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ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง 
จังหวัดขอนแก่น ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

และ 
ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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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) และเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย(ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพ่ือการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 4 ป่า คือ  
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง เนื้อท่ีประมาณ 129,619 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงแปลงที่ 3  
เนื้อท่ีประมาณ 92,2178ไร่  3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ 37,775 ไร่ และ  
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเม็ง เนื้อท่ีประมาณ 13,875 ไร่ 

  2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 9 ป่า คือ1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง  
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงแปลงที่ 3 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่ และ 4) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าโคกภูเม็ง 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระง า 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวถี 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้  
8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูผาด าและป่าภูผาแดง จังหวัดชัยภูมิ และ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง จังหวัด
ชัยภูมิ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม  

 2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดขอนแก่น 4 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอบ้านฝาง 2) อ าเภอมัญจาคีร ี3) อ าเภอพระยืน และ 4) กิ่งอ าเภอโคกโพธิ์ไชย  (24 ต าบล ประมาณ 
251 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพ้ืนที่ทั้งหมด 943,858.25 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ สปก. เนื้อที่ 132,638.78 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 312,415.12 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื้อที่ 215,895.37 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 528,310.49 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.97 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 312,415.12 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. จ านวน 
312,415.12 ไร่ และอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวน 83,256.59 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ร้อยละ 5.53 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
6. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 10.07 ของพ้ืนที่ศูนย์ฯ (พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 9.78 

พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ร้อยละ 16.57 พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 4.39) และพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 1.21 

7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลาง คือ 247 เมตร และต่ าสุด คือ 110 เมตร โดยอยู่ในพืน้ที่ลุ่ม
น้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย 6 ลุ่มน้ า ได้แก่ลุ่มน้ าชีส่วนที่ 3 และลุ่มน้ าชีส่วนที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
มากที่สุด รองลงมา คือ ลุ่มน้ าย่อยน้ าพองตอนบน ลุ่มน้ าพองตอนล่าง ล าน้ าเชิญ และห้วยสามหมอ 

8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
 8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

                 8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 74 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามประเภทป่าดังนี้ 
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        8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 11 วัด มีพ้ืนที่ 793 ไร ่เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เหน็ชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
(รายละเอียดที่ภาคผนวก) 

             8.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า (ไม่มีข้อมูล) 
                  9.2.1 พ้ืนที่ปลูกป่า เนื้อท่ี - ไร่ 
                  9.2.2 พ้ืนที่ปลูกป่า เนื้อท่ี - ไร่ 
             8.3 ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
             8.4 ข้อมูลไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 

 8.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง พ้ืนที่ในการถือครอง 
        ที่ดิน 18,296 ไร่  
 8.6 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 37 ราย  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลบ้านโคก มีพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก และมีพ้ืนที่ราษฎรถือครอง
จ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการสิทธิชุมชนในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพ้ืนที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 108,415.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.49 ของพ้ืนที่
ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 95,055.10 ไร่ (อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ้ืนที่ สปก. 
จ านวน 6,081.15 ไร่ และอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวน 13,360 ไร่) โดยท าแผนการจัดการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทีต่ั้งส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ 
ที่ตั้ง  ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายทาซาน กงซา 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-2600616 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
ไม่มีข้อมูลรูปที่ตั้งศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ค่าพิกัดท่ีตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 11402709 Lat (Y) = 102.5864 
E (X) = 0470964 Long (X) = 106.1937 

 
 
 
 

http://www.forest.go.th/


ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 6 

 

 
 
 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 7 

 

 
 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 8 

 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
แบ่งภารกิจเพ่ือการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

    1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 4 ป่า คือ  
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงเนื้อที่ประมาณ 129,619 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงแปลงที่ 3 เนื้อที่
ประมาณ 92,2178 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 37,775 ไร่ และ 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกภูเม็ง เนื้อท่ีประมาณ 13,875 ไร่ 
     1.2 บริหารจัดการป่าอ่ืนๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 9 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง  
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงแปลงที่ 3 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่ และ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกภูเม็ง 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระง า 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวถี 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ 8) ป่า
สงวนแห่งชาติป่าภูผาด าและป่าภูผาแดง จังหวัดชัยภูมิ และ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง จังหวัดชัยภูมิ ใน
ท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

 1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดขอนแก่น 4 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอบ้านฝาง 2) อ าเภอมัญจาคีรี 3) อ าเภอพระยืน และ  4) กิ่งอ าเภอโคกโพธิ์ไชย   
(24 ต าบล ประมาณ 251 หมู่บ้าน) 
 2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไปชนิดป่าส่วนใหญ่จะเป็นเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ เต็ง (Shorea 
obtusa Wall. ex Blume) รัง (Shorea siamensis Miq.) ตีนนก (Vitex pinnata L.) เหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (D. tuberculatus Roxb.) กราด (D. intricatus 
Dyer) พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume)
มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen และหญ้าชนิดอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีไผ่ที่
ส าคัญอีกหลายชนิด เช่น ไผ่ป่า (Bambusa Bambos (L.X Voss)) ไผ่บง (Bambusa nutans Wall.)  
ไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis) ไผ่ไร่ 
(Thyrsostachys siamensis Gamble) เป็นต้น 
   2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งเคยมีการส ารวจพบในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ ลิงวอก (Macaca mulatta) 
กระรอกหลากสี (Callosciurus erythraeus) กระแต (Tupaia minor) ตุ่น (Euroscaptor klossi) หนู 
(Rattus) บ่าง (Galeopterus variegatus) ชะนี (Hylobates lar) หมูป่า (Sus scrofa) ไก่ป่า (Gallus 
gallus) อีเห็น (Paradoxurus) นิ่ม (Pholidota) คางคก (Duttaphrynus melanostictus) อ่ึง (Kaloula 
pulchra) ตะพาบน้ า (Amyda Cartilagenea) ตะกวด (Varanus bengalensis) กิ้งก่า (Bronchocela 
cristatella) แย้ (Leiolepis reevesii) จิ้งเหลน (Eutropis multifasciata) งูชนิดต่างๆ 
   2.3 แหล่งน้ าประกอบด้วย ล าน้ าพอง ล าน้ าเชิญ ห้วยสามหมอ 
   2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่   

อ าเภอมัญจาคีรี อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ วัดป่ามัญจาคีรี อยู่บนถนนสายมัญจาคีรี-ชนบท ห่างจาก
ตัวอ าเภอมัญจาคีรี 1 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นเนินดินขนาดใหญ่กลางทุ่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ บริเวณวัดมี
ต้นไม้เก่าแก่จ านวนมากที่มีอายุหลายร้อยปี โดยเฉพาะต้นมะขาม และยังมีต้นตะโก กระถินป่า รวมประมาณ 
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280 ต้น มีกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระเกาะอยู่ตามกิ่งไม้และเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 4,000 ต้น 
กล้วยไม้เหล่านี้จะเริ่มออกช่อในราวเดือนธันวาคมและดอกสีชมพูขาวจะชูช่อบานเต็มที่ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ของทุกปี ส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไปทั่วบริเวณ 
 

     

อ าเภอบ้านฝาง แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี  เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เทือกเขาภูพานค า  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าพอง  มีโขดหินก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลง ๆ  ผาหินมี
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งกรมศิลปากรได้มาส ารวจแล้วบริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สามารถ
ชมอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

      

อ าเภอพระยืน แก่งกุดโดก เป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมูบ้านกุดโดก 
และได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการขุดลอกวัชพืช ซึ่งทางเทศบาลได้ด าเนินการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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2.1 ข้อมูลพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
2.1.1 ต าบล  

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

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.ป่าหวายนั่ง  6,538 52,071.19 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.โคกงาม 8,849 31,464.59 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.หนองบัว  3,131 27,757.37 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง  8,585 30,615.93 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.โนนฆ้อง  10,925 29,602.54 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.บ้านเหล่า  13,373 23,388.61 

ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ต.ป่ามะนาว  10,521 23,109.65 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.ค าแคน  7,280 74,971.78 

ขอนแก่น อ.พระยืน ต.พระยืน  10,637 57,821.78 

ขอนแก่น อ.พระยืน ต.หนองแวง  6,888 29,165.14 

ขอนแก่น อ.พระยืน ต.ขามป้อม  5,730 22,194.57 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.ท่าศาลา  9,183 37,943.18 

ขอนแก่น อ.พระยืน ต.บ้านโต้น  6,484 16,905.75 

ขอนแก่น อ.พระยืน ต.พระบุ  9,423 15,442.61 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.โพนเพ็ก  9,036 69,062.07 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.นางาม  8,706 74,290.71 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.นาข่า  5,880 45,004.65 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.หนองแปน  9,115 42,171.50 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.สวนหม่อน  12,672 38,991.22 

ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ ต.บ้านโคก  8,995 42,437.32 

ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ ต.นาแพง   33,372.43 

ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.กุดเค้า   40,034.68 

ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย ต.ซับสมบูรณ์   40,565.32 

ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย ต.โพธิ์ไชย   45,473.67 

รวม 4 24  8,849 943,858.25 
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2.1.2 หมู่บ้าน 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านบัว กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

2 บ้านเขวา กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

3 บ้านหัน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

4 บ้านหัน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

5 บ้านขุมดิน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

6 บ้านหนองโน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

7 บ้านหลุบคา กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

8 บ้านโจด, บ้านหนองโจด กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

9 บ้านหนองโตน, บ้านดอนยูง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

10 บ้านเขวา กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

11 บ้านหนองหญ้าข้าวนก กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

12 บ้านหนองขาม กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

13 บ้านหลุบคา กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

14 บ้านหัน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

15 บ้านหัน กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

16 บ้านเขวา กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

17 บ้านขามป้อม ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

18 บ้านน้อยชานบึง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

19 บ้านชาด ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

20 บ้านบ่อแก ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

21 บ้านหนองทุ่งมน ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

22 บ้านบ่อทอง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

23 บ้านโพธิ์ทอง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 

24 บ้านค าแคนใต้ ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

25 บ้านค าแคนเหนือ ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

26 บ้านน้อยกลาง ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

27 บ้านค าน้อย ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

28 บ้านค าปากดาว ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

29 บ้านค าคันโซ่ ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

30 บ้านห้วยแล้ง ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

31 บ้านป่าดู่ ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

32 บ้านกุดขอนแก่น ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

33 บ้านหนองขาม ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

34 บ้านค าแคนใต้ ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

35 บ้านนาจาน ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

36 บ้านหนองหญ้าปล้อง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

37 บ้านหินตั้ง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

38 บ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

39 บ้านซับแดง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

40 บ้านช าไผ่ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

41 บ้านซับบอน ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

42 บ้านโนนสว่าง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

43 บ้านซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

44 บ้านซับเจริญ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

45 บ้านหนองไผ่ทอง ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

46 บ้านไส้ไก่ ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

47 บ้านท่าศาลา ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

48 บ้านโนนตุ่น ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

49 บ้านโนนคูณ ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

50 บ้านดงเค็ง ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

51 บ้านหัวนาเหนือ ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

52 บ้านทาสวรรค์ ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

53 บ้านโนนงิ้ว ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

54 บ้านหัวนากลาง ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

55 บ้านท่าศาลา ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 

56 บ้านขามป้อม นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

57 บ้านหนองก้านเหลือง นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

58 บ้านหนองต่อ นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

59 บ้านป่าม่วง นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

60 บ้านหนองโจด นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

61 บ้านหนองไม้ตาย นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

62 บ้านนาข่า นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

63 บ้านโนนพันชาติ นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

64 บ้านเหล่าใหญ่ นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

65 บ้านหวายหลืม นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

66 บ้านหนองบัวเย็น นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

67 บ้านขามป้อม นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

68 บ้านนาข่า นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

69 บ้านเหล่าใหญ่ นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

70 บ้านหวายหลืม นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 

71 บ้านหนองสองห้อง นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

72 บ้านโนนงาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

73 บ้านเหล่าเหนือ นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

74 บ้านโคกสูง นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

75 บ้านนางาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

76 บ้านดอนแก่นเฒ่า นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

77 บ้านหินแตก นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

78 บ้านหนองบัว นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

79 บ้านเสาเล้า นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

80 บ้านแจ้งทับม้า นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

81 บ้านโสกน้ าขุ่น นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

82 บ้านนางาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

83 บ้านโคกสูงเหนือ นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 

84 บ้านโนนงาม นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

85 บ้านแก้งคร้อ นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

86 บ้านโนนทอง นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

87 บ้านสงแดง นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

88 บ้านนาแพง นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

89 บ้านโนนสะอาด นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

90 บ้านหนองหวาย นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

91 บ้านหนองแก นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

92 บ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

93 บ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

94 บ้านหัวบึง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

95 บ้านสระแก้ว บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

96 บ้านโคกสี บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

97 บ้านดอนหัน บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

98 บ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

99 บ้านโคกใหญ่ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

100 บ้านโคกใหญ่ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

101 บ้านโคกใหญ่ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

102 บ้านหนองบัว บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

103 บ้านหนองชาด บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

104 บ้านเหล่า บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

105 บ้านเขื่อน บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

106 บ้านหนองสวรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

107 บ้านแดง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

108 บ้านหนองแวง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

109 บ้านกระพ้ี บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

110 บ้านโนนเขวา บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

111 บ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

112 บ้านบึงสวาง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

113 บ้านแดง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 

114 บ้านโคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

115 บ้านโสกนาดี บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

116 บ้านโคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

117 บ้านนายาว บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

118 บ้านโสกใหญ่ บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

119 บ้านโนนคูณ บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

120 บ้านโคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

121 บ้านโคกสง่า บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

122 บ้านหนองทุ่ม บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

123 บ้านหนองชมภู บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

124 บ้านโต้น บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

125 บ้านโต้น บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

126 บ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

127 บ้านดงเก่า บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

128 บ้านดงกลาง บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

129 บ้านหินกอง บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 

130 บ้านป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

131 บ้านค าหัวช้าง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

132 บ้านค าหัวช้าง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

133 บ้านหินกอง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

134 บ้านแท่นเก่า ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

135 บ้านวังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

136 บ้านหนองคลองใหญ่ ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

137 บ้านหนองคลองใหญ่ ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

138 บ้านหนองคลองน้อย ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 

139 บ้านป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

140 บ้านป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

141 บ้านป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

142 บ้านหนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

143 บ้านหนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

144 บ้านหนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

145 บ้านโสกแต ้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

146 บ้านโสกแต ้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 

147 บ้านพระบุ พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

148 บ้านพระเนาว์ พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

149 บ้านหัน พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

150 บ้านโจดน้อย พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

151 บ้านโพธิ์ขุมดิน พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

152 บ้านทุ่งงาม พระบุ พระยืน ขอนแก่น 

153 บ้านพระยืน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

154 บ้านหัวบึง พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

155 บ้านนาล้อม พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

156 บ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

157 บ้านหนองคู พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

158 บ้านป่าหม้อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

159 บ้านหินเหิบ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

160 บ้านแก่นประดู่ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

161 บ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

162 บ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

163 บ้านป่าหม้อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

164 บ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

165 บ้านศิลาทิพย์ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

166 บ้านพระยืน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

167 บ้านพระยืน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

168 บ้านสวนหม่อน สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

169 บ้านมูลตุ่น สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

170 บ้านกอก สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

171 บ้านป่าผุ สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

172 บ้านขาม สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

173 บ้านโนนเขวา สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

174 บ้านเหล่ากกหุ่ง สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

175 บ้านสว่าง สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

176 บ้านโคกกลาง สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

177 บ้านโนนพยอม สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

178 บ้านสวนหม่อน สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

179 บ้านขามป้อม สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

180 บ้านชีวังแคน สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

181 บ้านกอก สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

182 บ้านน้อย หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

183 บ้านนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

184 บ้านโคกม่วง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

185 บ้านหนองฝายโสกม่วง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

186 บ้านนาฝาย หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

187 บ้านบะยาง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

188 บ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

189 บ้านโนนศิลา หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

190 บ้านหนองอีเริง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 

191 บ้านหนองไห หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

192 บ้านนาจาน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

193 บ้านดอนพันชาติ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

194 บ้านหนองบัว หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

195 บ้านโนนส านัก หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

196 บ้านนาจานเหนือ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

197 บ้านแจ้ง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

198 บ้านหนองหัวช้าง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

199 บ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

200 บ้านโนนแสนสุข หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

201 บ้านนาจาน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

202 บ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

203 บ้านหนองหัวช้าง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

204 บ้านหนองไห หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

205 บ้านโนนสัมพันธ์ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 

206 บ้านหนองแวง หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

207 บ้านหนองโพ หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

208 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

209 บ้านโนนตุ่น หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

210 บ้านหนองจิก หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

211 บ้านอ้อยาว หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

212 บ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

213 บ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

214 บ้านโสกดั่ง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

215 บ้านโคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

216 บ้านโคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

217 บ้านค าหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

218 บ้านดงเย็น โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

219 บ้านโคกงาม โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

220 บ้านปากช่อง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 

221 บ้านสร้างแก้ว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

222 บ้านโนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

223 บ้านโนนคูณ โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

224 บ้านหินฮาว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

225 บ้านหนองส าโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

226 บ้านห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

227 บ้านห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

228 บ้านห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

229 บ้านหินตั้ง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 

230 บ้านสามหมอ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

231 บ้านโนนทัน โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

232 บ้านโนนกระยอม โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

233 บ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

234 บ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 
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2.1.2 หมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

235 บ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

236 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

237 บ้านกุดลอบ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

238 บ้านหนองใหญ่ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

239 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 

240 บ้านโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

241 บ้านห้วยฮวก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

242 บ้านบูรณะ โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

243 บ้านแจ้ง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

244 บ้านหนองไฮ โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

245 บ้านนาฮี โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

246 บ้านโนนสว่าง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

247 บ้านโนนคุต โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

248 บ้านหนองหญ้าปล้อง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

249 บ้านขามป้อม โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

250 บ้านหนองเก้ิง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 

251 บ้านโพนทอง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 
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2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 อ าเภอมัญจาคีรี เดิมตั้งที่ว่าการอ าเภออยู่ที่บ้านหัวหน้า ต าบลจระเข้ อ าเภอเมืองขอนแก่น โดย ณ ที่
นั้นมีภูเขาชื่อ "เม็ง" ซึ่งราชบัณฑิตยสถานสันนิษฐานว่าเพ้ียนมาจากค า "มญฺจ" ในภาษาบาลี อันแปลว่า "เตียง" 
หรือ "แท่น" อ าเภอนั้นจึงได้ชื่อว่า "มัญจาคีรี" หมายความตามตัวอักษรว่า "ภูเขามัญจา" หรือ "ภูเขาเม็ง" แปล
ได้อีกว่า อ าเภอที่ตั้งอยู่ใกล้เขาอันมีรูปดั่งเตียงหรือแท่น ต่อมา พ.ศ. 2419 ย้ายที่ว่าการอ าเภอไปตั้งที่บ้านสวน
หม่อน พ.ศ. 2430 ไปที่ต าบลกุดเค้า แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "อ าเภอกุดเค้า" ตามต าบลที่ตั้ง จึงกลับใช้ชื่อ "มัญจา
คีรี" ดังเดิมเม่ือ พ.ศ. 2481 
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การท านา

ปลูกข้าว ในพ้ืนที่ประมาณ 121,698 ไร่ มีผลผลิต 450 กก./ไร่/ปี 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ประชากรได้ยึดอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูการท านา ด้วยการ 

๑. ปลูกอ้อย ในพ้ืนที่ประมาณ 44,971 ไร่ มีผลผลิต 10,000 กก./ไร่/ปี 
๒. ปลูกมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ 32,254 ไร่ มีผลผลิต 2,000 กก./ไร่ 
๓. ปลูกไม้ผล ในพ้ืนที่ 2,750 ไร่ มีผลผลิต 750 กก./ไร่/ปี  

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-4328-9200 
ธนาคารกรุงเทพ  โทร. 0-4338-1255 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  โทร.  0-4328-9354 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี (ไม่มี) แห่ง 
 

กิ่งอ าเภอโคกโพธิ์ไชยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอมัญจาคีรี ทางราชการได้แบ่งพ้ืนที่การปกครอง
ออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอ าเภอโคกโพธิ์ไชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดย
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน 

 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าไร่ ปลูกมันส าปะหลัง 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้าไหม 2. เครื่องจักสาน 
3.จ านวนธนาคาร  
  

ไมมี่  

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า ไมมี่  
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อ าเภอบ้านฝาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน คู่กับการจัดตั้งเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในช่วงที่มีการย้ายเมืองขอนแก่นมาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น ต่อมาเกิดภาวะแห้ง
แล้ง ราษฎรส่วนหนึ่งโดยการน าของหลวงราชรินทร์จึงได้พากันมาทางทิศตะวันตกจนกระทั่งถึงหนองน้ าแห่ง
หนึ่งชื่อหนองแสง ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งคลาดเทศบาลต าบลบ้านฝาง ซึ่งในขณะนี้มีสภาพเป็นแหล่ง
น้ าอุดมสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีดงไม้ฝาง ซึ่งมีต้นฝาง
ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก จึงพากันเรียกขานนามชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านฝาง” 
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 

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

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

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า ไมมี่  
 
 อ าเภอพระยืน เดิมเป็นกิ่งอ าเภอพระยืน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2519 โดยแยกการปกครองออกจาก อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะ
เป็นอ าเภอ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 238 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มีฐานะเป็น
อ าเภอวันที่ 1 มกราคม 2531 
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 

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

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอเสื่อพลาสติก (อุตสาหกรรมในครัวเรือน) 
2. เย็บผ้ากันสาด 
3. ทอผ้าไหม 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
2. ธนาคารออมสิน 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า ไมมี่  
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2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 
(ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงจ านวนหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน 12 ต าบล จ านวนครัวเรือน  
24,036 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 87,599 คน 

 
อันดับ ต าบล อ าเภอ ครัวเรือน ประชากร  
1 กุดเค้า มัญจาคีรี 3,913 13,194 
2 ท่าศาลา มัญจาคีรี 2,049 7,567 
3 นางาม มัญจาคีรี 2,181 7,864 
4 สวนหม่อน มัญจาคีรี 2,234 7,663 
5 โพนเพ็ก มัญจาคีรี 2,043 7,930 
6 ป่ามะนาว บ้านฝาง 1,510 6,243 
7 หนองบัว บ้านฝาง 2,005 7,162 
8 โคกงาม บ้านฝาง 1,458 5,612 
9 โนนฆ้อง บ้านฝาง 1,706 6,066 
10 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย 1,617 6,499 
11 นาแพง โคกโพธิ์ไชย 1,249 4,558 
12 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 2,071 7,241 
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หมู่บ้านที่อยูน่อกป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง จ านวนหมู่บ้าน  226  หมู่บ้าน  24  ต าบล จ านวนครัวเรือน  
50,777 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 185,449 คน 

อันดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
1 หนองบัว บ้านฝาง 2,005 7,162 

2  ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง 2,235 7,785 

3 โนนฆ้อง บ้านฝาง 1,706 6,066 

4 บ้านเหล่า บ้านฝาง 2,639 10,231 

5 ป่ามะนาว บ้านฝาง 1,510 6,243 

6 บ้านฝาง บ้านฝาง 3,371 10,603 

7 โคกงาม บ้านฝาง 1,458 5,612 

8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 2,071 7,241 
9 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย 1,898 7,163 
10 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย 1,617 6,499 
11 นาแพง โคกโพธิ์ไชย 1,249 4,558 
12 พระยืน พระยืน 3,528 12,758 
13 พระบุ พระยืน 1,067 4,342 
14 บ้านโต้น พระยืน 1,699 6,586 
15 หนองแวง พระยืน 1,240 4,909 
16 ขามป้อม พระยืน 1,567 5,728 
17 กุดเค้า มัญจาคีรี 3,913 13,194 
18 สวนหม่อน มัญจาคีรี 2,234 7,663 
19 หนองแปน มัญจาคีรี 2,473 8,929 
20 โพนเพ็ก มัญจาคีรี 2,043 7,930 
21 ค าแคน มัญจาคีรี 2,278 9,096 
22 นาข่า มัญจาคีรี 2,746 9,720 
23 นางาม มัญจาคีรี 2,181 7,864 
24 ท่าศาลา มัญจาคีรี 2,049 7,567 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพ้ืนที่มีการจัดการป่า
ตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติ ที่
ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพ้ืนที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

ประเภทพื้นที่ 
เนื้อที ่

(ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 943,858.25 100 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 312,415.12 33.10 

3.พ้ืนที่ ส.ป.ก. 132,638.78 14.05 

4.อุทยานแห่งชาติ 83,256.59 8.82 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า -  

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า -  

7.พ้ืนที่อ่ืนๆ 
 

 

หมายเหตุ : ร้อยละเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า  
ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพ่ือการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ประเภทพื้นที่ 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 943,858.25 108,415.69 11.49 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  
20,142.78 2.13 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 312,415.12 95,055.10 10.07 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  
6,782.19 0.72 

3.พ้ืนที่ ส.ป.ก. 132,638.78 6,081.15 0.64 

4.อุทยานแห่งชาติ 83,256.59 82,191.76 8.71 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 

7.ป่าอ่ืนๆ   
13,360.59 1.42 

หมายเหตุ : ร้อยละเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เรื่อง การ
ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที่ 

 ไร่  ร้อยละ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 943,858.25 100 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 16,536.57 1.75 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 35,686.70 3.78 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 29,339.38 3.11 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 348,473.39 36.92 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 509,651.29 54.00 
แหล่งน้ า 4,173.04 0.44 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไมใ้นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ภาคผนวก 6) ดังนี้ 
 1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
  1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
 1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
  

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 943,858.25 100 

เขตอนุรักษ์ 92,315.28 9.78 

เขตเศรษฐกิจ 156,438.72 16.57 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 41469.12 4.39 

พ้ืนที่อ่ืนๆ (ชุมชน และป่าอ่ืนๆ) 11,454.60 1.21 

หมายเหตุ : การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพ้ืนที่ป่า 
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2. การจ าแนกพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 
1. พื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 
- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วนอุทยาน
สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พ้ืนที่ป่าชายเลน 
 
2. พื้นที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าริโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 
 
3. พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม้ 
-สทก. และพ้ืนที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ  
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 600 เมตร และ
ต่ าสุด คือ 200 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุม่น้ าหลักและลุม่น้ าย่อย 

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

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จังหวัดขอนแก่น อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าชี 
ซ่ึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของลุ่มน้ าชี พบว่า พื้นที่
ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าชีเป็นพ้ืนที่นาข้าว คิดเป็นร้อยละ 40.86 ของพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ า ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย 
รองลงมา คือ พื้นที่ปลูกพืชไร่ มีร้อยละ 21.01 ของพื้นที่ลุ่มน้ า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าชีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
อ้างอิงจากhttp://www.haii.or.th/wiki/index.php 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 943,858.25 100 
ลุ่มน้ าหลัก : ลุ่มน้ าชี 881,105.23 93.35 
ล าน้ าพองตอนบน 27691.56 2.93 
ล าน้ าพองตอนล่าง 29508.82 3.12 
ล าน้ าเชิญ 5280.08 0.55 
ล าน้ าชีส่วนที่ 3 819,731.37 86.84 
ล าน้ าชีส่วนที่ 2 155.31 0.01 
ห้วยสามหมอ 61281.55 6.48 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไมต้ามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพ่ือความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
      9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 74 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามประเภทป่าดังนี้ 
       9.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 11 วัด มีพ้ืนที่ 793 ไร ่เพ่ือด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2538 เหน็ชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ (รายละเอียดที่ภาคผนวก) 
9.2 ข้อมูลแปลงปลูกป่า (ไม่มีข้อมูล) 
      9.2.1 เนื้อท่ี - ไร่ 
      9.2.2 เนื้อท่ี - ไร่ 
9.3 ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
9.4 ข้อมูลไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
9.5 ข้อมูลราษฎรถือครอง 
    ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง มีพ้ืนที่ในการถือครองที่ดิน 18,296 ไร่       
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 9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

นายกวาง ธรรมแสง เพื่อท าการขุดดินลูกรัง ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 5 0 0 ป่าโคกตลาดใหญ ่ 7/10/1994 5 14/11/1999 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างฝายห้วยพะ
เนาว ์

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 6 0 0 ป่ามต ิป่าโคกหลวง 28/5/1992 30 29/7/2022 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพันธ์ุพืช 

เพื่อจัดตั้งสวนรุกขชาต ิ
และสถานเีพาะเลี้ยงสตัว์
ป่า 

ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 377 0 0 ป่าโสกแต ้ 7/5/2010 30 7/6/2040 

นายทองสมุทร พิทักษ ์ เพื่อสร้างบ้านพักคนงาน 
ที่เก็บวัสดุโรงงาน และที่
เก็บกักน้ าใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 76 0 0 ป่าสาวะถ ี 18/3/1993 5 2/6/1998 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างฝายห้วยพะ
เนาว ์

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 6 0 0 ป่าโคกหลวง 20/3/1992 30 27/5/2022 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างฝายห้วย
ใหญ่ 

ต.โคกงาม   อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 5 0 0 ป่าโสกแต ้ 14/6/1991 30 1/12/2021 
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9.6 ข้อมูลงานอนุญาต (ต่อ) 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้า ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 8 3 0 ป่าโคกตลาดใหญ ่ 2/6/1992 30 19/7/2022 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี  ขก.8  (โคก
โพธิ์ชัย) 

ต.ซับสมบูรณ ์ กิ่งอ.โคกโพธิ์ชัย ขอนแก่น 10 0 0 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี
สาม 

1/4/1996 จนกว่าจะ
หมดความ

จ าเป็น 

  

จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี  ขก.9  ค า
หญ้าแดง 

ต.โคกงาม   อ.บ้างฝาง ขอนแก่น 16 0 0 ป่าโสกแต ้ 24/8/1995 จนกว่าจะ
หมดความ

จ าเป็น 

  

ส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ 

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาบ้านโนน
สว่าง (สาขาบ้านห้วยหิน
เกิ้ง) 

ต.โพนเพ็ก  อ.มัญจาคีร ี ขอนแก่น 20 0 0 ป่าโคกหลวง 9/10/1990 30 7/11/2020 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ เพื่อท าการปลูกสร้าง
สวนป่า โดย'ปลูกไม้ ยูคา
ลิปตสั 

ต. โพนเพ็ก อ. มัญจาครี ี ขอนแก่น 1000 0 0 ป่าโคกหลวง 4/6/1988 30 20/6/2018 

กรมการศาสนา เพื่อสร้างวัดท้องที่ต าบล
จระเข ้

ต.จระเข ้ อ.หนองเรือ ขอนแก่น 15 0 0 ป่าโคกตลาดใหญ ่ 2/10/2001 30 26/11/2031 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 
ฝายดงรอเงิน คลองส่ง
น้ า และถนนทางล าเลียง
เข้าโครงการ 

ต.ค าแคน   อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 29 0 0 ป่าโคกหลวง 9/9/1987 30 26/11/2017 
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9.6 ข้อมูลงานอนุญาต (ต่อ) 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ฝายซับเหี้ยเฒ่า,คลองส่ง
น้ า และถนนล าเลยีงเข้า
โครงการ 

ต.ล าแคน  อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 18 3 50 ป่าโคกหลวง 9/9/1987 30 26/11/2017 

ส านักสงฆ์อดุมคงคาครีีเขต 
(โดยนายปัน โยธา) 

เพื่อการปลูกสร้างส านัก
สงฆ์อุดมคงคาครีีเขต 

ต.นางาม อ.มัญจาคีร ี ขอนแก่น 480 0 0 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี 3 12/2/1980 จนกว่าจะ
หมดความ

จ าเป็น 

  

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ฝายบ้านโคกกว้าง 

ต.ป่าทลายนั่ง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 20 0 0 ป่าสาวถี 29/10/1987 30 26/1/1961 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ เพื่อท าการปลูกสร้าง
สวนป่า ยูคาลิปตสั 

ต. โพนเพ็ก,ท่าศาลา อ. มัญจา
คีร ี

ขอนแก่น 2000 0 0 ป่าโคกหลวง 6/9/1985 30 3/10/2015 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านไผ่ 
ช. เจริญก่อสร้าง 

เพื่อท าการขุดดินลูกรัง ต.กุดเค้า อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 5 0 0 ป่าภูระง า 24/8/1990 5 18/9/1995 

ส านักงานเร่งรดัพัฒนา
ชนบท 

เพื่อก่อสร้างทางหลวง
ชนบทโครงการที ่ขก 
3122 สายบ้านหนองทุ่ม 
- บ้านโนนคูณ ระยะทาง
ยาว 5,500 เมตร 

ต.บ้านโคก     อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 68 3 0 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี
สาม 

21/12/1995 30 10/1/2026 
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9.6 ข้อมูลงานอนุญาต (ต่อ) 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างทาง กสช.ปี
2527 (ระยะทางยาว 
650 เมตร กว้าง 20 
เมตร) 

ต.ป่าหวายนั่ง  อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 8 0 50 ป่าโสกแต ้ 29/10/1987 30 5/10/2018 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างทาง กสช.ปี 
2527 

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ ขอนแก่น 7 2 0 ป่าโสกแต ้ 29/10/1987 30 16/10/2018 

กรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน 

เพื่อก่อสร้างโครงการ
ฝายชนบท 
(ประกอบด้วยบริเวณหัว
งานและตัวฝาย เนื้อท่ี 
342 ไร ่และบรเิวณถนน
เข้าหัวงานและอาคาร
ระบายน้ าล้น เนื้อท่ี 63 
ไร่ 2 งาน 

ต.โนนพะยอม,นาแพง อ.ชนบท
,มัญจาครี ี

ขอนแก่น 405 2 0 ป่าภูระง า 23/5/1994 30 6/6/2024 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 
230  กิโลโวลต์ ท่าตะโก-
ขอนแก่น 3 

ต.พระยืน อ.พระยืน ขอนแก่น 55 0 0 ป่ามต ิป่าโคกหลวง 1/6/1990 30 8/8/2020 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 
230 กิโลโวลต์ ท่าตะโก-
ขอนแก่น 3 

ต.โพนเพ็ก,ต.ท่าศาลา อ. มัญจา
คีร ี

ขอนแก่น 162 2 0 ป่าโคกหลวง 19/4/1991 30 6/6/2021 
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9.6 ข้อมูลงานอนุญาต (ต่อ) 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 
230 กิโลโวลต์ ท่าตะโก-
ขอนแก่น 3 

ต.โพนเพ็ก,ต.ท่าศาลา อ. มัญจา
คีร ี

ขอนแก่น 52 2 0 ป่าโคกหลวง 19/4/1991 30 6/6/2021 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 
230  กิโลโวลต์ ท่าตะโก-
ขอนแก่น 3 

ต.ชัยสมบรูณ,์บ้านโคก,นางาม
,นาแพง, อ.มัญจาคีร ี

ขอนแก่น 78 3 0 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี
สาม 

19/4/1991 30 6/6/2021 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 
230  กิโลโวลต์ ท่าตะโก-
ขอนแก่น 3 

ต.ชัยสมบรูณ,์บ้านโคก,นางาม
,นาแพง, อ.มัญจาคีร ี

ขอนแก่น 370 0 0 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี
สาม 

19/4/1991 30 6/6/2021 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ เพื่อท าการปลูกสร้าง
สวนป่า ยูคาลิปตสั 

ต. โพนเพ็ก,ท่าศาลา อ. มัญจา
คีร ี

ขอนแก่น 1100 0 0 ป่าโคกหลวง 24/11/1989 30 26/12/2019 

องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อสร้างสถานีทวน
สัญญาณ และถนน
เชื่อมโยงกับทางหลวง 

ต.โพธ์ิชัย   อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 18 1 25 ป่าโคกหลวง แปลงท่ี
สาม 

3/8/1982 30 26/8/2012 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยใหญ ่

ต.ป่าทลายนั่ง  อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 18 0 0 ป่าโสกแต ้ 29/10/1987 30 4/9/2018 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
อ่างเก็บน้ าโสกขุมปูน 

ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 47 0 0 ป่าโคกตลาดใหญ ่ 29/10/1987 30 17/8/2018 
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9.6 ข้อมูลงานอนุญาต (ต่อ) 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค ์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อาย ุ วันหมดอาย ุ

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหิน
ช้างสีและก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 32 0 0 ป่าโสกแต ้ 21/9/2007 30 20/12/2037 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยค าบอน 

ต.โนนเพ็ก อ.มัญจาคีร ี ขอนแก่น 37 0 0 ป่ามต ิป่าโคกหลวง 6/10/1990 30 5/11/2020 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
(ระยะทางยาว 4,680 
เมตร เขตสายส่งกว้าง 
2.50 เมตร) 

ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 7 1 25 ป่าโสกแต ้ 27/9/1995 30 6/11/2025 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างชลประทาน
ขนาดเล็ก ฝายบ้านแก่น
เท่า 

ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 8 0 0 ป่ามติครม. 26 ม.ค. 
2511 ป่าโสกแต-้สาวะถ ี

6/5/1990 30 30/5/2020 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อสร้างฝายห้วยพะ
เนาว ์

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาครี ี ขอนแก่น 6 0 0 ป่าโคกหลวง 20/3/1992 30 28/5/1965 

องค์การบริหารส่วนต าบล
นางาม 

เพื่อจัดท าโครงการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาและ
อนุรักษ์ธรรมชาตฯิ 

ต.นางาม อ.มัญจาคีร ี ขอนแก่น 19 3 40 ป่าโคกหลวง 31/8/2012 30 7/10/2042 
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บทท่ี 10 

ข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลทีต่ั้งหน่วยงานราชการ 

   
11.1 กรมป่าไม้ 
11.2 หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมลูค่าป่าไม้ 

   
 

การวิเคราะหป์ระเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 
พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส าคัญของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้ ง ในด้านนิ เวศวิทยา  
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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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นตน้ 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่อ าเภอกุดจับ อ าเภอมัญจาคีรี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2507) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 111 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2507 เนื้อท่ีประมาณ 129,619 ไร่ 
 
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลนางาม ต าบลบ้านโคก ต าบลนาข่า 
ต าบลนาแพง ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,229 (พ.ศ. 2533) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
6 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 121 เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2533 เนื้อท่ีประมาณ 92,187 ไร่ 
 
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่ มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลจระเข้  อ าเภอหนองเรือ และต าบล
หนองบัว ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 735 (พ.ศ. 2518) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 81 เมื่อวันที่ 
22  เมษายน 2518 เนื้อท่ีประมาณ 37,775 ไร่ 
  
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเม็ง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลบ้านเม็ง ต าบลยางค า  อ าเภอหนองเรือ และ
ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,052 (พ.ศ. 2527) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 74 เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2527 เนื้อท่ีประมาณ 13,875 ไร่ 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลป่าชุมชน  

อันดับ รายช่ือป่าชุมชน 
1 ป่าชุมชนบ้านโสกม่วง 
2 ป่าชุมชนบ้านบะยาว 
3 ป่าชุมชนบ้านค าหัวช้าง 
4 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม 
5 ป่าชุมชนบ้านหัวห้วย 
6 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ 
7 ป่าชุมชนค่าวกลาง 
8 ป่าชุมชนบ้านค าน้อย 
9 ป่าชุมชนบ้านไส้ไก่ 

10 
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา
พระบรมราชินีนาถบ้านบะยาว 

11 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว 

12 
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา
พระบรมราชินีนาถบ้านโคกงาม 

13 
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา
พระบรมราชินีนาถบ้านค าหัวช้าง 

14 
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา
พระบรมราชินีนาถบ้านโสกม่วง 

15 ป่าภูล้อมข้าวบ้านโนนคูณ 
16 โคกป่าช้า 
17 โคกสาธารณะบ้านหนองแวง 
18 โคกป่าช้า 
19 ป่าชุมชนโคกโสกหิน  บ้านหนองคลองน้อย 
20 โคกป่าช้าบ้านโนนงาม 
21 ป่าโคกป่าม่วง 
22 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก 
23 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา 
24 ป่าโคกดอนพันชาติ 
25 ป่าโคกกกเหลื่อม 
26 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม 
27 ป่าโคกภูรัง 
28 ป่าโคกป่าช้า 
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ข้อมูลป่าชุมชน (ต่อ) 

อันดับ รายช่ือป่าชุมชน 
29 ป่าโคกป่าช้า 
30 ป่าโคกหินขาว 
31 ป่าโคกป่าช้า 
32 ป่าโคกโนนกลาง 
33 ป่าโคกป่าช้า 
34 ป่าโคกภูดิน 
35 ป่าหินขาว  บ้านสร้างแก้ว 
36 โคกป่าช้า 
37 ป่าชุมชนบ้านแจ้งทับม้า 
38 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว 
39 โคกบะวัด 
40 ป่าโคกตลาดใหญ่  บ้านหินฮาว 
41 ป่าชุมชนโคกผสมสัตว์ 
42 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่ 
43 ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา 
44 ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น 
45 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า 
46 ป่าชุมชนบ้านหินกอง 
47 ป่าชุมชนป่าโคกภูดิน 
48 ป่าชุมชนป่าค่าวกลาง 
49 ป่าชุมชนป่าโคกตลาดใหญ่ 
50 ป่าชุมชนป่าหินขาว 
51 ป่าชุมชนโคกผสมสัตว์ 
52 ป่าชุมชนบ้านหนองคลองน้อย 
53 ป่าชุมชนบ้านป่าหม้อ "ป่าโคกป่าช้า" 
54 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านหินเหิบ 
55 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง โคกหลุบหญ้าคา 
56 ป่าชุมชนโคกภูรัง 
57 ป่าชุมชนบ้านแจ้ง โคกเนินพันชาติ 
58 ป่าชุมชนป่าโคกกกเค็ง 
59 ป่าชุมชนเหล่าใหญ่ โคกกกเหลื่อม 
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ข้อมูลป่าชุมชน (ต่อ) 
อันดับ รายช่ือป่าชุมชน 

61 ป่าชุมชนโคกป่าช้า 
62 ป่าชุมชนโคกป่าหม้อ 
63 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ "ป่าโคกภูล้อมข้าว" 
64 ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า "ป่าโคกป่าม่วง" 
65 ป่าชุมชนโคกบะวัด 
66 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่ 
67 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน "ป่าโคกป่าช้า" 
68 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม "ป่าโคกป่าช้า" 
69 ป่าชุมชนโคกป่าช้า 
70 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด "ป่าโคกโนนกลาง" 
71 ป่าชุมชนโคกป่าช้า 
72 ป่าชุมชนบ้านโนนบ่อ "ป่าโคกหินขาว" 
73 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโคกสาธารณประโยชน์ 
74 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา "ป่าโคกป่าช้า" 
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ข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง 

 

 

 

ที ่ ชื่อที่พักสงฆ ์ บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ประเภทพืน้ที ่ ชื่อพื้นที ่
เนื้อที ่

ไร ่ งาน ตารางวา 

1 วัดซับยาง ซับสมบูรณ์ 9 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลง 3 60 0 0 

2 ไมม่ชีื่อ  - 2 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงสาม 8 0 0 

3 ภูผาแดง โสกใหญ ่ 5 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลง 3 50 0 0 

4 โคกพระเจ้าใหญ ่ หนองทุ่ม 9 หนองทุ่ม โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลง 3 50 0 0 

5 พุทธศลิานิมิตร  - 6 โนนฆอ้ง บ้านฝาง ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ ่ 80 0 0 

6 ถ้้าหินภูทอง-วังกู่แก้ว แก่นเท่า 7 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวะถ ี 15 0 0 

7 สังเวชธรรมาราม สาวะถ ี 4 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวะถ ี 40 0 0 

8 บุญญนิมิตร ค้าน้อย 4 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง 100 0 0 

9 ซับโปงลางสันติธรรม ห้วยแล้ง 7 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง 60 0 0 

10 พัฒนาคีรี แจ้งทับมา้ 10 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหลวงแปลงสาม 300 0 0 

11 สายชล หนองเกิ้ง 11 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง 30 0 0 


