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ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก  
จังหวัดสกลนคร 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 6 สาขานครพนม 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

เมษายน 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการป่า
สงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น 
แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญดังนี้ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ต้ังอยู่ใน
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ครอบคลุมพ้ืนที่ตามเขตการปกครอง 274 หมู่บ้าน 28 
ต าบล 4 อ าเภอ 
 2. พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพ่ือการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จ านวน 3 ป่า คือ  
1) ป่ าสงวนแห่งชาติป่าภู ล้อมข้ าวและป่าภู เพ็ก เนื้ อที่ป ระมาณ 220 ,984  ไร่  2) ป่ าสงวนแห่งชา ติ 
ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ เนื้ อที่ป ระมาณ 202 ,063 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่ งชาติป่ าหนองบัวโค้ ง  
เนื้อที่ประมาณ 13,043 ไร่  
              2.2 บริหารจัดการป่าอ่ืนๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 7 ป่า คือ 1) ป่าดงหมู เนื้อที่ประมาณ  
583.59 ไร่  2) ป่าดงห้วยฝา เนื้อที่ประมาณ  50 ไร่ 3) ป่าแก้งกะอาม เนื้อที่ประมาณ 420.55 ไร่ 4) ป่าแก่งแคน 
เนื้อที่ประมาณ 28,075.04 ไร่ 5) ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม เนื้อที่ประมาณ 707.51 ไร่ 6) ป่าโคกภู 
และป่านาม่อง เนื้อที่ประมาณ 18 ,221.76 ไร่ 7) ป่าดงภูพาน เนื้อที่ประมาณ 844.10 ไร่ ในท้องที่ต าบล       
ที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

    2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่ เขตปกครอง จังหวัดสกลนคร 4 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอเมืองสกลนคร 2) อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 3) อ าเภอเต่างอย และ 4) อ าเภอพูพาน (28 ต าบล  
274 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพ้ืนที่ท้ังหมด 1,380,050.95 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ สปก. เนื้อที่ 144,028.16
ไร่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 485,915.67 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื้อที่ 381,526.87 ไร่ 

4. พ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด  454,668.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.95 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  310,640.39 ไร่ (อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 220,539.02 ไร่ พ้ืนที่ สปก. 
จ านวน  4,680.70 ไร่ และ อยู่ในอุทยานแห่งชาติ จ านวน  326,298.07 ไร่)  

5. มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ร้อยละ 6.89 ชั้นที่ 2 ร้อยละ 9.60 ชั้น 3 ร้อยละ 13.49 ชั้นที่ 4 ร้อยละ  
18.96 ชั้นที่ 5 ร้อยละ  44.96 และแหล่งน้ า ร้อยละ 6.10 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ 

6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 35.21 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 20.90 พ้ืนที่ป่า
เพ่ือเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.41 พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 0.84)  
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7. พ้ืนที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 420 เมตร และต่ าสุด คือ 180 เมตร โดยอยู่ใน

พ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าย่อย 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ห้วยน้ าอูน ห้วยน้ าก่ า น้ าพุง ล าปาวตอนล่าง
ห้วยบางทราย ล าน้ ายัง 

8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
              8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพ่ิมเติม ภาคผนวก) 
                   8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 161 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามป่า ดังนี้  
                   8.1.2 ข้ อมูลที่พักสงฆ์ และวัด จ านวน 48 วัด มี พ้ืนที่ 14,730-11-0 ไร่ เพ่ือด าเนิ นการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้  
             8.2 ข้อมูลแหล่งน้ า 

8.2.1 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 อ่าง ขนาดกลาง จ านวน 16 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 34 
อ่าง 
8.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 12 ฝาย 

             8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559) พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 
806 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 154 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 
             8.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพ้ืนที่ในการถือครองที่ดิน 18 ราย จ านวน 116.13 ไร่  
             8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า 46 ราย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลหลุบเลา ต าบลห้วยยาง และต าบลจันทร์เพ็ญ มีพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวนมาก และมีพ้ืนที่ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และ
จัดการสิทธิชุมชนในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 454,668.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  32.95 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 310,640.39 ไร่ (อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 220 ,539.02 ไร่ 
พ้ืนที่ สปก. จ านวน 4,680.70 ไร่ และในอุทยานแห่งชาติ จ านวน 326 ,298.07 ไร่) โดยท าแผนการจัดการ
ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
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บทที่ 1 

ข้อมูลที่ตั้งส านักงาน 
   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ 
ท่ีต้ัง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายชูชาติ เทพสุต 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
โทรศัพท์/โทรสาร 0898417966 

E-mail   
Website www.forest.go.th 

 
 

ค่าพิกัดที่ต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 408146 Lat (Y) = 17.152675 

E (X) = 1896649 Long (X) = 104.1363861 
 
 
 
 
 

http://www.forest.go.th/
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 1. พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัด
สกลนคร แบ่งภารกิจเพ่ือการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

     1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  จ านวน 3 ป่า 
คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก เนื้อที่ประมาณ 220 ,984 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ เนื้อที่ประมาณ 202 ,063 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัวโค้ง เนื้อที่
ประมาณ 13,043 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่า อ่ืนๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 7 ป่า คือ 1) ป่าดงหมู เนื้อที่
ประมาณ  583.59 ไร่  2) ป่าดงห้วยฝา เนื้อที่ประมาณ  50 ไร่ 3) ป่าแก้งกะอาม เนื้อที่ ประมาณ 420.55 ไร่  
4) ป่าแก่งแคน เนื้อที่ประมาณ 28,075.04 ไร่ 5) ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม เนื้อที่ประมาณ 707.51 ไร่ 
6) ป่าโคกภู และป่านาม่อง เนื้อที่ประมาณ 18 ,221.76 ไร่ 7) ป่าดงภูพาน เนื้อที่ประมาณ 844.10 ไร่ ในท้องที่
ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดสกลนคร 4 อ าเภอ ดังนี้ 
1) อ าเภอเมืองสกลนคร 2) อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 3) อ าเภอเต่างอย 4) อ าเภอพูพาน และ (28 ต าบล  
274 หมู่บ้าน)  

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
     2.1 สภาพป่าไม้ของจังหวัด จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ป่าไม้ 2,067,241 ไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 
34.43 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด (เนื้อที่ จังหวัด 6 ,003 ,602 ไร่) มีป่าสงวนแห่งชาติ 16 ป่า เนื้อที่ 
1,702 ,151 ไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง มีเนื้อที่ 501 ,534 ไร่ คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน เนื้อที่ป่าประมาณ 
365 ,091 ไร่ และอุทยานแห่งชาติภู ผายล เนื้ อที่ประมาณ 136 ,443 ไร่ เนื้อที่ป่ าไม้ถูกบุกรุกประมาณ 
1,486,463 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.90% ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด ประกอบด้วยป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ 
เต็ ง (Shorea obtusa Wall.) รั ง  (Shorea siamensis Miq.) เหี ย ง  (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 
พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) ตี น นก (Vitex pinnata Linn.) ก ว้ าว  (Haldina cordifolia Ridsd.) 
แดง (Xylia xylocarpa Taub.) ส้ าน (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f.& TH.) ช้ างน้ าว (Gomphia serrata Kanis) 
กระโดน (Careya arborea Roxb.) มะพอก (Parinari anamense Hance) ฯลฯ พืชพ้ืนล่างประกอบด้วย 
หญ้าเพ็ก  (Arundinaria pusilla Cheval. & A. Camus) ตะโกหิ น ปอหู (Hibiscus macrophyllus Roxb. 
ex hornem.) ปรง พวงประดิษฐ์ รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) เป็นต้น ป่าดิบแล้ง ชนิดไม้ที่ส าคัญ
ได้แก่ เขล็ง นางด า (Diospyros oblonga Miq.) ก่อ  (Lithocarpus cantleyanus Rehd.) กะพ้ีเขาควา ย 
(Millettia leucantha Kurz) หว้ า (Eugenia cumini Druce) เปล้ าหลวง ขนุ นป่ า (Artocarpus lanceifolius Roxb.) 
แคหางค่าง (Markhamia var.kerrii Sprague) เหมือด (Memecylon scutellatum Naud.) หมากมุ้ย ฯลฯ 
พืชพ้ืนล่างส่วนใหญ่ เป็นลูกไม้และกล้าไม้ของไม้ชั้นบน เช่น ตีนต่ัง (Anomianthus dulcis Sincl.) นางด า  
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เข็ มขา ว  ( Ixora ebarbata Craib) เข็ มแ ดง  (Chassalia ophioxyloides Craib) เฟิ น  ไม้ เถ า  เป็ น ต้ น  
และป่าเบญจพรรณ ชนิ ดไม้ที่ ส าคัญได้แก่ ตีนนก ต้ิว คางฮุ่ง (Peltophorum dasyrachis Kurz) แดง มะกอกเลื่อม 
แสนค า ปร ะดู่  (Pterocarpus macrocarpus Kurz) โมกมัน  (Wrigthia tomentosa Roem. & Schult.) 
ตะแบก  (Lagerstroemia duperreana Pierre) ฯลฯ ส่ วนพืช พ้ืนล่า งประกอบ ด้วย ลู กไม้ของไม้ชั้นบน  
มะเม่า (Antidesma bunius Spreng.) ไผ่ หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) ไม้เถา เป็นต้น 
    2.2 สัตว์ป่ามีไม่น้อยกว่า 162 ชนิด ประกอบด้วย หมาใน (Cuon alpinus) ช้างป่า (Elephas maximus) 
กวางป่า (Cervus unicolor) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) หมูป่า (Sus scrofa) ค่างแว่นถิ่นเหนื อ 
(Trachypithecus phayrei) ห มีหมา (Ursus malayanus) ชะมดแผงสันหางด า  (Viverra megaspila)  
ลิงกัง (Macaca nemestrina) อ้นเล็ก (Cannomys badius) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 
กระจ้อน (Menetes berdmorei) ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx) นกยางไฟ ( Ixobrychus 
cinnamomeus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus) นกกระปูดใหญ่ 
(Centropus sinensis) นกตะขาบทุ่ ง (Coracias benghalensis) นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
นกแซงแซวสี เท า (Dicrurus leucophaeus) นก เด้ า ดินทุ่ ง (Anthus rufulus) ไก่ป่ า  (Gallus gallus)  
คางคกบ้ าน (Duttaphrynus melanostictus) เขี ยดจะนา (Occidozyga lima) กบอ่ อง (Hylarana nigrovittata) 
อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko Gecko) 
ก้ิ ง ก่ า หั ว แด ง  (Calotes versicolor) แ ย้  (Leiolepis belliana)  จิ้ ง เห ล น  (Eutropis multifasciata)  
งูเขียวดอกหมาก (Chrysopelea ornata) งูสายม่านธรรมดา (Dendrelaphis pictus) งูปล้องฉนวนลาว 
(Lycodon laoensis) เป็นต้น และในบริเวณแหล่งน้ าพบปลาน้ าจืดหลายชนิดเช่น ปลาซิว (Clupeichthys 
aesarnensis) ปลาตะเพียนทร าย  (Puntius bimaculatus) ปลา สร้ อยนกเขา  (Osteochilus vittatus)  
ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาก้าง (Channa gachua) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และ
ปลากริม (Trichopsis pumila) เป็นต้น 
    2.3 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเกษตร ได้แก่ ล าน้ าสงคราม เป็นแม่น้ าที่ มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ มีปริมาณน้ า ค่อนข้างมากต้นก าเนิดในบริเวณอ าเภอส่องดาว ไหลผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน 
อ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอวานรนิวาส และ อ าเภออากาศอ านวย แล้วไหลลงสู่แ ม่น้ าโขงที่ 
อ าเภอศรีสงครา ม จังหวัดนครพนม เป็ นแม่น้ าที่  เก้ือ กูลต่อการ  ท าการเกษตรของจังหวั ดสกลนคร  
และจังหวัดนครพนม ล าน้ าพุง มีต้นก าเนิดในเขตอ าเภอ กุดบาก ไหลผ่านอ าเภอกุดบาก อ าเภอเต่างอย  
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ และ อ าเภอเมืองสกลนคร แล้วไหลลงสู่หนองหาน ล าน้ าก่ า เป็ นแม่น้ าที่มีต้นน้ าอยู่ใน
หนองหาน ไหลผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ซ่ึงเป็นล าน้ าที่ระบายน้ าจากแม่น้ าพุง และ หนองหานสู่
แม่น้ าโขง ล าน้ ายาม เป็นแม่น้ าขนาดเล็ก ต้นก าเนิดบริเวณเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านที่ราบลุ่ม ต่างๆ เช่น  
อ าเภอส่ องดาว อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอ พังโคนอ าเภอพรรณานิคมและไหลลงสู่แ ม่น้ าส งครามที่ 
อ าเภออากาศอ านวยล าน้ า อูนเป็นแม่น้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุด  
เพราะมีปริมาณน้ ามาก และไหลผ่านที่ราบลุ่มซ่ึงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงได้มีการพัฒนา
แม่น้ าเพ่ือการชลประทานให้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดสกลนครในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึงแม่น้ า อูน  
เป็นแม่น้ าที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงสุดก็ว่าได้ โดยมีแหล่งก าเนิดบริเวณเทือกเขาภูพาน ในท้องที่
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อ าเภอกุดบาก ไหลผ่านก่ิงอ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม และไหลลงสู่แม่น้ าสงครามใน
ท้องที่จังหวัดนครพนม 
    2.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ ม่ัน ภูริทัตโต และเจดีย์ 
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ เทศก์ เทสรังสี  
วัดป่าโนนกลางภู่ วัดค าประมง วัดอภัยด ารงธรรม 
 
2.1 ข้อมูลพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
     2.1.1 ต าบล  

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

สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ต.หนองลาด 6,438 43,481.30 

  อ.เมืองสกลนคร ต.เชียงเครือ 17,435 61,387.17 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ขม้ิน 18,575 49,468.27 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ท่าแร่ 11,004 25,912.39 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ฮางโฮง 8,718 28,432.10 

  อ.เมืองสกลนคร ต.พังขว้าง 14,566 78,701.93 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุนาเวง 2,789 14,153.76 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม 53,877 33,545.67 

 อ.เมืองสกลนคร ต.เหล่าปอแดง 7,442 29,932.06 

 อ.เมืองสกลนคร ต.ง้ิวด่อน 8,047 23,924.22 

 อ.เมืองสกลนคร ต.โคกก่อง 4,154 12,921.32 

 อ.เมืองสกลนคร ต.ม่วงลาย 4,810 10,831.43 

 อ.เมืองสกลนคร ต.ห้วยยาง 13,947 81,017.18 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ดงมะไฟ 9,482 50,788.50 

  อ.โคกศรีสุพรรณ ต.ด่านม่วงค า 7,070 31,188.57 

  อ.เมืองสกลนคร ต.ดงชน 4,705 15,979.57 

  อ.เมืองสกลนคร ต.โนนหอม 6,834 28,360.03 

  อ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ 12,408 84,629.23 

  อ.โคกศรีสุพรรณ ต.แมดนาท่ม 8,716 23,065.20 

  อ.เต่างอย ต.บึงทวาย 5,300 21,459.94 

  อ.ภูพาน ต.กกปลาซิว 3,951 88,657.89 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

  อ.ภูพาน ต.โคกภู 14,709 178,689.14 

  อ.โคกศรีสุพรรณ ต.เหล่าโพนค้อ 5,784 19,837.56 

  อ.เต่างอย ต.เต่างอย 5,731 25,787.37 

  อ.เต่างอย ต.นาตาล 5,465 35,490.12 

 อ.เต่างอย ต.จันทร์เพ็ญ 7,101 104,845.27 

 อ.ภูพาน ต.หลุบเลา 6,984 64,051.73 

 อ.ภูพาน ต.สร้างค้อ 10,573 113,512.02 

รวม 4 28 286,615 1,380,050.95 

 
     2.1.2 หมู่บ้าน 

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

1 บ้านดงมะไฟ สข. ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

2 บ้านขม้ิน ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

3 บ้านผักขะย่า ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

4 บ้านโคกเลาะใหญ่ ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

5 บ้านโคกเลาะน้อย ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

6 บ้านโพนบก ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

7 บ้านโนนหัวคู ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

8 บ้านพาน ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

9 บ้านประชาสุขสันต์ ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

10 บ้านนาเรือง ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

11 บ้านง้ิวด่อน ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

12 บ้านทับสอ ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

13 บ้านคูสนาม ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

14 บ้านพังเม็ก ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

15 บ้านดอนหมู ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

16 บ้านดอนจ้อก้อ ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

17 บ้านโพธิ์ศรี ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

18 บ้านนายอ ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

19 บ้านโพนงาม ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

20 บ้านนามน ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

21 บ้านเหล่าพังผือ ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

22 บ้านกกกอก ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

23 บ้านธาตุดุม ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

24 บ้านเชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

25 บ้านโพนสวาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

26 บ้านดอนเชียงบาลน้อย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

27 บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

28 บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

29 บ้านหนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

30 บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

31 บ้านทุ่งมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

32 บ้านโคกสว่าง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

33 บ้านนาค าไฮ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

34 บ้านโนนเบ็ญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

35 บ้านโนนศาลา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

36 บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

37 บ้านเชียงเครือวัดใหญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

38 บ้านเหล่ามะแงว ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

39 บ้านดงชน ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

40 บ้านแมด ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

41 บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

42 บ้านทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

43 บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

44 บ้านเหล่าละโมง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

45 บ้านโพนปอหู ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

46 บ้านป่าแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

47 บ้านใหม่หนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร  

48 บ้านท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

49 บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

50 บ้านท่าแร่เหนือ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

51 บ้านหนองบัวทอง ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

52 บ้านป่าพนาวัลย์ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

53 บ้านท่าแร่สามัคคี ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

54 บ้านท่าแร่พัฒนา ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

55 บ้านสร้างแก้วสมานมิต ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร  

56 บ้านท่าเยี่ยม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

57 บ้านโนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

58 บ้านไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

59 บ้านห้วยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

60 บ้านโพนนาไก่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

61 บ้านดงต้อง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

62 บ้านแคมพุง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

63 บ้านหนองจี่เต่า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

64 บ้านค าผักแพว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

65 บ้านโพนยางค า โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร  

66 บ้านพังขว้างใต้ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

67 บ้านพังขว้างเหนือ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

68 บ้านดงขุมข้าว พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

69 บ้านห้วยทราย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

70 บ้านหนองยาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

71 บ้านดงยอ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

72 บ้านโนนชลประทาน พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

73 บ้านโพนสวรรค์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

74 บ้านหนองปลาดุก พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

75 บ้านดงสมบูรณ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

76 บ้านหนองบัวสามัคคี พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

77 บ้านกลาง(พังขว้างกลาง) พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

78 บ้านโนนสูง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

79 บ้านดงขุมข้าวใต้ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

80 บ้านนาลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

81 บ้านดอนแก้ว ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

82 บ้านอีเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

83 บ้านหนองห้าง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

84 บ้านกุดจิก ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

85 บ้านดอนเปลือย เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

86 บ้านม่วงลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

87 บ้านโคกลาย ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร  

88 บ้านศรีวิชา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

89 บ้านห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

90 บ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

91 บ้านนาค า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

92 บ้านบอน ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

93 บ้านเหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

94 บ้านพะเนาว์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

95 บ้านลาดกระเฌอ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

96 บ้านม่วง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

97 บ้านนานกเค้า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

98 บ้านหนองบัวทอง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

99 บ้านลาดสมบูรณ์ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  

100 บ้านคลองไผ่พัฒนา ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

101 บ้านโพนก้างปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

102 บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

103 บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

104 บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

105 บ้านเหล่านกยูง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

106 บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

107 บ้านโนนแดง(โพนแดง) ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

108 บ้านดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

109 บ้านโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

110 บ้านค าสะอาดพัฒนา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

111 บ้านหนองบัวใหญ่ ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร  

112 บ้านโคกสว่าง ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร  

113 บ้านรุ่งพัฒนา ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร  

114 บ้านมะขามป้อม ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร  

115 บ้านหนองแคน เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

116 บ้านหนองแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

117 บ้านท่าวัดเหนือ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

118 บ้านกกส้มโฮง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

119 บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

120 บ้านเหล่าปอแดง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

121 บ้านหนองปลาน้อย เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

122 บ้านดอนยาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

123 บ้านท่าวัดใต้ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

124 บ้านดอนกกยาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

125 บ้านดอนดงใต้ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

126 บ้านกกกะพุง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร  

127 บ้านนาหมาโป้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

128 บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

129 บ้านทุ่งม่ัง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

130 บ้านดอนแคนเหนือ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

131 บ้านสายปลาหลาย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

132 บ้านหนองลาดน้อย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

133 บ้านหนองลาด หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

134 บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

135 บ้านดอนแคนใต้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

136 บ้านหนองฮูดัง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

137 บ้านโคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

138 บ้านหนองใส โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

139 บ้านดงแต้ โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

140 บ้านโคกสูง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

141 บ้านบึงแดง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

142 บ้านยางอาด โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

143 บ้านโคกก่อง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร  

144 บ้านดอนเสาธง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

145 บ้านชะโนด ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

146 บ้านหนองกุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

147 บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

148 บ้านฮางโฮง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

149 บ้านนาดอกไม้ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

150 บ้านดอนตาลโง๊ะ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

151 บ้านดอนกะเล็น ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

152 บ้านหนองศาลา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร  

153 บ้านเต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร  

154 บ้านเต่างอยเหนือ เต่างอย เต่างอย สกลนคร  

155 บ้านโคกงอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร  

156 บ้านนางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

157 บ้านโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร  

158 บ้านบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

159 บ้านบึงน้อย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

160 บ้านหนองน้ าค า บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

161 บ้านตากแดด บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

162 บ้านหนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

163 บ้านนาเลา บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

164 บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

165 บ้านโนนสะอาด บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

166 บ้านหนองสลาม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

167 บ้านเหล่าสามัคคี บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  

168 บ้านนาอ่าง นาตาล เต่างอย สกลนคร  

169 บ้านค าข่า นาตาล เต่างอย สกลนคร  

170 บ้านนาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร  

171 บ้านม่วงค า นาตาล เต่างอย สกลนคร  

172 บ้านโคกสะอาด นาตาล เต่างอย สกลนคร  

173 บ้านโนนเจริญ นาตาล เต่างอย สกลนคร  

174 บ้านจันทร์เพ็ญ 1 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

175 บ้านจันทร์เพ็ญ 2 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

176 บ้านบึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

177 บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

178 บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

179 บ้านด่านม่วงค า ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

180 บ้านกลาง ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

181 บ้านลาดค้อ ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

182 บ้านลาดดู่ ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

183 บ้านม่วงไข่ ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

184 บ้านหนองนางกอม ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  



ข้อมูลพ้ืนฐาน หน้า 18 

 

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

185 บ้านป่าขาว ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

186 บ้านป่าปอ ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

187 บ้านม่วงไข่น้อย ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

188 บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

189 บ้านโคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

190 บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

191 บ้านนามน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

192 บ้านหนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

193 บ้านห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

194 บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

195 บ้านตองโขบน้อย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

196 บ้านห้วยแคนน้อย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

197 บ้านห้วยหีบเหนือ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

198 บ้านโพนค้อ เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

199 บ้านดง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

200 บ้านหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

201 บ้านเหล่า เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

202 บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

203 บ้านเหล่าเหนือ เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

204 บ้านดงน้อย เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

205 บ้านแมด แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

206 บ้านนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

207 บ้านหนองสระพัง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

208 บ้านโพนทอง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

209 บ้านโนนมาลา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

210 บ้านโคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

211 บ้านป่าไร่ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

212 บ้านโนนน้ าค า แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

213 บ้านพรหมศรีธาตุ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

214 บ้านน้อยดอนปอ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

215 บ้านสร้างค้อ สข. สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

216 บ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

217 บ้านต้อน สข. สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

218 บ้านนายอ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

219 บ้านสร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

220 บ้านนาค ากลาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

221 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

222 บ้านโนนหัวช้าง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

223 บ้านภูพานทอง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

224 บ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

225 บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

226 บ้านจัดสรร สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

227 บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

228 บ้านหลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

229 บ้านยางโล้น โคกภู ภูพาน สกลนคร  

230 บ้านนางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร  

231 บ้านหนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร  

232 บ้านค าเพ่ิม โคกภู ภูพาน สกลนคร  

233 บ้านโนนคอกวัว โคกภู ภูพาน สกลนคร  

234 บ้านท่าเจริญ โคกภู ภูพาน สกลนคร  

235 บ้านหนองส่าน โคกภู ภูพาน สกลนคร  

236 บ้านกกปลาซิว กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  

237 บ้านนาขี้นาค กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  

238 บ้านหนองครอง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  

239 บ้านกกโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  

240 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

241 บ้านโพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร  

242 บ้านสวนสวรรค์ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

243 บ้านน้อยโนนสวรรค์ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

244 บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน สกลนคร  

245 บ้านฮ่องสิม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

246 บ้านกกแต้ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

247 บ้านเชียงแสนพัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

248 บ้านดอนแคน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

249 บ้านหล่ม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

250 บ้านด่านตึง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

251 บ้านชมภูพานเหนือ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

252 บ้านชมภูพาน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร  

253 บ้านสร้างแก้วน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

254 บ้านจัดระเบียบ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร  

255 บ้านดงมะไฟพัฒนา ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

256 บ้านหนองลาดใต้ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร  

257 บ้านทุงมนพัฒนา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร  

258 
บ้านดงมะไฟประชา

พัฒนา 
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

259 บ้านไตรทอง ง้ิวด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร  

260 บ้านหนองมันปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

261 บ้านธาตุ ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร  

262 บ้านพานพัฒนา ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

263 บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร  

264 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร  

265 บ้านโพนทองวัฒนา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

266 บ้านใหม่ศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

267 บ้านลาดดู่โคก ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

268 บ้านห้วยยางเหนือ เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

269 บ้านห้วยทราย เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร  

270 บ้านดงมะไฟสามัคคี ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร  

271 บ้านน้ าพุงสามัคคี นาตาล เต่างอย สกลนคร  

272 บ้านดงพัฒนา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  

273 บ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร  

274 บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน สกลนคร  

 
2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 อ าเภอเมืองสกลนครต้ังอยู่ตอนกลางของจังหวัดสกลนคร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดและอยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 647 กม. ประกอบด้วยชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายเผ่าพันธ์ เช่น ชาวภูไท ย้อ โย้ย โส้ กะเลิง กะตาก 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.การท านา   

2. การท าไร่   
3. เลี้ยงสัตว์ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้า 
2. จักรสาน 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 13 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย      โทร. 0-4271-1134 
ธนาคารกรุงเทพ      โทร. 0-4271-1501 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 4 แห่ง 
 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ประชากรเดิมอพยพมาจากเมืองวังอ่างค า ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงในสมัย ร.2 และ ร.3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย เผ่าภูไท เผ่าญ้อ เผ่ ากระเลิง เป็นพ้ืนที่รอยต่อจังหวัดสกลนครกับจังหวัด
นครพนม แยกออกจากอ าเภอเมืองสกลนคร เม่ือปี 2525 และได้รับยกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือปี 9 พ.ค.253 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ การท านา   
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้าไหม 

2. ปลูกมะเขือเทศ 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร ธกส.     โทร. 0-4276-6160-2 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
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อ าเภอเต่างอยเป็นอ าเภอหนึ่งใน 18 อ าเภอของจังหวัดสกลนครเดิมขึ้นอยู่ กับอ าเภอเมืองสกลนคร 
ต่อมาได้การจัดต้ังเป็นก่ิงอ าเภอเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2521 และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเต่างอย เม่ือวันที่ 
19 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นมา 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.  ท านา 

2.  ท าไร่ 
3.  รับจ้างทั่วไป 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.  หัตถกรรม (ไม้กวาด) 
2.  ทอผ้า 
3.  ปลูกไม้ผล 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร ธกส.            โทร. 0-4276-1030 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
  
 อ าเภอภูพานเดิมเป็นก่ิงอ าเภอภูพาน ประกาศจัดต้ังเป็นก่ิงอ าเภอเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2537 โดย
แยกออกจากอ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดดังเป็นาอ าเภอภูพาน ต้ังแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2540 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 
2. ท าไร่ 
3. ท าสวน 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. เลี้ยงสัตว์ 
2. รับจ้าง 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
-ธกส. 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
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2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนห มู่บ้ าน  49 หมู่บ้าน 8 ต าบล จ าน วนครัวเรือน  

22,278 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 76,393 คน 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ขม้ิน เมืองสกลนคร 5,412 18,575  

2 จันทร์เพ็ญ เต่างอย 2,094 7,101 

3 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 2,484 8,716 

4 สร้างค้อ ภูพาน 3,288 10,573 

5 หลุบเลา ภูพาน 2,063 6,984 

6 โคกภู ภูพาน 3,995 14,709 

7 กกปลาซิว ภูพาน 1,229 3,951 

8 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 1,713 5,784 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ  จ านวนหมู่บ้าน 225 หมู่บ้าน 25 ต าบล 4 อ าเภอ 

จ านวนครัวเรือน 90,477 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 286,615 คน  
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ ซ่ึงการปฏิบัติงานต้องทราบว่าใน
พ้ืนที่มีการจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่า
สงวนแห่งชาติ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพ้ืนที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

ประเภทพ้ืนท่ี จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,380,050.95 100 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 485,915.67 35.21 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 144,028.16 10.44 

4.อุทยานแห่งชาติ 368,580.25 26.71 

4.1 อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) 129,782.39 9.40 

4.2 อุทยานแห่งชาติภูพาน 238,797.86 17.30 

5.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - 
 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ที่รบัผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า    
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่ มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ ดูแล และเหลือจ านวนก่ีไร่  เพ่ือการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการพ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,380,050.95  454,668.55 32.95 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้   310,640.39 22.51 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 485,915.67  220,539.02 15.98 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม้   215,858.32 15.64 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก.    144,028.16  4,680.70 0.34 

4.อุทยานแห่งชาติ   368,580.25  326,298.07 23.64 

4.1 อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) 129,782.39 118,015.16 8.55 

4.2 อุทยานแห่งชาติภูพาน 238,797.86 208,282.90 15.09 

5.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  - -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  - -  - 

7.ป่าอ่ืนๆ - - - 

 
หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ที่รบัผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุล าคม 2529 เห็ นชอบ เรื่อ ง  
การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,380,050.95 100.00 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 95,128.07 6.89 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 132,492.69 9.60 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 186,141.36 13.49 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 261,609.71 18.96 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 620,534.79 44.96 

แหล่งน้ า 84,144.32 6.10 
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
    1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
    1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
    1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
     

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ    1,380,050.95 100 

เขตอนุรักษ์    288,487.99   20.90 

เขตเศรษฐกิจ             185,008.62 13.41 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 11,652.60 0.84 

พ้ืนที่อ่ืนๆ (ชุมชน และป่าอ่ืนๆ) 0      0 

หมายเหตุ  การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพ้ืนที่ป่า 
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2. การจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 
1. พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พ้ืนที่ป่าชายเลน 
 
2. พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าริ โครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 
 
3. พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม้ 
-สทก. และพ้ืนที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทที่ 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท า โมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงศูนย์จัดการกลุ่ม
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 420 เมตร 
และต่ าสุด คือ 180 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพ้ืนฐาน หน้า 34 

 

บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพ้ืนที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า  และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พ้ืนที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร อยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
หลัก คือ ลุ่มน้ า โขง การใช้ประโยชน์ที่ ดินเป็นพ้ืนที่การเกษตร ประมาณ  11,652.60 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่นา   
3,021.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 72.4 ของพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่พืช  462.7  
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.1 ที่อยู่อาศัย 97.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.3 ที่เหลือเป็นการใช้
ที่ดินประเภทอ่ืนๆ และที่รกร้างว่างเปล่า 

จังหวัดสกลนครประสบปัญหาด้านดินเค็มตามผลการส ารวจของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า จังหวัดมีพ้ืน
ที่ดินเค็มระดับต่างๆ คือ ที่กลุ่มมีเกลือมาก 203.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด 
ที่กลุ่มมีเกลือปานกลาง 156.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.6 ที่กลุ่มมีเกลือน้อย 1,363.06 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.2 และที่สูงประกอบด้วยหินที่มีเกลืออีก 1,433.18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
14.9 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,380,050.95 100 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าโขง 1,380,050.95 100 

1.1 ห้วยน้ าอูน 284,376.06 20.61 

1.2 ห้วยน้ าก่ า 464,270.89 33.64 

1.3 น้ าพุง 605,103.02 43.85 

1.4 ล าปาวตอนล่าง 149.86 0.01 

1.5 ห้วยบางทราย 25,986.90 1.88 

1.6 ล าน้ ายัง 164.21 0.01 
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่ งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด เพ่ือความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
     9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพ่ิมเติม ภาคผนวก) 
                   9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 161 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามป่า ดังนี้  
                   9.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 48 วัด มีพ้ืนที่ 14,730-11-0 ไร่ เพ่ือด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ 
ในพ้ืนที่ป่าไม้  
     9.2 ข้อมูลแหล่งน้ า 

9.2.1 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 อ่าง ขนาดกลาง จ านวน 16 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 34 อ่าง 
9.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 12 ฝาย 

9.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559) พ้ืนที่ถูกไฟไหม้  
806 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 154 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 

9.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพ้ืนที่ในการถือครองที่ดิน 18 ราย จ านวน 116.13 ไร่  
9.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า 46 ราย 
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบทจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

เพ่ือสร้างทางมาตรฐาน รพช. 

สาย กส. 11050 บ้านชาด -บ้าน

โคกกลาง 

ต.นาคู  อ. เขาวง กาฬสินธุ์ 43 3 0 ป่าดงหมู 1/5/1986 
จนกว่าจะ

หมดความ

จ าเป็น 
- 

ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 
ขุดสระน้ าบ้านภูพานทอง ต.สร้างค้อ อ.กุดปาก สกลนคร 4 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
16/6/1993 30 29/7/2023 

จังหวัดสกลนคร 

(กระทรวงมหาดไทย) 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในแผนงาน

โครงการรชลประทานขนาดเล็ก 

อ่างเก็บน้ าบ้านฮ่องสิม 

ต าบลสร้างค้อ อ าเภอ

กุดบาก 
สกลนคร 183 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
16/6/1993 30 7/7/2023 

กรมการศาสนา สร้างวัดบ้านโคกกลาง 
ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 15 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
7/1/1988 30 6/1/2018 

กรมการศาสนา ก่อสร้างวัดบ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ  อ.เมือง สกลนคร 15 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
24/3/1998 30 28/4/2028 

กองทัพบก 

เป็นที่ต้ังหน่วยใช้ท าการฝึก

ศึกษาวิจัยในการปรับการยิงและ

ท าการฝึกรบพิเศษ 

ต าบลโคกภู  อ าเภอกุด

บาก 
สกลนคร 7219 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
18/10/1991 30 17/11/2021 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเต่า ตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลเต่างอย      ก่ิง

อ าเภอเต่างอย 
สกลนคร 140 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 3/8/2018 

ส านักงานพระราชวัง 

เพ่ือจัดต้ังโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่น

ทุรกันดาร 

ต.ผานกเต้ อ.ภูกระดึง สกลนคร 44 0 50 ป่าดงชมภูพาน 18/1/2007 30 1/2/2037 

ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 

เพ่ือสร้างวัดป่าดงชมภูพาน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร 15 0 0 ป่าดงชมภูพาน 29/3/2007 30 28/3/2037 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าลาดกะเฌอ 

ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบล ห้วยยาง  

อ าเภอ เมือง 
สกลนคร 469 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
17/1/1983 30 16/1/2013 

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

ประถมศึกษา

แห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโคกกลาง 
ต าบลเต่างอย ออ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 12 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 30/8/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้อยตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลเหล่าโพนค้อ 

อ าเภอโคกศรีสุวรรณ 

 

สกลนคร 240 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
2/8/1988 30 25/8/2018 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านโคกภูใหม่ 

1 ตามโครงการพระราชด าริ 

ต.ำบลคกภู อ าเภอกุด

บาก 
สกลนคร 100 0 0 ป่าแก่งแคน 2/12/1987 30 8/2/2018 

ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 

สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเทา ตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลกุดปลาซิว 

อ าเภอเมือง 
สกลนคร 478 1 25 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
22/2/1991 30 24/3/2021 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเคลิ้ม 

ตามโครงการพระราชด าริ 
ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร 203 0 50 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 30/8/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยโท ตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลเหล้าโพนค้อ 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
สกลนคร 66 1 62.5 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
4/11/1988 30 8/12/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยยาง ตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบล เหล่าโพนค้อ 

อ าเภอ โคกศรีสุพรรณ 
สกลนคร 136 2 87.5 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
22/10/1987 30 6/12/2017 

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเรือ ตาม

โครงการพระราชด าริ 

 

ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร 80 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
6/2/1986 

จนกว่าจะ

หมดความ

จ าเป็น 
- 

ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน ร.พ.ช. 

สายบ้านนาเติง-บ้านนาทม 

ต.โคกภูและต.กุดบาก 

อ.กุด 
สกลนคร 182 2 0 

ป่าโคกภูและป่า

นาม่อง 
23/5/1994 30 12/6/2024 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหินตาด  

ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบลนาตาล  ก่ิง

อ าเภอเต่างอย 
สกลนคร 200 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 30/8/2018 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่ 

ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 120 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
31/7/1984 30 30/7/2014 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยนาอ่าง 

ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบลนาตาล  ก่ิง

อ าเภอเต่างอย 
สกลนคร 325 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 30/8/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยด่านม่วง 

ตามโครงการพระราชด าริ 
ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร 230 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
22/11/1984 30 - 

กระทรวงมหาดไทย สร้างอ่างเก็บน้ านางผาง ต.กกปลาซิง อ.เมือง สกลนคร 36 1 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
27/3/1989 30 13/4/2019 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสายส่ง

ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กาฬสินธุ์-

สมเด็จ-สกลนคร 

ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 16 2 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
28/5/1993 30 3/10/2023 

กรมการศาสนา จัดสร้างพุทธอุทยาน ต.ดงมะไฟ  อ.เมือง สกลนคร 643 1 20 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
24/3/1998 30 28/4/2028 

กรมชลประทาน เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยยาง ต.เต่างอย อ.เต่างอย สกลนคร 150 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1988 30 30/10/2018 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเชียงพิลา 
ต าบลตองโขบ อ าเภอ

โคกศรีสุพรรณ 
สกลนคร 94 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1988 30 11/9/2018 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหวด ตาม

โครงการพระราชด าริ 
 

ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 1172 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 18/8/2018 

กรมชลประทาน 
เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้าน 

สร้างแก้ว 
อ.กุดบาด สกลนคร 65 0 0 ป่าดงชมภูพาน 25/8/1978 30 24/8/2008 

กรมชลประทาน 
เพ่ือสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า 

ห้วยแข้ 
อ.กุดบาด สกลนคร 565 0 0 ป่าดงชมภูพาน 25/8/1978 30 24/8/2008 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสายส่ง

ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กาฬสินธุ์ - 

สมเด็จ – สกลนคร 

 

ต าบลสร้างค้อ อ าเภอ

กุดบาก 
สกลนคร 437 1 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
2/12/1994 30 15/1/2025 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสายส่ง

ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์กาฬสินธุ์-

สมเด็จ-สกลนคร 

 

ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 106 2 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
2/12/1994 30 3/1/2025 

โครงการเขื่อนน้ าพุง 
เพ่ือใช้ประโยชน์ตามโครงการ

เขื่อนน้ าพุง 
ต.โคกภู อ.กุดบาก สกลนคร 17843 0 75 ป่าดงชมภูพาน 7/12/1979 

จนกว่าจะ

หมดความ

จ าเป็น 
- 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 

จัดสรรที่ดินให้ราษฎีที่ต้องอพย

บออกจากเขตน้ าท่วมอ่างเก็บน้ า

ห้วยหวด ตามโครงการ

พระราชด าริ 

ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 1598 2 62 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
6/12/1985 30 22/4/2016 

บริษัทกรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ 

จ ากัด 

จัดต้ังสถานีโทรทัศน์และสถานี

ดาวเทียม (ทีวีสี ช่อง7) 

ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 10 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
4/11/1987 30 29/1/2019 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทราย 

ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 150 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 29/8/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยค้อ ตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 344 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 8/9/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเครือเขา

ปอก ตามโครงการพระราชด าริ 

ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่างอย 
สกลนคร 210 0 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 30/8/2018 

ส านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 

ก่อสร้างทางพัฒนาแบบที่ 1 

โครงการที่ สน.12163 สายบ้าน

พาน-บ้านประชาสุขสันต์ 

 

ต าบลขม้ิน อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 31 1 0 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
21/11/1991 30 29/12/2021 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา พ้ืนท่ีป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมทางหลวง 
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

2291 สายกุฉินารายน์ - สร้างค้อ 

ต าบลสร้างค้อ อ าเภอ

กุดบาก 
สกลนคร 71 0 37 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
30/6/1993 30 12/8/2023 

กรมทางหลวง 

ก่อสร้างทางเพ่ือความม่ันคงสาย

บ้านหลุบเลา - บ้านโคกกลาง - 

บ้านห้วยหวด 

ต.เต่างอย อ.เต่างอย สกลนคร 507 1 10 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/10/1987 30 6/12/2025 

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร 
จัดต้ังที่พักแรม 

ต าบลจันทร์เพ็ญ ก่ิง

อ าเภอเต่างอย 
สกลนคร 28 1 69 

ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
14/1/1988 30 24/4/2018 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยม่วงตาม

โครงการพระราชด าริ 

ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

เมือง 
สกลนคร 115 0 0 

ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ 
17/2/1984 30 16/2/2014 

กรมชลประทาน 

ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตาม

โครงการศูนย์การพัฒนาภูพาน 

ตามพระราชด าริ 

ต.ห้วยยาง อ.เมือง สกลนคร 2665 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
10/11/1986 20 4/1/2007 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างปักเสาและเดินสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด 115 กิโล

โวลต์ อุดรธานี สกลนคร 

อ.เมือง อุดรธานี 33 0 0 
ป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก 
29/12/1983 30 23/2/2014 
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บทที่ 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทที่ 11 
ข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานราชการ 

   
หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ 
 - สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสกลนคร 
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บทที่ 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 

พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิเคราะห์ความส าคัญของพ้ืนที่ป่ าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
  นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทที่ 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลขม้ิน  ต าบลพังขว้าง  ต าบล
ห้วยยาง ต าบลดงมะไฟ ต าบลตองโขบ ต าบลเต่างอย ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 746 (พ.ศ. 2518) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 109 
วันที่ 10 มิถุนายน 2518 เนื้อที่ประมาณ 220,984 ไร่  
 
2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลห้วยยาง ต าบลกก
ปลาซิว อ าเภอเมืองสกลนคร ต าบลโคกภู ต าบลสร้างค้อ อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 1,213 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 260 วันที่ 16 ธันวาคม 2530 เนื้อที่ประมาณ 202,063 ไร่ 
 
3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองบัวโค้ง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหนองบ่อ ต าบลก้านเหลือง อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 770 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 7 วันที่ 13 มกราคม 2519 เนื้อที่
ประมาณ 13,043 ไร่ 
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ป่าชุมชน 

 

มีพ้ืนท่ีป่าชุมชนดังน้ี 

 

ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

1 ป่าชุมชนบ้านนายอ 41.16 

2 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 352.25 

3 ป่าชุมชนบ้านดอนแคน 12.51 

4 ป่าชุมชนบ้านชมภูพานเหนือ 17.09 

5 ป่าชุมชนบ้านหล่ม 305.66 

6 ป่าชุมชนบ้านยางโล้น 37.59 

7 ป่าชุมชนบ้านนางเต้ิง 94.73 

8 ป่าชุมชนบ้านหนองส่าน 65.03 

9 ป่าชุมชนบ้านหนองครอง 145.79 

10 ป่าชุมชนบ้านกกโด่ 577.11 

11 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแซว 1,216.20 

12 ป่าชุมชนบ้านโคกภูเก่า 0.05 

13 ป่าชุมชนบ้านโคกภูใหม่ 0.05 

14 ป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า 0.05 

15 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร 0.05 

16 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลา 0.05 

17 ป่าชุมชนบ้านห้วยหวด 0.05 

18 ป่าชุมชนบ้านนางอย 0.05 

19 ป่าชุมชนบ้านนาตาล 0.05 

20 ป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ 0.05 

21 ป่าชุมชนบ้านดอนเชียงบาน 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

22 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม 0.05 

23 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง 0.05 

24 ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ 0.05 

25 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย 0.05 

26 ป่าชุมชนบ้านนานกเค้า 0.05 

27 ป่าชุมชนบ้านงิ้วด่อน 0.05 

28 ป่าชุมชนบ้านคูสนาม 0.05 

29 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี 0.05 

30 ป่าชุมชนบ้านนายอ 0.05 

31 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย 0.05 

32 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน 0.05 

33 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมนพัฒนา 0.05 

34 ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยม 0.05 

35 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง 0.05 

36 ป่าชุมชนบ้านนาหมาโป้ 0.05 

37 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง 0.05 

38 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมั่ง 0.05 

39 ป่าชุมชนบ้านสายปลาหลาย 0.05 

40 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง 0.05 

41 ป่าชุมชนบ้านหนองสระ 0.05 

42 ป่าชุมชนบ้านดอนยาง 0.05 

43 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น 0.05 

44 ป่าชุมชนบ้านผักขะย่า 0.05 

45 ป่าชุมชนบ้านโคกเลาะ 0.05 

46 ป่าชุมชนบ้านโพนบก 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

47 ป่าชุมชนบ้านพาน 0.05 

48 ป่าชุมชนบ้านนาเรือง 0.05 

49 ป่าชุมชนบ้านหนองฮูดัง 0.05 

50 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง 0.05 

51 ป่าชุมชนบ้านหนองใส 0.05 

52 ป่าชุมชนบ้านดงแต้ 0.05 

53 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง 0.05 

54 ป่าชุมชนบ้านบึงแดง 0.05 

55 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง 0.05 

56 ป่าชุมชนบ้านนามน 0.05 

57 ป่าชุมชนบ้านโพนสวาง 0.05 

58 ป่าชุมชนบ้านป่าหว้าน 0.05 

59 ป่าชุมชนบ้านดงชน 0.05 

60 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้ 0.05 

61 ป่าชุมชนบ้านทามไฮ 0.05 

62 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเกลือ 0.05 

63 ป่าชุมชนบ้านโพนปอหู 0.05 

64 ป่าชุมชนบ้านโพนก้างปลา 0.05 

65 ป่าชุมชนบ้านดงขวาง 0.05 

66 ป่าชุมชนบ้านนาแก 0.05 

67 ป่าชุมชนบ้านนากับแก้ 0.05 

68 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 0.05 

69 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างใต้ 0.05 

70 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างเหนือ 0.05 

71 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

72 ป่าชุมชนบ้านดงยอ 0.05 

73 ป่าชุมขนบ้านโนนชลประทาน 0.05 

74 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 0.05 

75 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาดุก 0.05 

76 ป่าชุมชนบ้านม่วง 0.05 

77 ป่าชุมชนบ้านดงสมบูรณ์ 0.05 

78 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง 0.05 

79 ป่าชุมชนบ้านนาขาม 0.05 

80 ป่าชุมขนบ้านบอน 0.05 

81 ป่าชุมชนบ้านเหล่า 0.05 

82 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน 0.05 

83 ป่าชุมชนบ้านเหล่าปอแดง 0.05 

84 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาน้อย 0.05 

85 ป่าชุมชนบ้านชะโนด 0.05 

86 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง 0.05 

87 ป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้ 0.05 

88 ป่าชุมชนบ้านดอนตาลโง๊ะ 0.05 

89 ป่าชุมชนบ้านดอนกะเล็น 0.05 

90 ป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ 0.05 

91 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลาพัฒนา 0.05 

92 ป่าชุมชนบ้านโพนยางค า 0.05 

93 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง 0.05 

94 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว 0.05 

95 ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ 0.05 

96 ป่าชุมชนบ้านหนองห้าง 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

97 ป่าชุมชนบ้านดอนเปลือย 0.05 

98 ป่าชุมชนบ้านม่วงลาย 0.05 

99 ป่าชุมชนบ้านโคกลาย 0.05 

100 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง 0.05 

101 โครงการป่าชุมชนบ้านนางอย 0.05 

102 ป่าชุมชนบ้านนางอย 0.05 

103 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างใต้ 0.05 

104 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่ 0.05 

105 ป่าชุมชนบ้านตองโขบ 0.05 

106 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคนน้อย 0.05 

107 ป่าชุมชนบ้านโนนมาลา 0.05 

108 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างใต้ 0.05 

109 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่น้อย 0.05 

110 ป่าชุมชนบ้านกลาง 0.05 

111 ป่าชุมชนบ้านแมด 0.05 

112 ป่าชุมชนบ้านนาค า 0.05 

113 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว 0.05 

114 ป่าชุมชนบ้านจัดระเบียบ 0.05 

115 ป่าชุมชนบ้านโคกภูเก่า 0.05 

116 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ 0.05 

117 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น 0.05 

118 ป่าชุมชนบ้านโคกนาดี 0.05 

119 ป่าชุมชนบ้านพาน 0.05 

120 ป่าชุมชนบ้านนาค ากลาง 0.05 

121 ป่าชุมชนบ้านด่านม่วงค า 0.05 



ข้อมูลพ้ืนฐาน หน้า 68 

 

ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

122 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคนใหญ่ 0.05 

123 ป่าชุมชนบ้านโพนค้อ 0.05 

124 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียน 0.05 

125 ป่าชุมชนบ้านป่าปอ 0.05 

126 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ 0.05 

127 ป่าชุมชนบ้านโคกเลาะ 0.05 

128 ป่าชุมชนบ้านเหล่า 0.05 

129 ป่าชุมชนบ้านด่าตึง 0.05 

130 ป่าชุมชนบ้านหนองนางกอม 0.05 

131 ป่าชุมชนบ้านโนนน้ าค า 0.05 

132 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ 0.05 

133 ป่าชุมชนบ้านจัดระเบียบ 0.05 

134 ป่าชุมชนบ้านสวนสวรรค์ 0.05 

135 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน 0.05 

136 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง 0.05 

137 ป่าชุมชนบ้านดง 0.05 

138 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง 0.05 

139 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 0.05 

140 ป่าชุมชนบ้านนาเรือง 0.05 

141 ป่าชุมชนบ้านโคกภูใหม่ 0.05 

142 ป่าชุมชนบ้านนางเติงสามัคคี 0.05 

143 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว 0.05 

144 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม 0.05 

145 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ 0.05 

146 ป่าชุมชนบ้านน้อยหัวคู 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

147 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา 0.05 

148 ป่าชุมชนบ้านหนองแวนพัฒนา 0.05 

149 ป่าชุมชนบ้านใหญ่นายอ 0.05 

150 ป่าชุมชนบ้านยางอาด 0.05 

151 ป่าชุมชนบ้านนาลาย 0.05 

152 ป่าชุมชนบ้านกุดจิก 0.05 

153 ป่าชุมชนบ้านหนองแฝกพัฒนา 0.05 

154 ป่าชุมชนบ้านแคมพุง 0.05 

155 ป่าชุมชนบ้านนางเต่ิงสามัคคี (แปลงท่ี 1-2) 0.05 

156 ป่าชุมชนบ้านยางโล้น 0.05 

157 ป่าชุมชนบ้านโพนสูง 0.05 

158 ป่าชุมชนบ้านประชาสุขสันต์ 44.80 

159 ป่าชุมชนบ้านกกแต้ 133.16 

160 ป่าชุมชนบ้านเชียงแสนพัฒนา 22.89 

161 ป่าชุมชนบ้านภูพานทอง 13.49 

 
รวม 3,086.58 

 


