 26/3/2031 

กรมการศาสนา สร้างวัดที่บ้านโนนสว่าง
(วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ) 

ต.กุดหมากไฟ  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 6/11/2000 30 13/12/2030 

กรมการศาสนา สร้างวัดภูตะเภาทอง ต.กุดหมากไฟ  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 5/7/1995 30 19/10/2025 

กรมการศาสนา สร้างวัดดอยบันไดสวรรค์ ต าบลอูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 2/12/1994 30 22/1/2025 

บริษัท เฮสส์ไทย
แลนด์ จ ากัด 

โครงการส ารวจและศึกษา
ทรัพยากรทางชีวภาพ (ด้านป่า
ไม้และสัตว์ป่า) เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ต.ทับกุง,แสงสว่าง,อ.หนองแสง 
ต.หนองกุงศรี, อ.โนนสะอาด  
ต.กุดหมากไฟ, อูบมง,โนนหวาย,
หนองอ้อ,อ.หนองวัวซอ  
ต.หนองไฮ อ.เมือง 

อุดรธานี 5,768.0
0  

  2.00  27.18  ส.ป่าพันดอนและ 
ป่าปะโค,ป่าหมากหญ้า
ป่าดงหนองขุนและ 
ป่าดงหนองไฮ 

9/4/2010     
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)           

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 
กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

2313 
ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง อุดรธานี 217.00    2.00  10.00  ป่าพันดอนและป่าปะโค 2/12/1994 30 10/1/2025 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างปักเสาและเดินสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 KV 
อด 22 - สน 

อ.หนองหาน, เมือง อุดรธานี 47.00  1.00           -    ป่าหนองบุ  
และป่าหนองหาน 

28/12/198
3 

30 23/2/2014 

กรมการศาสนา สร้างวัดสันติวนาราม ต าบลโนนหวาย อ าเภอวัวซอ อุดรธานี 15.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 6/2/1991 30 29/8/2021 

กรมการศาสนา สร้างพุทธอุทยานวัดถ้ ากกดู่ ต าบลโนนหวาย  
 อ าเภอหนองวัวซอ 

อุดรธานี 935.00      -             -    ป่าหมากหญ้า 17/9/1993 30 4/10/2023 
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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 

พันธุ์ ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่น  ๆ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   

นอกจากน้ียังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 59 

 

บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลหมากหญ้า และต าบลอูบมุ่ง อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 363 (พ.ศ. 
2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 6 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 111 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2511 เน้ือที่ประมาณ 134,375 ไร่ 
 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลเสอเพลอ ต าบลปะโค 
ต าบลพันดอน และต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 301 
(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 6 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 
48 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 เน้ือที่ประมาณ 192,500 ไร่ 

 ให้เพิกถอนป่าพันดอนและป่าปะ ในท้องที่ ต าบลหนองแสง ต าบลแสงสว่าง กิ่งอ าเภอหนองแสง 
อ าเภอกุมภวาปี และต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ออกจาก
การเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายกฎกระทวงน้ี อาศัยอ านาจตาม
ความ ในมาตรา 5 และมาตรา 7 พระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่ งชา ติ พ .ศ.  2507 โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 216 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2524 เน้ือที่ประมาณ 144 ไร่ 
 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮ มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่  ต าบลนิคม
สงเคราะห์ และต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี และต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 301 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 เน้ือที่ประมาณ 20,650 ไร่ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 รายชื่อป่าชุมชนในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 146 ป่าหมากหญ้า 

ล าดับ รายช่ือป่าชุมชน พ้ืนท่ี (ไร่) 
1 โครงการป่าชุมชนหนองแปน 94.72850 
2 ป่าชุมชนบ้านดู่ 25.34288 
3 ป่าชุมชนบ้านดู่เหนือ 9.47618 
4 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะกรูด  - 
5 ป่าชุมชนบ้านดงผักหนาม  - 
6 ป่าชุมชนบ้านแสงสว่าง  - 
7 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก  - 
8 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้วยทราย  - 
9 ป่าชุมชนบ้านหนองแซงน้อย  - 
10 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย  - 
11 ป่าชุมชนบ้านน้ าพ่น  - 
12 ป่าชุมชนบ้านเลา  - 
13 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี  - 
14 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง  - 
15 ป่าชุมชนบ้านนาทาม  - 
16 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน  - 
17 บ้านหนองโอน  - 
18 บ้านโคกสะอาด  - 
19 บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ 10  - 
20 บ้านบ่อน้อย  - 
21 บ้านหนองสวรรค์  - 
22 บ้านศรีบูรพา  - 
23 บ้านห้วยไร่  - 
24 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งห้วยทราย  - 
25 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกผักหอม  - 
26 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกหนองแซง  - 
27 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกุง  - 
28 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองค า  - 
29 โครงการป่าชุมชนบ้านดูเหนือ  - 
30 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ  - 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1  (ต่อ)  
ล าดับ รายช่ือป่าชุมชน พ้ืนท่ี (ไร่) 
31 โครงการป่าชุมชนบ้านอูบมุง  - 
32 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก  - 
33 โครงการป่าชุมชนบ้านนาล้อม  - 
34 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนชัยศรี  - 
35 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย  - 
36 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเดิด  - 
37 ป่าชุมชนบ้านเชียงพัง  - 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2   


