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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ท่ีมีสำนักงานต้ังอยู่
ในส่วนภูมิภาค โดยทำหน้าท่ีประสานแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 
จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมาย ดำเนินงานด้านงานป้องกันและบุกรุกทำลายพื้นท่ีป่าไม้ 
งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการท่ีดินป่าไม้ งานจัดการป่าชุมชน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๖ (อุดรธานี) ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ซึ่งในเล่มเนื้อหาประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
ส่วนอำนวยการ ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านป่าไม้ทุกด้าน 

 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 
ธันวาคม 2564 
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  ตามท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2551 มติ ก.พ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งในกรมป่าไม้ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.2/1330 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี นร 1008.2/1319 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ประกอบด้วย คำส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 4453/2551 ลงวันท่ี 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในส่วนราชการ  
กรมป่าไม้ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตามหนังสือ 
กรมป่าไม้  ท่ี  ทส 1608/21036 ลงวัน ท่ี  7 พฤศจิกายน 2551 อาศัยอำนาจตามบทบัญญั ติตาม 
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดให้มี
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ได้แก่ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดสำนัก ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการในพื้นท่ีเพื่อการบริการประชาชน ตามอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ จึงได้จัดต้ังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) 

  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ และท่ีต้ังสำนักงานเดิมอยู่ท่ี 
เลขท่ี 77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 

1.1. ความเป็นมา 
 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 
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 อาคารสำนักงานปัจจุบัน ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 232 หมู่ ท่ี 7 บ้านหนองแซง ตำบลหนองบัวบาน  
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 
 โทรศัพท์ 0 4212 5073 
 โทรสาร  0 4212 5080 
 เว็บไซต์https://www.forest.go.th/udonthani6/ 

 
 

 

 1.3.1  อำนาจหน้าที่ 
1) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบด้านงานป้องกันการบุกรุก

ทำลายและควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าไม้ งานจัดการท่ีดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการ
ปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
สวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ี รวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะต่อกรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 1.3.2  โครงสร้างการบริหารงาน 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) มีโครงการสร้างการบริหารงาน ตามคำส่ัง 

กรมป่าไม้ ท่ี 3512/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ประกอบด้วย 5 ส่วน 5 ศูนย์ประสานงานป่าไม้
จังหวัด 18 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และจำนวน 18 หน่วยป้องกันรักษาป่า ดังนี้ 

1.3. ข้อมูลทั่วไป
สำนักงาน 

 

1.2. ที่ต้ังหน่วยงาน 
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1. ส่วนอำนวยการ 
2. ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
3. ส่วนจัดการป่าชุมชน 
4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
5.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
1. ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
2. ศูนย์ป่าไม้เลย 
3. ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 
4. ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 
5. ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 
 

หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ 18 หน่วย 
จังหวัดอุดรธานี 4 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้น้ำโสม 
2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองวัวซอ 
3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีธาตุ 
4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง 
 

จังหวัดเลย 9 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้เอราวัณ 
2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย 
3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคาน 
4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเรือ 
5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย 
6. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้ว 
7. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว 
8. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากชม 
9. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูหลวง 
 

จังหวัดหนองบัวลำภู 2 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้เมืองหนองบัวลำภู 
2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองคาย 2 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้สังคม 
2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฝ้าไร่ 
จังหวัดบึงกาฬ 1 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้เมืองบึงกาฬ 
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และหน่วยป้องกันรักษาป่า 18 หน่วย 
จังหวัดอุดรธานี 4 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อด.๑ (หนองแวง) 
2. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อด.๒ (หนองวัวซอ) 
3. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อด.๓ (ศรีธาตุ) 
4. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี อด.๔ (บ้านดุง) 
 

จังหวัดเลย 9 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๑ (เอราวัณ) 
2. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๒ (ด่านซ้าย) 
3. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๓ (ท่าล่ี) 
4. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๔ (ภูเรือ) 
5. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๕ (ห้วยกระทิง) 
6. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๖ (นาแห้ว) 
7. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๗ (ผาขาว) 
8. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๘ (ปากชม) 
9. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลย.๙ (ภูหอ) 
 

จังหวัดหนองบัวลำภู 2 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นภ.๑ (หนองสวรรค์) 
2. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) 
 

จังหวัดหนองคาย 2 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นค.๑ (สังคม) 
2. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี นค.๒ (หนองหลวง) 
 

จังหวัดบึงกาฬ 1 หน่วย 
1. หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี บก.๑ (บึงกาฬ)
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~ ๕ ~ 

 1.3.3  อัตรากำลัง (ข้อมูลรวมของสำนักฯ) 

ข้าราชการ  
ตามโครงสร้าง 84 คน ปฏิบัติงานจริง 67 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 17 คน ตำแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 3 คน  
   

ลูกจ้างประจำ  
ตามโครงสร้าง 80 คน ปฏิบัติงานจริง 63 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 17 คน ตำแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 6 คน  
พนักงานราชการ 
ตามโครงสร้าง 423 คน ปฏิบัติงานจริง 423 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 100 คน ตำแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 6 คน  
 

ลูกจ้างช่ัวคราว (TOR) 
   -………………………………………………………………………………………………………. 
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~ 6 ~ 

 

ฝ่ายกำหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 

ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 

โครงสร้างสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ส่วนอำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ฝ่ายพัสดุ 

ฝ่ายแผนงาน ติดตาม
และประเมินผล 

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ท่ีดิน
ป่าไม้ 

ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรป่าไม้ 

ฝ่ายจัดการป่าสงวน
แห่งชาติ 

ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์
ชุมชน 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านป้องกันและปราบปราม 

ฝ่ายควบคุมไฟป่า 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการ 

ป่าชุมชน ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

ฝ่ายกฎหมาย 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ฝ่ายปลูกป่า 

ฝ่ายผลิตกล้าไม้ 

ฝ่ายโครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้
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~ 7 ~ 

 

ทำเนียบผูบ้ริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

นางนิตยา คล้ายแก้ว 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการ 

ป่าชุมชน 

นายสมเด็จ จำปี 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 

นายกานดิษฎ์  สิงหากัน 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย 
 

นายอิสรา ปุราโส 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 

นายวรีะศักดิ์ ประสานศรี 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย 

นายสุรัตน์ วิเศษลา 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 

นายสมชาย เลขาวิวัฒน ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 

นายจีระศักดิ์ พวงจำปี 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

นายรัศมี  นันทนิ 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

นายจีรศักด์ิ ปุญญพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 
 

นายสุธน กมลบูรณ์ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม

การปลูกป่า 
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~ ๘ ~ 

 

 

 

 

 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ 
 2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
 3. ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก 
 4. วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

ลำดับท่ี อัตรากำลัง จำนวน(คน) 
1 ข้าราชการ 5 
2 ลูกจ้างประจำ 1 
3 พนักงานราชการ 20 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 1 

รวม 27 
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสาร  

ทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2539 ของสำนักและส่วน ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกล่ันกรองเรื่องก่อนเสนอ  
ผู้บริหารพิจารณา 

(2) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักและส่วน 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

1.4 ส่วนอำนวยการ 

1.4.1 อำนาจหน้าที่ 

1.4.2 อัตรากำลัง 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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~ ๙ ~ 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึก
บัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

(2) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้อง  
ของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ  

การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก 
(2) ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ในภาพรวมของสำนัก 
(2) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้ 
(3) ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน  

ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้ นตอน 
ของแต่ละหน่วยงาน 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี 

3. ฝ่ายพัสดุ 

4. ฝ่ายแผนงานติดตาม และประเมินผล 
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~ ๑๐ ~ 

 

 

 

  

1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการท่ีดินป่าไม้ 

2. ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดินป่าไม้ การกำหนดเขตท่ีดินป่าไม้ จัดทำและควบคุม 
ระบบข้อมูลทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นท่ีป่าไม้ 

3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

ลำดับท่ี อัตรากำลัง จำนวน(คน) หมายเหตุ 
1 ข้าราชการ 10  
2 ลูกจ้างประจำ -  
3 พนักงานราชการ 12  
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 19  

รวม 41  
 

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) สำรวจพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
(2) รังวัดหมายแนวเขตท่ีดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดินป่าไม้ 
(3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นท่ีท่ีราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อน  

การประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตท่ีดินป่าไม้ 
(5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

1.5.1 อำนาจหน้าที่ 

1.5 ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

1.5.2 อัตรากำลัง 

1. ฝ่ายกำหนดเขตท่ีดินป่าไม้ 
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~ ๑๑ ~ 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นท่ีป่าไม้ 
(2) ดำเนินการจัดการพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชน  

ตามนโยบายรัฐบาล 
(3) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ท่ีดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนิน  

การลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นท่ีป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ 
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่อง  

ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ในพื้นท่ี 

(5) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน และป่าไม้ในพื้นท่ี เพื่อการวางแผนจัดการ และ

การฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ 
(2) สำรวจเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 
(3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้   

ในการดำเนินการในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ  

แบบบูรณาการ 
(3) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  

ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ   
(4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ท่ีดินป่าไม้ 

3. ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

4. ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒ ~ 

 

 

 

1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน 

 2. ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 

 3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน 
4. สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการ 

ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
5. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ 
6 . ดำเนิ น ก ารป้ องกัน  และแก้ ไขปัญ หาพ ระสงฆ์ ใน พื้ น ท่ีป่ าไม้ ต ามม ติคณ ะรั ฐม นตรี   

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น 
7. สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ลำดับท่ี อัตรากำลัง จำนวน(คน) 
1 ข้าราชการ 3 
2 ลูกจ้างประจำ - 
3 พนักงานราชการ 10 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 13 
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 2 ฝ่าย ดังนี ้

1.6 ส่วนจัดการป่าชุมชน 

1.6.1 อำนาจหน้าที่ 

1.6.2 อัตรากำลัง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓ ~ 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดต้ัง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชน ตามแนวทาง  
ของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและ  

สถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 
(4 ) ปฏิบั ติ งานป้องกัน  และแก้ ไขปัญหาพระสงฆ์ ในพื้น ท่ีป่ าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี   

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 พร้อมท้ังพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น 
(5) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนา

ป่าในเมืองอย่างยั่งยืน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน 
(4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

2. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔ ~ 

ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า 

 

1. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กับหน่วยงานภาคสนาม 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

2. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

3. ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด 
ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ 

4. ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านการป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและ  

ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลัง 
 

ลำดับท่ี อัตรากำลัง จำนวน(คน) หมายเหตุ 
1 ข้าราชการ 7  
2 ลูกจ้างประจำ 1  
3 พนักงานราชการ 17  
4 พนักงานจ้างเหมา 2  

รวม 27  

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้ 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล ของส่วน 
1.2 ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานแผนงาน ของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  
1.3 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.7 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

1.7.1 อำนาจหน้าที่ 

1.7.2 อัตรากำลัง 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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~ ๑๕ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2.1 ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นท่ีป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
2.2 ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพื้นท่ีป่า การร้องเรียน ตลอดจน การดำเนินการ

เกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินงานคดีด้านการป่าไม้ 
2.3 ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า 

และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า 
2.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและ  

ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3.1ปฏิบัติงานด้านควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า 
3 .2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ  

เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า 
3.3 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย. 

 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4.1 จัดทำและดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการ

เยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า (ยสทป.) 
4.2 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า 
4.3 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านส่ือต่าง ๆ ทุกรูปแบบ 
4.4 สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักป่า (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานท่ีต้องการ 
4.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
5.1 ดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ฝ่ายป้องกันรักษาป่า 

3. ฝ่ายควบคุมไฟป่า 
ป่า 

4. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปราม  

5. ฝ่ายกฎหมาย  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖ ~ 

5.3 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้ 

5.4 ดำเนินการสืบสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการ
ดำเนินคดีด้านป่าไม้ 

5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗ ~ 

 
 

 
 

1. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำแผนท่ี  
แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานท่ี
กรมป่าไม้กำหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ท้ังในท่ีดินของรัฐ และท่ีดินเอกชน  
การดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมท้ังการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ รวมท้ังส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

4. ดำเนินการตามแผนงานและกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริและแนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษอื่น ๆ 

5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

ลำดับท่ี อัตรากำลัง จำนวน(คน) 
1 ข้าราชการ 20 
2 ลูกจ้างประจำ 1 
3 พนักงานราชการ 16 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 37 
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมท้ัง  

การดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าทุกรูปแบบ 

1.8 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.8.1 อำนาจหน้าที่ 

1.8.2 อัตรากำลัง 

1. ฝ่ายปลูก
ป่า 
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(3) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและ 
การประกอบอาชีพด้านป่าไม้ 

(4) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
(5) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมท้ังส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
(6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
(2) พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ 
(3) ส่งเสริม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้   

การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน สู่ประชาชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน 
(4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(1) ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและ

โครงการพิเศษอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ 
(2) ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ในพื้นท่ี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียม

ข้อมูลให้กับผู้บริหารท่ีมาร่วมรับเสด็จฯ 
(3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวัง ผู้ใหญ่ 

สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมาตรวจ
ติดตามงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นท่ี 

(4) ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิ เศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ  
ใช้จ่ายเงินประจำปี 
4.หน่วยงานภาคสนามในความกำกับดูแล 

 4.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้   จำนวน  7 สถานี 
 (1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี 

(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย 

(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย 

2. ฝ่ายผลิตกล้าไม้ 

3. ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
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 (4) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 
 (5) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ 

 (6) สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย 

 (7) สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
 

 4.2 สวนป่า จำนวน 1 สวนป่า 

(1) สวนป่าดงน้อย -ปากปวน จังหวัดเลย 

 4.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจำนวน  19 โครงการ 

(1) โครงการพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูค้อ จังหวัดหนองคาย 

(3) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(4) โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและส่ิงแวดล้อมบริเวณเหนือพื้นท่ีโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(5) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(6) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(7) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนท่ี 1 

(8) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนท่ี 2 

(9) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(10) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พื้นท่ี 2 

(11) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(12) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(13) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(14) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นท่ี 2 

(15) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(16) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 
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(17) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นท่ี ๑ 

(18) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บริเวณพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี 

(19) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย 

4.4 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ/โครงการ จำนวน 89 หน่วย 

(1) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท่ี 5 จังหวัดอุดรธานี 
(2) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท่ี 6 จังหวัดอุดรธานี 
(3) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท่ี 7 จังหวัดอุดรธานี 
(4) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าผไทและป่าโคกไม้งาม ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
(5) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม-ป่าข่า ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
(6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค ท่ี 1จังหวัดอุดรธานี 
(7) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. 2507 

และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
(8) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และ

ป่าหนองหญ้าไชย ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
(9) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
(10) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 1 จังหวัดเลย 

(11) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 5 จังหวัดเลย 

(12) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 6 จังหวัดเลย 

(13) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 7 จังหวัดเลย 

(14) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 8 จังหวัดเลย 

(15) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 9 จังหวัดเลย 

(16) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 10 จังหวัดเลย 

(17) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 11 จังหวัดเลย 

(18) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 12 จังหวัดเลย 

(19) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 13 จังหวัดเลย 

(20) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 14 จังหวัดเลย 

(21) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 15 จังหวัดเลย 

(22) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 16 จังหวัดเลย 

(23) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 17 จังหวัดเลย 

(24) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 18 จังหวัดเลย 

(25) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 19 จังหวัดเลย 

(26) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 20 จังหวัดเลย 

(27) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 21 จังหวัดเลย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑ ~ 

(28) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 22 จังหวัดเลย 

(29) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 23 จังหวัดเลย 

(30) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 25 จังหวัดเลย 

(31) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือท่ี 26 จังหวัดเลย 

(32) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด ท่ี 1  
จังหวัดเลย 

(33) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด ท่ี 2 

จังหวัดเลย 

(34) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด ท่ี 3 

จังหวัดเลย 

(35) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(36) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท่ี 2 จังหวัดเลย 

(37) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท่ี 3 จังหวัดเลย 

(38) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท่ี 4 จังหวัดเลย 

(39) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท่ี 5 จังหวัดเลย 

(40) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชมท่ี 3 จังหวัดเลย 

(41) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชมท่ี 4 จังหวัดเลย 

(42) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(43) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 1 
จังหวัดเลย 

(44) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 2 
จังหวัดเลย 

(45) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 3 
จังหวัดเลย 

(46) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 4 
จังหวัดเลย 

(47) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 5 
จังหวัดเลย 

(48) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 6 
จังหวัดเลย 

(49) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 7
จังหวัดเลย 

(50) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 8 
จังหวัดเลย 

(51) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 9 
จังหวัดเลย 
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(52) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 10 
จังหวัดเลย 

(53) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 11 
จังหวัดเลย 

(54) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 12 
จังหวัดเลย 

(55) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 13 
จังหวัดเลย 

(56) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 14 
จังหวัดเลย 

(57) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ท่ี 15
จังหวัดเลย 

(58) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(59) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 2 จังหวัดเลย 

(60) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 3 จังหวัดเลย 

(61) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 4 จังหวัดเลย 

(62) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 5 จังหวัดเลย 

(63) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 6 จังหวัดเลย 

(64) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 7 จังหวัดเลย 

(65) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 8 จังหวัดเลย 

(66) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 9 จังหวัดเลย 

(67) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 10 จังหวัดเลย 

(68) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(69) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ท่ี 2 จังหวัดเลย 

(70) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ท่ี 3 จังหวัดเลย 

(71) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ท่ี 4 จังหวัดเลย 
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(72) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ท่ี 5 จังหวัดเลย 

(73) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(74) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท่ี 2 จังหวัดเลย 

(75) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท่ี 3 จังหวัดเลย 

(76) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท่ี 4 จังหวัดเลย 

(77) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท่ี 5 จังหวัดเลย 

(78) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ตำบลห้วยทรายขาว)  
ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(79) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง  
ท่ี 1 จังหวัดเลย 

(80) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง  
ท่ี 2 จังหวัดเลย 

(81) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง  
ท่ี 3 จังหวัดเลย 

(82) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง  
ท่ี 4 จังหวัดเลย 

(83) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง  
ท่ี 5 จังหวัดเลย 

(84) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ ท่ี 3 จังหวัดหนองคาย 

(85) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ ท่ี 4 จังหวัดหนองคาย 

(86) โครงการรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรมถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 84 พรรษา จังหวัดบึงกาฬ 

(87) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมภู ท่ี 2  
จังหวัดบึงกาฬ 

(88) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมภู ท่ี 3  
จังหวัดบึงกาฬ 

(89) ปลูกป่าโครงการเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม CSR (หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ลย.14 (ผาขาว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นท่ี 2  
  แผนและผลการปฏิบติังาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมของส่วนอำนวยการ 

ลำดับที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
การดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 
แผน ผล แผน(บาท) ผล (บาท) 

1 กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 
1.1  กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
       1) กิจกรรมอำนวยการ 
       2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด 
       3) ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
1 งาน 
1 อัตรา 
5 จังหวัด 

 
 
1 งาน 
1 อัตรา 
5 จังหวัด 

 
1,197,300 

 
1,197,299.12 

 

2 กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) ดูแลบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของหน่วยงาน  
      2) ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      3) ปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
             3.1. ระบบสวนป่าภาครัฐ 
             3.1. ระบบสวนป่าภาคเอกชน 
             3.1. ระบบสวนป่าชุมชน 
             3.1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 
      4) จ้างเหมา TOR 
      5) จัดหาเครื่องมือด้าน IT เพ่ือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน 

 
 
1 ระบบ 
12 เดือน 
12 เดือน 
 
 
 
 
- 
12 เดือน 

 
 
1 ระบบ 
12 เดือน 
12 เดือน 
 
 
 
 
- 
12 เดือน 

 
280,000 

 
279,929.43 

 

3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ 1 งาน 1 งาน 4,222,500 4,222,500  
รวม 5,699,800 4,621,728.55  
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2.1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนอำนวยการ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมของส่วนอำนวยการ (ต่อ) 

ลำดับที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
การดำเนินงาน 

แผน ผล 
1 เลขหนังสือออก  - 9,761 เรื่อง 
2 เลขคำส่ังสำนักฯ - 21,874เรื่อง 
3 หนังสือรับสำนักฯ - 25,000 เรื่อง 
4 หนังสือรับส่วนอำนวยการ - 6,000 เรื่อง 
5 นำส่งหนังสือ (ไปรษณีย์) -               240 ครั้ง  
6 ประชุมประจำเดือน -                   8 ครั้ง 
7 จัดทำงบเดือนทำการของข้าราชการ                 12  ครั้ง                 12 ครั้ง 
8 จัดทำงบเดือนของลูกจ้างประจำ                 12  ครั้ง                 12 ครั้ง 
9 จัดทำงบเดือนของพนักงานราชการ                 12  ครั้ง                 12 ครั้ง 
10 ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์                 12  ครั้ง/เดือน                 24 ครั้ง 
11 การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) -                  16 ครั้ง 
12 การจัดซื้อโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง -                  10 ครั้ง 
13 ควบคุมเก็บรักษาและเบิกจ่ายดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล -                  12 ดวง 
14 จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ของทางราชการ -                  52 ครั้ง 
15 จัดทำใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน -  72 ครั้ง 
16 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด -                  12 ครั้ง 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

แผน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์
การเบกิจ่าย แผน ผล สะสม 

งบประมาณที่
ได้รบัโอน 

เบิกจ่าย ก.ย.-
ต.ค. 2564 

เบิกจ่ายสะสม 

1. โครงการจ้างสำรวจ การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่า  สงวนแห่งชาติ
ตามมาตราการแก้ไขปญัหา คทช. เพื่อรองรับ การฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 

170 หมู่บ้านจ้างคน 
187 คน 

- 
 
- 

170 หมู่บ้าน 
จ้างคน  

187 คน 

10,064,00
0 

255,000 10,063768 99.99 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการทีด่ินป่าไม้ 1,700 ราย  2,498 

ราย 
1,209,500 95,770 1,208,970 99.96 

2. จัดการแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ       30,000   22,409  29,981.28 99.94 

3. โครงการจัดการปา่สงวนแหง่ชาต ิ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)  
(แผ่นพับประชาสัมพันธ์) 

10 หมู่บ้าน 
1 งาน 

 

3 หมู่บ้าน 
 

10 หมู่บ้าน 
 

150,000 
 

99,946 
 

149,815 
 

99.88 
 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนรุักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบรหิารจัดการทีด่ินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
1. สำรวจทรัพยากรที่ดินและปา่ไม้เพื่อจัดทำข้อมูลทีด่ินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

10,000 ไร่ 
 

 - 
 

6,468 
ไร่ 

500,000 
 

38,310 
 

499,990 
 

99.99 
 

2. ตรวจสอบพื้นที่ปา่สงวนแหง่ชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินใหชุ้มชน 
 - ตรวจสอบพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน 
(เพิ่มเติม) 

5,000 ไร่ 
194,658 ไร่ 

- 
อยู่ขั้นตอนเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

4,977ไร่ 
     - 

1,344,800 
 

 

991,170.33 
 

 

1,344,010.33 
 

 

99.94 
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2.2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ต่อ) 

แผน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์การ
เบิกจ่าย แผน ผล สะสม 

งบประมาณที่
ได้รบัโอน 

เบิกจ่าย ก.ย.-
ต.ค. 2564 

 
เบิกจ่ายสะสม 

3. จัดระเบยีบเพื่อจดัที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ 11,450 ไร่ - 14,792 
ไร่ 

206,100 27,220 206,100 100 

4. โครงการบริหารจดัการที่ดินปา่ไม้ทั้งระบบ  งบลงทุน (ค่าทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้าง) 
- ก่อสร้างอาคารทีท่ำการ คทช.อำเภอ 
ในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิหน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้เชียงคาน ต.
จอมศรี อ.เชยีงคาน จ.เลย 
- ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ ์สิง่ก่อสร้าง ให้สามารถใชง้านได ้
(ซ่อมแซมหลงัคาอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี) 
- วางท่อระบบน้ำ ขนาด 0.40 "1.00 เมตร พร้อมท่อพักสำเร็จรูป 
(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
- ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 
(อุดรธานี) 

135 หมู่บ้าน 
 

1 แหง่ 
 
 

1 แหง่ 
 

1 งาน 
 

4 รายการ 

38 หมู่บ้าน 
1 แหง่ 

 
 
 

1 แหง่ 
 

1 งาน 
 

4 รายการ 

135 
หมู่บ้าน 
1 แหง่ 

 
 

1 แหง่ 
 

1 งาน 
 

4 รายการ 
 

2,574,000 
1,185,000 

 
 
 

450,000 
 

80,000 
 

344,100 

- 
 
- 
 
 
- 
 
80,000 

 
344,100 

2,573,418 
 

1,185,000 
 

 
- 

 
80,000 

 
344,100 

     99.98 
 

100 
 
 

0 
 

100 
 

100 

5. โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่ 
โครงการจดัทำแผนการบริหารจดัการทรัพยากรที่ดินและปา่ไม้ระดับ
พื้นที่(เพิ่มเติม) 

40 หมู่บ้าน 
 

31 หมู่บ้าน 

- 
 

31 หมู่บ้าน 

40 หมู่บ้าน 
31 หมู่บ้าน 

2,656,800      889,402         2,656,360       99.98  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ต่อ) 

แผน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์การ
เบิกจ่าย แผน ผล สะสม 

งบประมาณที่
ได้รบัโอน 

เบิกจ่าย ก.ย.-
ต.ค. 2564 

 
เบิกจ่ายสะสม 

6. ตรวจตดิตามการปฏิบัตติามข้อกำหนดการใช้ทีด่ินของผู้ได้รับการ
จัดที่ดินตามโครงการจดัที่ดินทำกินใหชุ้มชน 

9,393 ไร่ - 9,393 ไร่ 257,500 47,080 255,820 99.35 

7. ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงปา่สงวนแหง่ชาติ ภายหลงัจาก
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 
1:4,000 (One Map)เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย 

3 ป่า 3 ป่า 3 ป่า 410,900         53,620           410,895     99.99  

เงินนอกงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ.2563 (ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย) 
1.โครงการเพิ่มพื้นทีป่่าและแก้ไขปัญหาราษฎรในที่ดินปา่ไม้ 
-กิจกรรมสำรวจทรัพยากรปา่ไม้ในภูมิประเทศจริงเพื่อกำหนดปา่ให้
เป็นป่าสงวนแหง่ชาต ิ

2 ป่า 2 ป่า 2 ป่า  816,493  - 816,435      99.99  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙ ~ 

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน 

   

   

   

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐ ~ 

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 

   

     

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๑ ~ 

กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 

   

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๒ ~ 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินและติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

   

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 
 
ภาพรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรม
โครงสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน
จาก 

ป่าชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและ

เครือข่ายแบบบูรณาการ 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน  
พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม
การจัดต้ัง 
ป่าชุมชน  

กิจกรรมการส่งเสริม
การจัดทำ 

แผนจัดการ 
ป่าชุมชน  

กิจกรรมการจัดทำแนว
เขตและแบ่งบริเวณ 

การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน  

กิจกรรมโครงการ
พัฒนาป่าไม้ร่วมกับ
องค์กรและเครือข่าย

แบบบูรณาการ  

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้
ร่วมกับ 

สถาบันศาสนา 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชน  

พร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน  
(ป่าชุมชน) 

เป้าหมาย
การ

ดำเนินงาน  
(ป่า

ชุมชน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน  
(ป่าชุมชน) 

เป้าหมายการดำเนินงาน  
(กิโลเมตร) 

เป้าหมายดำเนินการ 
(จัดทำโครงการฯ นอก
เขตพื้นที่ป่าไม้ : แห่ง)  

เป้าหมายดำเนินการ 
(จัดทำโครงการ 

พุทธอุทยาน : แห่ง) 

เป้าหมาย
ดำเนินการ 

(คน) 

เป้าหมาย
ดำเนินการ 
(หมู่บ้าน) 

เป้าหมายดำเนินการ 
(ป่าชุมชนที่ขอจัดต้ัง 
ตามกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564) 

เครือข่าย 
ป่าชุมชน 
ต้นแบบ 

คัดเลือก
คณะกรรมการ

เครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด 

เป้าหมายดำเนินการ 
(กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจำจังหวัดฯ :คร้ัง) 

เป้าหมาย
ดำเนินการ 

(กิจกรรมการ
สร้างความรู้

ความเข้าใจฯ :
คร้ัง) 

1 ส่วนจัดการป่าชุมชน 195 38 485 310 5 1 210 184 34 ✓ ✓ - 1 

2 จังหวัดอุดรธาน ี 84 13 211 100 1 - 60 73 9 ✓ ✓ 3 1 
3 จังหวัดเลย 61 9 85 100 1 - 40 19 9 ✓ ✓ 2 1 
4 จังหวัดหนองคาย 23 5 84 30 1 - 40 5 5 ✓ ✓ 2 1 

5 จังหวัดหนองบัวลำภู 27 9 82 50 1 - 40 22 9 ✓ ✓ 2 1 

6 จังหวัดบึงกาฬ - 2 23 30 1 1 30 65 2 ✓ ✓ 2 1 
รวมทั้งสิ้น 195 38 485 310 5 1 210 184 34     11 6 
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2.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนจัดการป่าชุมชน 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ภาพรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการป่าชุมชน  

ลำดับท่ี หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจาก 
ป่าชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร 
และเครือข่ายแบบบูรณาการ 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน  
พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. 2562 รวมท้ังหมด 
งบดำเนินงาน 

(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น 
(บาท) 

งบดำเนินงาน 
(บาท) 

งบดำเนินงาน 
(บาท) 

งบดำเนินงาน 
(บาท) 

1 ส่วนจัดการป่าชุมชน -  -  920,400 18,000 -  23,000 961,400 
2 จังหวัดอุดรธานี 168,000 5,880,000 1,676,600 12,000 16,940 98,400 7,851,940 
3 จังหวัดเลย 122,000 4,270,000 993,800 12,000 11,290 73,100 5,482,190 
4 จังหวัดหนองคาย 46,000 1,610,000 621,000 12,000 11,290 73,100 2,373,390 
5 จังหวัดหนองบัวลำภ ู 54,000 1,890,000 753,800 12,000 11,290 73,100 2,794,190 
6 จังหวัดบึงกาฬ -  -  276,400 26,700 8,490 73,100 384,690 

รวมท้ังสิ้น 390,000 13,650,000 5,242,000 92,700 59,300 413,800 19,847,800 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 

ลำดับที่ พื้นที่ปฏบิัติงาน เป้าหมาย (แห่ง) 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน 

1  จังหวัดอุดรธานี 84 168,000 5,880,000 6,048,000 

2  จังหวัดเลย 61 122,000 4,270,000 4,392,000 

3  จังหวัดหนองคาย 23 46,000 1,610,000 1,656,000 

4  จังหวัดหนองบัวลำภู 27 54,000 1,890,000 1,944,000 

รวมทั้งหมด 195 390,000 13,650,000 14,040,000 
1. ค่าจ้างแรงงาน จำนวน 48,000 บาท  
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ้างงานราษฎรในชุมชนปลูกเสริมป่า จำนวน 3 คน/ป่าชุมชน จ้างคนละ 2 เดือน ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท/คน เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี
ป่าชุมชน 25 ต้น/ไร่ พร้อมดูแลบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า 30 ไร่/ป่าชุมชน โดยจ้างงานให้เหมาะสมตามฤดูกาลปลูก 
2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 22,000 บาท 
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจัดซื้อวัสดุ เช่น ปุ๋ย โพลิเมอร์ ไม้หลักยึดต้นไม้ กล้าไม้ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกเสริมป่า 
 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโครงการ ป้ายแนวเขต ป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ป้ายบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ลำดับที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน  
(งบรายจ่ายอื่น) 

กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำ 
แผนจัดการป่าชุมชน (งบรายจ่ายอื่น) 

กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและ 
แบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่า

ชุมชน (งบรายจ่ายอื่น) 
รวม 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน  
(ป่าชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน  
(ป่าชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน  
(กิโลเมตร) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  ส่วนจัดการป่าชุมชน 38 125,400 485 485,000 310 310,000 920,400 
2  จังหวัดอุดรธานี 13 171,600 211 1,055,000 100 450,000 1,676,600 
3  จังหวัดเลย 9 118,800 85 425,000 100 450,000 993,800 
4  จังหวัดหนองคาย 5 66,000 84 420,000 30 135,000 621,000 
5  จังหวัดหนองบัวลำภู 9 118,800 82 410,000 50 225,000 753,800 
6  จังหวัดบึงกาฬ 2 26,400 23 115,000 30 135,000 276,400 

รวมทั้งสิ้น 38 627,000 485 2,910,000 310 1,705,000 5,242,000 
หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

ลำดับที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ 
เครือข่ายแบบบูรณาการ  

(งบดำเนินงาน) 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
(งบดำเนินงาน)  

รวม 
เป้าหมายดำเนนิการ 

(จัดทำโครงการฯ นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ : แห่ง)  
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมายดำเนนิการ 
(จัดทำโครงการพุทธอุทยาน : แห่ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่วนจัดการป่าชุมชน 5 18,000 1 - 18,000 

2 จังหวัดอุดรธานี 1 12,000 - - 12,000 

3 จังหวัดเลย 1 12,000 - - 12,000 

4 จังหวัดหนองคาย 1 12,000 - - 12,000 

5 จังหวัดหนองบัวลำภู 1 12,000 - - 12,000 

6 จังหวัดบึงกาฬ 1 12,000 1 14,700 26,700 
รวมทั้งสิน 5 60,000 1 14,700 92,700 

หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการ
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พฒันาชาติ 

ลำดับที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชน  
พร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

(งบดำเนินงาน) 

เป้าหมาย
ดำเนินการ(คน) 

เป้าหมาย
ดำเนินการ 
(หมู่บ้าน) 

เป้าหมายดำเนนิการ 
(ป่าชุมชนที่ขอจัดต้ัง ตามกิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

เครือข่ายป่าชุมชน 
ต้นแบบ 

คัดเลือก
คณะกรรมการ

เครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  ส่วนจัดการป่าชุมชน 210 184 34 ✓ ✓ - 
2  จังหวัดอุดรธานี 60 73 9 ✓ ✓ 16,940 
3  จังหวัดเลย 40 19 9 ✓ ✓ 11,290 
4  จังหวัดหนองคาย 40 5 5 ✓ ✓ 11,290 
5  จังหวัดหนองบัวลำภู 40 22 9 ✓ ✓ 11,290 
6  จังหวัดบึงกาฬ 30 65 2 ✓ ✓ 8,490 

รวมทั้งสิน 210 184 34     59,300 
หมายเหตุ : - สมาชิกท่ีรับสมัคร (รายบุคคล) ต้องเป็นบุคคลท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้มาก่อน 

- ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการ
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

ลำดับที่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

(งบดำเนินงาน) 

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ 

(งบดำเนินงาน) รวม 
เป้าหมายการดำเนินงาน  

(คร้ัง) 
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมายการดำเนินงาน  
(คร้ัง) 

งบประมาณ (บาท) 

1  ส่วนจัดการป่าชุมชน - - 1 23,000 23,000 
2  จังหวัดอุดรธานี 3 75,800 1 22,600 98,400 
3  จังหวัดเลย 2 50,500 1 22,600 73,100 
4  จังหวัดหนองคาย 2 50,500 1 22,600 73,100 
5  จังหวัดหนองบัวลำภู 2 50,500 1 22,600 73,100 
6  จังหวัดบึงกาฬ 2 50,500 1 22,600 73,100 

รวมทั้งสิ้น 11 277,800 6 136,000 413,800 
หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ฝ่ายวนศาสตร์ชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง สำนักจัดการป่าชุมชน (ฝากเบิก) 

ลำดับท่ี หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต
โครงการธนาคารอาหารชุมชน 

กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ 
  

กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า  
(งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 

บำรุงรักษาป่าปีท่ี 2-6  
จังหวัดหนองบัวลำภู 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า  
(งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 

บำรุงรักษาป่าปีท่ี 2-6  
จังหวัดเลย  

กิจกรรมส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรในป่าชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมปลูกพืช
สมุนไพร 

ในป่าชุมชน 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน (ไร่) 

งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน 

(ไร่) 

งบประมาณ  
(งบลงทุน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน (ไร่) 

งบประมาณ 
 (งบลงทุน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน 

(งาน) 

งบประมาณ 
(งบ

ดำเนินงาน) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน (ไร่) 

งบประมาณ  
(งบลงทุน)    

1 ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 
(สกลนคร) 200 107,800  -  -   - -  1 35000 50 175,000  

2 ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 13 (น้ำ
หนาว)  - -  150 204,000  150  153,000   - -  -  -  

3. ปัญหา - อุปสรรค 
 3.1 เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ ยังใหม่สำหรับเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการป่าชุมชนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
 3.2 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน การปลูกต้นไม้ไม่ตรงกับพืน้ท่ีท่ีเสนอมาเนื่องจากขาดทักษะในการดูแผนท่ี 

4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 เจ้าหน้าท่ีประจำป่าชุมชนแต่ละแปลงต้องศึกษาพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการป่าชุมชนอย่างใกล้ชิด 
 4.2 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีต้องมีการติดตามและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการป่าชุมชนให้มากขึ้น

~ 40 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๑ ~ 

ภาพการดำเนินงาน 
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๒ ~ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๓ ~ 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๔ ~ 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พฒันาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๕ ~ 

กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  

  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๖ ~ 

 
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ แผน ผล 

*แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

  

ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 472,900 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า     

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรปา่ไม้     

*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
ป้องกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 264,000 

 
22 เครื่อง 

 
22 เครื่อง 

โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว     

กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า     

*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
ป้องกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 360,200 

 
12 ครั้ง 

 
12 ครั้ง 

โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว     

กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า     

*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
ป้องกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 160,500 

 
1 รุ่น 

 
1 รุ่น 

โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว     

กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม     

กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)     
*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

76,600  5,700 ไร่ 
 

-ป่าภูเขาแก้ว,ป่าดง
ปากชม 16,840,-0-
06 ไร่ 

โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและ 
เป็นธรรม  

 -ป่าโคกภูเหล็ก 
35,825-2-12 ไร่ 

กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพ่ือจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาตใน 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

  

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

  

2.4 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๗ ~ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ต่อ) 

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ แผน ผล 
*แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 23,000 

 
1 งาน 

 
1 งาน 

ผลผลิตพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ    

กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้    

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต    
*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากร 30,000 

 
1 งาน 

 
1 งาน 

โครงการป้องกันรกัษาป่าพัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว    
กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ 
และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก  

  

ราชอาณาจักร    
*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากร 20,000 

 
12 ครั้ง 

 
12 ครั้ง 

โครงการป้องกันรกัษาป่าพัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว    

กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า    

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน    
*แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

30,000 1 งาน 1 งาน 

ผลผลิตพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ    

กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้    

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,437,200   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๘ ~ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

*ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นท่ีป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
**ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพื้นท่ีป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับ

คดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้ 
***ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และ

ประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นท่ีป่า 
ภารกิจยุทธการทวงคืนผืนป่าตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๙ ~ 

การรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานภาคสนาม 
ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน การรายงาน การรายงาน การรายงาน การรายงาน หมายเหต ุ

๑ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี           
 - หน่วย นปพ.น้ำโสม ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วยนปพ.หนองวัวซอ ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ศรีธาต ุ ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.บ้านดงุ ✓ ✓ ✓ ✓   

๒ ศูนย์ป่าไม้เลย           
 - หน่วย นปพ.เอราวัณ ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ด่านซ้าย ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.เชยีงคาน ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ภูเรือ ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.เมืองเลย ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.นาแห้ว ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ผาขาว ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ปากชม ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.ภูหลวง ✓ ✓ ✓ ✓   

๓ ศูนย์ป่าไม้หนองบวัลำภ ู           
 - หน่วยนปพ.เมืองหนองบัว ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วยนปพ.ศรีบุญเรือง ✓ ✓ ✓ ✓   

๔ ศูนย์ป่าไม้หนองคาย           
 - หน่วย นปพ.สังคม ✓ ✓ ✓ ✓   
 - หน่วย นปพ.เฝ้าไร่ ✓ ✓ ✓ ✓   

๕ ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ          
 - หน่วยนปพ.เมืองบงึกาฬ ✓ ✓ ✓ ✓   

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๐ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

15-02-2564 2 3 75 บึงกาฬ เซกา ป่งไฮ 
บก.1 (บึงกาฬ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 23) 

11-02-2564 9 0 0 บึงกาฬ บึงกาฬ โคกก่อง 
บก.1 (บึงกาฬ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 23) 

08-03-2564 26 2 42 บึงกาฬ โซพ่ิสัย โซ ่
บก.1 (บึงกาฬ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 23) 

08-02-2564 2 0 92 บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ ่
บก.1 (บึงกาฬ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 23) 

11-02-2564 1 3 79 บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ ่
บก.1 (บึงกาฬ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 23) 

- 40 8 288 - - - - 

 
 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

10-02-2564 12 1 36 หนองบัวลำภ ู นากลาง ดงสวรรค ์
นภ.1 (หนอง

สวรรค์) 

19-05-2564 1 1 24 หนองบัวลำภ ู เมืองหนองบัวลำภ ู หนองบัว 
นภ.1 (หนอง

สวรรค์) 

17-06-2564 13 0 24 หนองบัวลำภ ู นากลาง ดงสวรรค ์
นภ.1 (หนอง

สวรรค์) 

- 26 2 84 - - - - 

 
 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดหนองคาย 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

- - - - - - - - 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๑ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

 
25-02-2564 13 3 36 เลย วังสะพุง ทรายขาว 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

25-03-2564 4 2 40 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
23-04-2564 21 0 61 เลย นาด้วง นาด้วง 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

13-05-2564 21 2 88 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 14 2 57 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

21-06-2564 25 2 44 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 29 1 40 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

30-08-2564 6 1 46 เลย นาด้วง นาด้วง 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 20 1 33 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

30-08-2564 2 1 95 เลย นาด้วง นาด้วง 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 24 2 93 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

08-07-2564 31 1 18 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 23 0 26 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

08-07-2564 46 3 7 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
08-07-2564 19 1 32 เลย นาด้วง นาดอกคำ 

ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  

08-07-2564 21 0 4 เลย นาด้วง นาดอกคำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22)  
 319 22 720      



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๒ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

05-03-2564 45 0 21 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ลย.2 (ด่านซ้าย) 

09-02-2564 0 0 64 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

12-02-2564 2 0 11 เลย ด่านซ้าย นาด ี ลย.2 (ด่านซ้าย) 

07-01-2564 6 3 51 เลย ด่านซ้าย โป่ง ลย.2 (ด่านซ้าย) 

17-02-2564 17 0 84 เลย ด่านซ้าย นาด ี ลย.2 (ด่านซ้าย) 

26-03-2564 16 0 63 เลย ด่านซ้าย กกสะทอน ลย.2 (ด่านซ้าย) 

24-02-2564 9 0 43 เลย ด่านซ้าย อิปุ่ม ลย.2 (ด่านซ้าย) 

21-04-2564 8 0 67 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ลย.2 (ด่านซ้าย) 

25-04-2564 3 0 96 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

15-06-2564 5 1 4 เลย ด่านซ้าย โป่ง ลย.2 (ด่านซ้าย) 

21-06-2564 9 0 47 เลย ด่านซ้าย โป่ง ลย.2 (ด่านซ้าย) 

02-06-2564 0 0 30 เลย ด่านซ้าย โป่ง ลย.2 (ด่านซ้าย) 

16-08-2564 2 0 24 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ลย.2 (ด่านซ้าย) 

05-03-2564 45 0 21 เลย ด่านซ้าย โคกงาม ลย.2 (ด่านซ้าย) 

09-02-2564 0 0 64 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

12-02-2564 2 0 11 เลย ด่านซ้าย นาด ี ลย.2 (ด่านซ้าย) 

 122 4 605     

 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

01-03-2564 128 1 28 เลย ท่าลี ่ ท่าลี ่ ลย.3 (ทา่ลี่) 

12-03-2564 0 2 48 เลย เชียงคาน บุฮม ลย.3 (ทา่ลี่) 

31-03-2564 5 0 68 เลย ท่าลี ่ ท่าลี ่ ลย.3 (ทา่ลี่) 

03-05-2564 19 0 96 เลย ท่าลี ่ น้ำแคม ลย.3 (ทา่ลี่) 

 152 3 240     

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๓ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

24-02-2564 2 0 44 เลย ภูเรือ ปลาบ่า ลย.4 (ภูเรือ) 

25-02-2564 1 1 94 เลย ภูเรือ ปลาบ่า ลย.4 (ภูเรือ) 

25-02-2564 7 1 2 เลย ภูเรือ ร่องจิก ลย.4 (ภูเรือ) 

24-02-2564 4 1 48 เลย ภูเรือ ปลาบ่า ลย.4 (ภูเรือ) 

15-12-2563 2 1 16 เลย ภูเรือ ลาดคา่ง ลย.4 (ภูเรือ) 

26-01-2564 4 2 83 เลย ภูเรือ ปลาบ่า ลย.4 (ภูเรือ) 

03-06-2564 1 3 96 เลย ภูเรือ ลาดคา่ง ลย.4 (ภูเรือ) 

29-03-2564 1 2 63 เลย ภูเรือ ปลาบ่า ลย.4 (ภูเรือ) 

10-04-2564 2 1 51 เลย ภเูรือ ลาดคา่ง ลย.4 (ภูเรือ) 

23-04-2564 1 2 48 เลย ภูเรือ ร่องจิก ลย.4 (ภูเรือ) 

26-04-2564 6 1 48 เลย ภูเรือ สานตม ลย.4 (ภูเรือ) 

07-06-2564 2 0 10 เลย ภูเรือ สานตม ลย.4 (ภูเรือ) 

20-06-2564 0 2 14 เลย ภูเรือ หนองบัว ลย.4 (ภูเรือ) 

  33 17 617         

 

วนัที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

11-03-2564 4 0 70 เลย เมืองเลย ศรีสองรัก ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

02-09-2564 1 3 39 เลย เมืองเลย นาอ้อ ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

09-09-2564 20 0 40 เลย เมืองเลย นาอาน ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

  25 3 149         



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๔ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

12.5  
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

22-02-2564 2 3 34 เลย นาแห้ว แสงภา ลย.6 (นาแห้ว) 

27-01-2564 2 2 1 เลย นาแห้ว นามาลา ลย.6 (นาแห้ว) 

27-01-2564 4 3 55 เลย นาแห้ว นาพึง ลย.6 (นาแห้ว) 

20-04-2564 4 0 10 เลย นาแห้ว นาแห้ว ลย.6 (นาแห้ว) 

19-04-2564 3 1 69 เลย นาแห้ว นามาลา ลย.6 (นาแห้ว) 

  15 9 169         

 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

14-12-2563 1 1 3 เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม ลย.7 (ผาขาว) 

14-12-2563 0 2 63 เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม ลย.7 (ผาขาว) 

14-12-2563 6 1 99 เลย ปากชม ห้วยพิชยั ลย.7 (ผาขาว) 

12-03-2564 3 2 52 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

25-03-2564 2 1 27 เลย ผาขาว โนนป่าซาง ลย.7 (ผาขาว) 

02-04-2564 512 2 59 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 

03-08-2564 1 3 0 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

09-04-2564 1 0 64 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 

23-04-2564 5 1 24 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

18-05-2564 1 0 21 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

08-09-2564 2 0 52 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

27-08-2564 0 1 2 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

  534 14 466     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๕ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

03-02-2564 0 1 37 เลย หนองหิน ตาดข่า ลย.9 (ภูหอ) 

23-12-2563 5 3 11 เลย ภูหลวง เลยวงัไสย ์ ลย.9 (ภูหอ) 

15-09-2564 1 2 12 เลย หนองหิน ปวนพ ุ ลย.9 (ภูหอ) 

  6 6 60     

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

25-02-2564 6 2 4 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง อด.1 (หนองแวง) 

11-03-2564 24 0 32 อุดรธานี น้ำโสม น้ำโสม อด.1 (หนองแวง) 

16-03-2564 0 3 27 อุดรธานี บ้านผือ หนองแวง อด.1 (หนองแวง) 

23-03-2564 35 0 72 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง อด.1 (หนองแวง) 

19-02-2564 2 2 44 อุดรธานี น้ำโสม น้ำโสม อด.1 (หนองแวง) 

10-03-2564 2 0 80 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง อด.1 (หนองแวง) 

10-04-2564 3 0 36 อุดรธานี นายูง บ้านก้อง อด.1 (หนองแวง) 

12-07-2564 52 0 59 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง อด.1 (หนองแวง) 

 124 7 354     

 

วันที่เกดิเหต ุ
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

16-12-2563 3 2 31 อุดรธานี วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 

09-06-2564 1 2 82 อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ อด.3 (ศรีธาตุ) 

 4 4 113     

 

. 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ไร่) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(งาน) 
พ้ืนที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

16-08-2564 6 3 49 อุดรธานี สร้างคอม บ้านโคก อด.4 (บ้านดุง) 

 6 3 49     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๖ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

16-01-2564 16 0 4.95 0 บึงกาฬ เซกา ป่งไฮ 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

16-02-2564 0 41 0 0.526 บึงกาฬ 
บึงโขง
หลง 

ท่าดอก
คำ 

บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

19-01-2564 0 12 0 1.034 บึงกาฬ บึงกาฬ ชัยพร 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

28-12-2563 17 0 0.349 0 บึงกาฬ บุ่งคล้า โคกกว้าง 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

03-03-2564 3 0 0.267 0 บึงกาฬ เซกา ป่งไฮ 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

24-02-2564 0 317 0 0.938 บึงกาฬ 
บึงโขง
หลง 

ท่าดอก
คำ 

บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

19-03-2564 0 35 0 2.447 บึงกาฬ บึงกาฬ โคกก่อง 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

20-04-2564 3 0 0.21 0 บึงกาฬ พรเจริญ 
หนองหัว

ช้าง 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

29-09-2564 5 0 0.541 0 บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

19-07-2564 0 15 0 0.263 บึงกาฬ เซกา โสกก่าม 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษที ่23) 

 44 420 6.317 5.208     

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

18-11-2563 1 0 0.058 0 หนองบัวลำภ ู นากลาง อุทัยสวรรค ์
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 

11-10-2563 2 0 0.376 0 หนองบัวลำภ ู
สุวรรณ
คูหา 

นาสี 
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 

09-04-2564 10 0 0.772 0 หนองบัวลำภ ู นาวัง นาเหล่า 
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 

30-06-2564 3 0 0.323 0 หนองบัวลำภ ู นากลาง เก่ากลอย 
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 
 16 0 1.529      



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๗ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดหนองคาย 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

03-11-2563 0 33 0 0.317 หนองคาย โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก นค.1 (สังคม) 

24-12-2563 0 9 0 0.293 หนองคาย สังคม สังคม นค.1 (สังคม) 

18-03-2564 49 0 18.007 0 หนองคาย สังคม นางิ้ว นค.1 (สังคม) 

20-04-2564 5 0 0.972 0 หนองคาย สังคม ผาตัง้ นค.1 (สังคม) 

24-08-2564 31 0 3.752 0 หนองคาย โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข นค.1 (สังคม) 

25-05-2564 5 0 0.37 0 หนองคาย โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข นค.1 (สังคม) 

10-07-2564 0 3 0 1.205 หนองคาย โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข นค.1 (สังคม) 

21-08-2564 17 0 11.048 0 หนองคาย สังคม บ้านม่วง นค.1 (สังคม) 

24-08-2564 31 0 3.752 0 หนองคาย โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข นค.1 (สังคม) 

10-07-2564 2 1 0.869 0.336 หนองคาย โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข นค.1 (สังคม) 

 140 46 38.77 2.151     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๘ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดหนองคาย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

09-01-2564 18 0 1.107 0 หนองคาย โพนพิสัย กุดบง 
นค.2  

(หนองหลวง) 

09-11-2563 21 0 1.87 0 หนองคาย เมืองหนองคาย 
หนอง

กอมเกาะ 
นค.2  

(หนองหลวง) 

15-10-2563 0 178 0 0.536 หนองคาย โพนพิสัย กุดบง 
นค.2  

(หนองหลวง) 

30-03-2564 4 0 3.118 0 หนองคาย อำเภอเฝ้าไร่ นาด ี
นค.2  

(หนองหลวง) 

06-08-2564 0 163 0 5.884 หนองคาย อำเภอรัตนวาป ี รัตนวาป ี
นค.2  

(หนองหลวง) 

22-07-2564 12 5 0.22 0.25 หนองคาย อำเภอรัตนวาป ี บ้านต้อน 
นค.2  

(หนองหลวง) 

20-05-2564 0 15539 0 37.967 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล 
นค.2  

(หนองหลวง) 

20-05-2564 0 17 0 0.47 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล 
นค.2  

(หนองหลวง) 

20-04-2564 0 97 0 1.117 หนองคาย โพนพิสัย เซิม 
นค.2  

(หนองหลวง) 

21-07-2564 0 25 0 2.33 หนองคาย อำเภอรัตนวาป ี บ้านต้อน 
นค.2  

(หนองหลวง) 

09-08-2564 14 19 1.142 1.457 หนองคาย โพนพิสัย กุดบง 
นค.2  

(หนองหลวง) 

05-07-2564 74 0 3.058 0 หนองคาย อำเภอรัตนวาป ี รัตนวาป ี
นค.2  

(หนองหลวง) 

 143 16043 10.515 50.011     

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

25-02-2564 2 306 0.707 3.653 เลย 
วังสะ
พุง 

ทรายขาว 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22) 

29-10-2563 22 0 1.071 0 เลย 
วังสะ
พุง 

ผาบิ้ง 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22) 

27-04-2564 0 4 0 0.103 เลย 
วังสะ
พุง 

ทรายขาว 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22) 

04-08-2564 3 0 0.566 0 เลย นาด้วง 
นาดอก

คำ 
ลย.1 (เอราวัณ) 

(หน่วยปฏิบัติการพเิศษที่ 22) 

 27 310 2.344 3.756     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๙ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

29-11-2563 0 92 0 2.061 เลย ด่านซ้าย โพนสูง 
ลย.2 (ด่าน

ซ้าย) 

25-04-2564 4 0 0.8 0 เลย ด่านซ้าย นาหอ 
ลย.2 (ด่าน

ซ้าย) 

 4 92 0.8 2.061     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

02-02-2564 2 9 0.311 0.241 เลย ท่าลี ่ หนองผือ ลย.3 (ทา่ลี่) 

29-01-2564 3 0 2.038 0 เลย ท่าลี ่ น้ำแคม ลย.3 (ทา่ลี่) 

29-07-2564 0 58 0 0.387 เลย ท่าลี ่ ท่าลี ่ ลย.3 (ทา่ลี่) 

 5 67 2.349 0.628     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

22-03-2564 16 0 0.652 0 เลย เมืองเลย เมือง 
ลย.5 (ห้วย

กระทิง) 

19-11-2563 0 56 0 1.305 เลย เมืองเลย นาอาน 
ลย.5 (ห้วย

กระทิง) 

02-09-2564 0 22 0 0.225 เลย เมืองเลย นาอ้อ 
ลย.5 (ห้วย

กระทิง) 

 16 78 0.652 1.53     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

11-01-2564 3 0 0.637 0 เลย นาแห้ว นาแห้ว ลย.6 (นาแห้ว) 

05-02-2564 0 10 0 0.057 เลย นาแห้ว นามาลา ลย.6 (นาแห้ว) 

 3 10 0.637 0.057     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๐ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

15-10-2563 56 0 2.476 0 เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม ลย.7 (ผาขาว) 

10-02-2564 3 0 2.663 0 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 

13-03-2564 6 0 0.384 0 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

03-08-2564 2 0 1.233 0 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

07-08-2564 21 0 1.771 0 เลย ผาขาว 
ท่าช้าง
คล้อง 

ลย.7 (ผาขาว) 

08-09-2564 3 0 0.818 0 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

03-08-2564 1 0 0.242 0 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

27-08-2564 2 0 0.267 0 เลย ภูกระดึง ภูกระดึง ลย.7 (ผาขาว) 

 94 0 9.854 0     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

02-06-2564 0 46 0 1.07 เลย ปากชม 
หาด
คัมภีร์ 

ลย.8 (ปากชม) 

 0 46 0 1.07     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

07-01-2564 19 0 0.856 0 เลย หนองหิน หนองหิน ลย.9 (ภูหอ) 

28-01-2564 32 0 3.185 0 เลย หนองหิน หนองหิน ลย.9 (ภูหอ) 

 51 0 4.041 0     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๑ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

13-10-2563 0 25 0 0.379 อุดรธานี นายูง นาแค 
อด.1 (หนอง

แวง) 

09-11-2563 1800 0 0 0 อุดรธานี น้ำโสม หนองแวง 
อด.1 (หนอง

แวง) 

17-01-2564 0 33 0 0.89 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง 
อด.1 (หนอง

แวง) 

24-10-2563 2 0 0.52 0 อุดรธานี บ้านผือ คำด้วง 
อด.1 (หนอง

แวง) 

11-12-2563 2 8 2.07 0.15 อุดรธานี นายูง นาแค 
อด.1 (หนอง

แวง) 

10-04-2564 13 0 1.589 0 อุดรธานี นายูง บ้านก้อง 
อด.1 (หนอง

แวง) 

 1817 66 4.179 1.419     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

31-01-2564 6 18 0.811 0.276 อุดรธานี 
เมือง

อุดรธานี 
หนองไฮ 

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

23-04-2564 4 0 0.662 0 อุดรธานี กุดจับ กุดจับ 
อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

21-04-2564 2 1 49.5 16 อุดรธานี 
เมือง

อุดรธานี 
นาด ี

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

24-08-2564 38 0 0.46 0 อุดรธานี 
หนองวัว

ซอ 
กุดหมาก

ไฟ 

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

25-03-2564 7 0 3.007 0 อุดรธานี 
เมือง

อุดรธานี 
นากว้าง 

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

10-09-2564 4 0 0.037 0 อุดรธานี 
หนองวัว

ซอ 
กุดหมาก

ไฟ 

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

23-09-2564 12 0 3.059 0 อุดรธานี กุดจับ เมืองเพยี 
อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

 73 19 57.536 16.276     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๒ ~ 

 สรุปคดีบุกรุกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) ท้องที่จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

16-02-2564 7 14 0.53 0.82 อุดรธานี 
วังสาม
หมอ 

บะยาว อด.3 (ศรีธาตุ) 

17-02-2564 8 0 4.94 0 อุดรธานี 
วังสาม
หมอ 

หนองกุงทับม้า อด.3 (ศรีธาตุ) 

01-05-2564 1 0 0.33 0 อุดรธานี ศรีธาต ุ บ้านโปร่ง อด.3 (ศรีธาตุ) 

15-06-2564 3 0 0.36 0 อุดรธานี 
วังสาม
หมอ 

ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 

29-07-2564 89 0 0.248 0 อุดรธานี ศรีธาต ุ หัวนาคำ อด.3 (ศรีธาตุ) 

30-06-2564 7 0 0.55 0 อุดรธานี กู่แก้ว โนนทองอินทร์ อด.3 (ศรีธาตุ) 

23-08-2564 8 0 1.694 0 อุดรธานี ศรีธาต ุ หนองนกเขียน อด.3 (ศรีธาตุ) 

09-08-2564 7 0 0.496 0 อุดรธานี 
วังสาม
หมอ 

บะยาว อด.3 (ศรีธาตุ) 

 130 14 9.148 0.82     

 

วันที่เกดิเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงาน 

04-03-2564 29 0 8.515 0 อุดรธานี สร้างคอม บ้านโคก อด.4 (บ้านดุง) 

13-07-2564 4 0 0.22 0 อุดรธานี 
หนอง
หาน 

สะแบง อด.4 (บ้านดุง) 

03-06-2564 4 0 2.146 0 อุดรธานี บ้านดุง บ้านจันทน์ อด.4 (บ้านดุง) 

 37 0 10.881 0     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๓ ~ 

*ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ในท้องท่ีรับผิดชอบ 

**ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการทุกชนิดท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป่า โดยให้ประสานงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประจำภาคต่างๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในท้องท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด 

***ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจำจังหวัดและหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ควบคุมกิจการท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อกำหนด กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 
ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๔ ~ 

ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการทำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ (ต่อ) 

    

    

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๕ ~ 

ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการทำไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ (ต่อ) 

    

    

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๖ ~ 

ตรวจสอบกรณีเร่ืองร้องเรียน 

    

    

    

    

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๗ ~ 

สรุปผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เร่ืองร้องเรียน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

๑. เรื่องร้องเรียน ลับ จำนวน ๑๖ เรื่อง 
๒. เรื่องร้องเรียนระบบติดตาม / e-petition จำนวน ๒๑ เรื่อง 
๓. เรื่องร้องเรียนอื่นๆ   จำนวน ๓๔ เรื่อง 
รวมเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด   จำนวน ๗๑ เร่ือง 
**ดำเนินการเสร็จส้ิน จำนวน ๖๓ เรื่อง 
**ระหว่างดำเนินการ / รอรายงานผล จำนวน ๘ เรื่อง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๘ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๙ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๐ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๑ ~ 

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ
แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
1 งานอำนวยการ 1 งาน 1 10๐    
2 งานตามนโยบาย 1 งาน 1 10๐    
3 ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ผิดกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 

60-144 
วัน 

120 10๐    

4 ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
การข่าวและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

1 งาน 1 10๐  
472,900 

 
472,900 

 
100% 

5 เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละ
บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

1 งาน 1 100 
 

   

6 ตรวจติดตามการดำเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

12 คร้ัง 12 100    

7. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 

1 งาน 1 10๐    

       
รวม 472,900 472,9000 100% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๒ ~ 

 *แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน อนุ รักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 

*ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

**ประสานหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันรักษาป่า 

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๓ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๔ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๕ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๖ ~ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ
แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
1 งานอำนวยการ 1 งาน 1 10๐    
2 งานตามนโยบาย 1 งาน 1 10๐    
3 ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ผิดกฎหมายวา่ด้วยการป่าไม้ 

1 งาน 1 10๐    

4 หยดุยัง้การทำลายป่าคงสภาพ
และยึดคืนผืนป่าทีถู่กบุกรุก 

1 งาน 1 10๐  
360,200 

 
360,200 

 
100% 

5 การปฏิบตัิการด้านการข่าวและ
การติดตามสถานการณ์ 

1 งาน 1 100 
 

   

6 เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละ
บริการสาธารณะเพื่อใช้ราษฎรมี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

1 งาน 1 100    

7. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 

1 งาน 1 10๐    

       
รวม 360,200 360,200 100% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๗ ~ 

 *แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน อนุ รักษ์  ฟื้นฟู   และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 *จัดทำแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ไฟป่าของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 

 *กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (มาตรการ “๔ พื้นท่ี ๔ มาตรการบริหารจัดการ”) 

 *ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เครือข่าย 

ความร่วมมือระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ในพื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีท่ีเกิดจุดความร้อน (HOTSPOT) บ่อยครั้ง  

ในท้องท่ีจังหวัดอุดรธานีเพื่อประสานเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

 *ตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์ป่าไม้จังหวัด จำนวน ๕ ศูนย์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  

จำนวน ๑๘ หน่วย ในการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ให้เป็นไปตามผลผลิตและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 *จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔”  

 *ส่งเสริมภารกิจการควบคุมไฟป่าเข้าสู่แผนพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ว่าด้วยปัญหา

มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี สู่เมืองต้นแบบประเทศไทย 

 *ผลักดันแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด

อุดรธานี (แผนพัฒนา ๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๘ ~ 

*ข้อมูลสถิติจุดความร้อน (เฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) 
ต้ังแต่ ปี 2562 – 2564 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 
 

*จุดความร้อน (hotspot) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบ 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๙ ~ 

 สรุปผลการสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการกำหนดแผน/เป้าหมาย ตามประกาศกรมป่าไม้ จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน 

ลำดับ
ที ่

รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายฯ สถานทีต่ั้ง 

เครือข่ายท้องที ่จงัหวัดอุดรธานี  ๕  หมู่บา้น/เครือข่าย  
๑. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านจำปาทองน้อย หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
๒. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านโสมเจริญ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

๓. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านดงพฒันา หมู่ท่ี ๕ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จงัหวดัอุดรธานี 

๔ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี ๔ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จงัหวดั

อุดรธานี 

๕ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จงัหวดัอุดรธานี 

เครือข่ายท้องที ่จงัหวัดเลย  ๘  หมู่บ้าน/เครือข่าย  

๑ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านหนองสิม หมู่ท่ี ๗ ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

๒ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านห้วยใค ้ หมู่ท่ี ๔ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จงัหวดัเลย 

๓ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านห้วยหินขาว หมู่ท่ี ๒ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

๔ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านผาสวรรค ์ หมู่ท่ี ๓ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

๕ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านตาดสาน หมู่ท่ี ๕ ตำบลปลาบ่า อำเภอภเูรือ จงัหวดัเลย 

๖ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านซำขาม หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จงัหวดัเลย 

๗ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านกกกะบาก หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลโปง่ อำเภอดา่นซ้าย จังหวัดเลย 

๘ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านสวนปอ หมู่ท่ี ๗ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

เครือข่ายท้องที ่จงัหวัดบึงกาฬ  ๕  หมูบ่้าน/เครือข่าย  

๑ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านหนองหิง้ หมู่ท่ี ๒ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

๒ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี ๕ ตำบลท่ากกเเดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

๓ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๘ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

๔ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านโคกสวา่ง หมู่ท่ี ๒ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ 

๕ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านโนนสา หมู่ท่ี ๒ ตำบลโคกกล่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๐ ~ 

 บัญชีรายชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ 

แนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 
 
ที ่

 
หน่วย 

งบประมาณ ครั้งที่ ๑ งบประมาณ ครั้งที่ ๒ รวม 
จำนวน/

กม. 
งบประมา

ณ 
จำนวน/กม. งบประมา

ณ 
กม. งบประมา

ณ 
 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี       

๑ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้น้ำโสม ๓๐ ๑๕๔,๒๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ 
๒ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้หนองวัวซอ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๓๐ ๑๕๔,๒๐๐ 
๓ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ศรีธาต ุ - - ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ 
๔ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้บ้านดงุ - - ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ 
        
 ศูนย์ป่าไม้เลย       

๑ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมืองเลย ๑๐ ๕๑,๔๐๐ - - ๑๐ ๕๑,๔๐๐ 
๒ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ด่านซ้าย ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ 
๓ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เชยีงคาน ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๓๐ ๑๕๔,๒๐๐ 
๔ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ภูเรือ ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ 
๕ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้นาแห้ว ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ 
๖ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ปากชม ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๓๐ ๑๕๔,๒๐๐ 
๗ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เอราวัณ ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๔๐ ๒๐๕,๖๐๐ ๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ 
๘ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ภูหลวง ๑๐ ๕๑,๔๐๐ ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ ๓๐ ๑๕๔,๒๐๐ 
๙ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ผาขาว ๑๐ ๕๑,๔๐๐ - - ๑๐ ๕๑,๔๐๐ 
        
 ศูนย์ป่าไม้หนองบวัลำภ ู       

๑ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมือง
หนองบัวลำภ ู

๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ - - ๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ 

๒ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ศรีบญุเรือง ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ - - ๒๐ ๑๐๒,๘๐๐ 
        
 ศูนย์ป่าไม้หนองคาย       

๑ หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้สังคม - - ๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ ๕๐ ๒๕๗,๐๐๐ 
        
 รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ ๑,๑๓๐,๘๐

๐ 
๓๐๐ ๑,๕๔๒,๐๐

๐ 
๕๒๐ ๒,๖๗๒,๘๐

๐ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๑ ~ 

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ
แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

๑. ประสานคณะทำงานแก้ไขปญัหา
ไฟป่าและหมอกควันพร้อมป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

12 คร้ัง 

 

12 คร้ัง ๑๐๐%  

 

 

๒๐,๐๐๐ 

(บาท) 

 

 

 

๑๙,๙๙๖ 

(บาท) 

 

 

 

๙๙.๙๙% 

1.1 จุดความร้อน (Hot Spot) 
ค่าเฉลี่ย ๕ ปลีดลงเม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

๒,๑๑๕ 

(จุด/คร้ัง) 

๑,๑๘๔ 

(จุด/คร้ัง) 

100% 

2. ตรวจตดิตามให้คำแนะนำศูนยป์่า
ไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
ในการปฏิบัตงิานป้องกันและ
ควบคุมไฟปา่ 

5 จังหวัด 5 จังหวัด 100% 

1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟปา่(หมู่บ้านเครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟปา่ 
๑๘ หมู่บ้าน) 

๑๘ 

(เครือข่าย) 

๑๘ 

(เครือข่าย) 

๑๐๐%  

 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ 
1.3 จัดทำแนวกันไฟ (คร้ังที่ 1) ๒๒๐ 

(กิโลเมตร) 

๒๒๐ 

(กิโลเมตร) 

๑๐๐% 

1.4 จัดทำแนวกันไฟ (คร้ังที่ 2) ๑๖๐ 

(กิโลเมตร) 

๑๖๐ 

(กิโลเมตร) 

๑๐๐% 

2. งบอำนวยการ/กำกับติดตามงาน
ของศูนย์ป่าไม้  

๔ 

(ศูนย์) 

๔ 

(ศูนย์) 

๑๐๐% ศูนย์ป่าไม้ 

รวม 20,000 19,996 99.99 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๒ ~ 

*กิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔” 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๓ ~ 

*การส่งเสริมภารกิจการควบคุมไฟป่าเข้าสู่แผนพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ว่าด้วยปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 

สู่เมืองต้นแบบประเทศไทย 

   
 

*การประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เครือข่าย 
ความร่วมมือระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยงหรือพืน้ที่ที่เกิดจุดความร้อน (HOTSPOT) 

บ่อยคร้ัง เพื่อประสานเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

   
 

*ภาพการจัดทำแนวกันไฟ ในพื้นทีเ่สี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟป่า 
หรือพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดเหตุไฟป่าบ่อยคร้ังซ้ำซาก 

   
 
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๔ ~ 

*ภาพกิจกรรมประสานงาน ต่างๆ 

     

     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๕ ~ 

 *แผนงานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ 
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 *สำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลสารสนเทศฯ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ  
ศูนย์ป่าไม้ และหน่วยงานภาคสนาม 
 *จัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราบการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากร  ป่าไม้ ในการบันทึกข้อมูล สืบค้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๖ ~ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

*ภาพการดำเนินกิจกรรม 

   

   

  

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ

แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

1 รุ่น 1 รุ่น 100 160,500 160,500 100 

รวม 160,500 160,500 100% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๗ ~ 

*ภาพการดำเนินกิจกรรม (ต่อ) 

   

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๘ ~ 

*ภาพการดำเนินกิจกรรม (ต่อ) 

    

    

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๙ ~ 

*ภาพการดำเนินกิจกรรม (ต่อ) 

 

    

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๐ ~ 

*ภาพการดำเนินกิจกรรม (ต่อ) 

    

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๑ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๒ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๓ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๔ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๕ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๖ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๗ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๘ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๙ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๐ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๑ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๒ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๓ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 *แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ 
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
 *ติดตาม กำกับ สนับสนุนการดำเนินงานและรวบรวม สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน 
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ของหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการลงพื้นท่ี 
 1. ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ 
 2. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ 
 3. ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
 4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
 5. ตรวจสอบการขออนุญาตทำไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
 6. ตรวจสอบการขออนุญาตทำไม้ในพื้นท่ีป่าท่ีเปิดใช้ท่ีดินเพื่อทำประโยชน์ 
 7. ตรวจสอบการขออนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 8. ตรวจสอบการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 
 9. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 10. ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของป่าหวงห้าม 
 11. ตรวจวัดประทับตราไม้ 
 12. รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 

สรุปการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช 2484 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ 2484  (ปกติ) จำนวน 57 คำขอ 
ออกใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ (ป.84-4) จำนวน 71 ใบอนุญาต 
ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ 2484 (ตาม มติครม.) จำนวน 1536 คำขอ 
ออกใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ (ป.84-4) (ตาม มติ ครม.) จำนวน 3 ใบอนุญาต 
หมายเหตุข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๕ ~ 

สรุปการทำไม้ในเขตทางหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จำนวน 23 คำขอ 
1. อนุญาตแล้ว   จำนวน  8 คำขอ 
2. รายงานการตรวจสอบแล้ว จำนวน  4 คำขอ 
3. รอเอกสารเพิ่มเติม  จำนวน  1 คำขอ 
4. ยังไม่รายงานการตรวจสอบ จำนวน  10 คำขอ 

 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 

แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

*ติดตาม กำกับ สนับสนุนการ
ดำเนินงานและรวบรวม สรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้
จ่ายเงิน 

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ของ
หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการ
ลงพ้ืนที่ 

6 ครั้ง 6 ครั้ง 100 23,000 23,000 100 

รวม 23,000 23,000 100% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๖ ~ 

 *แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน อนุ รักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
กิจกรรมหลักการจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่ 
กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 *ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 5,700 ไร่ 
 -งาน ท่ีปฏิบั ติภายใต้งานตรวจสอบและออกหลักฐานอนุญ าตให้ เข้ าทำประโยชน์ ในพื้ น ท่ี  
ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 1.1 ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีเป้าหมายของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ตามนโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
 1.2 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นท่ีป่าของผู้รับอนุญาต 

 1.3 งานอำนวยการ 
 *ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีเป้าหมายของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ตามนโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
 1. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว , ป่าดงปากชม จังหวัดเลย  
เพื่อดำเนินโครงการจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)  
เนื้อที่ 16,840-0-06 ไร่ 
 -ท้องท่ีตำบลปากชม ตำบลห้วยพิชัย ตำบลเชียงกลม ตำบลห้วยบ่อซืน ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม 
จังหวัดเลย  

-ท้องท่ีตำบลบุฮม ตำบลธาตุ และตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 2. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก จังหวัดเลย  เพื่อดำเนิน
โครงการจัดท่ี ดินทำกินให้ ชุมชนตามนโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ี ดินแห่งชาติ (คทช.)  
เนื้อที่ 35,825-2-12 ไร่ 
 -ท้องท่ีตำบลนาอ้อ ตำบลนาโป่ง ตำบลเส้ียว ตำบลกกทอง ตำบลเมือง ตำบลศรีสองรัก ตำบลนาแขม 
ตำบลน้ำหมาน ตำบลกกดู่ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 -ท้องท่ีตำบลเขาแก้ว ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 -ท้องท่ีตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

-ท้องท่ีตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๗ ~ 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ

แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  รอ้ยละ แผน  ผล  ร้อย
ละ 

*ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 5,700 ไร่ 
1.งานที่ปฏบิัตภิายใต้งานตรวจสอบและออกหลักฐาน
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ
ประกอบด้วย 
    1.1 ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
พื้นทีเ่ป้าหมายของกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติที่
จะดำเนินการจัดทีด่ินทำกินให้ประชาชนผูย้ากไร้ ตาม
นโยบายภายใตค้ณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
    1.2 ตรวจสอบและตดิตามผลการใช้พื้นที่ป่าของ
ผู้รับอนุญาต 

1.3 . งานอำนวยการ 

5,700 ไร่ 16,840-0-06 
 

35,825-2-12 

100 76,600 76,600 100 

รวม 76,600 76,600 100
% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๘ ~ 

 *แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน อนุ รักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

1. ตรวจสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
3. การติดตามผลและให้คำแนะนำ 
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม ้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
แผน/ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบตั ิ

แผน/ผลการดำเนินงาน  

(หน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  

 

ผล  

 

ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

1. ตรวจสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และ
ถ่านไม้ เพื่อสง่ออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์
ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  

3. การติดตามผลและใหค้ำแนะนำ 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนว
ทางการตรวจสอบและออกหนังสือ
รับรองไม้ ผลติภัณฑ์ไม้ และถา่นไม้ 

1 งาน 

 

 

1 งาน 

 

 

4 คร้ัง 

2 คร้ัง 

114  

คำขอ 

 

263 แปลง 

 

 

 

 

100 30,000 30,000 100 

รวม 30,000 30,000 100% 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 
 
ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1

กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (พรก.เงินกู้) (เบิกจ่ายผ่านศูนย์ป่าไม้) 13,516,800.00 700,000.00    699,670.00  12,816,800.00  12,764,697.27   -           -           13,464,367.27 99.61 52,432.73

 - ผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี 70 ล้านกล้า 4,000,000 กล้า 4,000,000 กล้า 11,600,000.00 -                         -                      11,600,000.00 11,599,771.00 -                    -                    11,599,771.00 100.00 229.00

 - ปรับปรุงและพัฒนาระบบน ้าเพ่ือรองรับการผลิตกล้าไม้  6 แห่ง  6 แห่ง 700,000.00 700,000.00    699,670.00  -                    -                    699,670.00 99.95 330.00

 - จัดสร้างเรือนเพาะช้ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30*30 ม. 3 หลัง 3 หลัง 1,216,800.00 -                         -                      1,216,800.00 1,164,926.27 -                    -                    1,164,926.27 95.74 51,873.73

2
กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งานเพาะช ากล้า

ไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว) 9,872,200.00 114,000.00    113,790.77  9,758,200.00    9,757,683.00    -           -           9,871,473.77 99.99 726.23

 - อ้านวยการ 8 หนว่ยงาน 8 หนว่ยงาน 114,000.00 114,000.00    113,790.77  -                             -                             -                    -                    113,790.77 99.82 209.23

 - เพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป (เพ่ือการแจกจ่าย) 2,050,000 กล้า 2,050,000 กล้า 5,945,000.00 -                         -                      5,945,000.00 5,944,981.00 -                    -                    5,944,981.00 100.00 19.00

 - เพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป (เพ่ือเตรียมจัดท้ากล้าไม้ขนาดใหญ่) 348,000 กล้า 348,000 กล้า 1,009,200.00 -                         -                      1,009,200.00 1,009,158.00 -                    -                    1,009,158.00 100.00 42.00

 - จัดท้ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 290,000 กล้า 290,000 กล้า 2,204,000.00 -                         -                      2,204,000.00 2,203,544.00 -                    -                    2,203,544.00 99.98 456.00

 - เพาะช้ากล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย 300,000 กล้า 300,000 กล้า 600,000.00 -                         -                      600,000.00 600,000.00 -                    -                    600,000.00 100.00 0.00

3 กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) 27,718,400.00 178,600.00    176,093.30  27,539,800.00  27,526,092.00   -           -           27,702,185.30 99.94 16,214.70

 - อ้านวยการ 25 หนว่ยงาน 25 หนว่ยงาน 178,600.00 178,600.00    176,093.30  -                             -                             -                    -                    176,093.30 98.60 2,506.70

 - เพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป (เพาะช้ากล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าฯ ) 1,150,000 กล้า 1,150,000 กล้า 3,335,000.00 -                         -                      3,335,000.00 3,334,830.00 -                    -                    3,334,830.00 99.99 170.00

 - เพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป (สนบัสนนุปลูกไม้ยืนต้นในพื นที่ คทช.) 8,032,000 กล้า 8,032,000 กล้า 23,292,800.00 -                         -                      23,292,800.00 23,279,392.00 -                    -                    23,279,392.00 99.94 13,408.00

 - จัดท้ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (สนบัสนนุปลูกไม้ยืนต้นในพื นที่ คทช.) 120,000 กล้า 120,000 กล้า 912,000.00 -                         -                      912,000.00 911,870.00 -                    -                    911,870.00 99.99 130.00

ฝ่ายผลิตกล้าไม้

คงเหลือ 

(บาท)

รวมงบประมาณ

 (บาท)

การด าเนินงาน

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ืมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถ่ิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟ้ืนฟู

ป่าไม้

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา 

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
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2.5 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า) 10,327,300.00 10,000.00     10,000.00   10,317,300.00  10,306,301.00   -           -           10,316,301.00 99.89 10,999.00

 - บ้ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,400 ไร่ 7,400 ไร่ 7,548,000.00 -                         -                      7,548,000.00 7,547,225.00 -                    -                    7,547,225.00 99.99 775.00

 - บ้ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 4,330 ไร่ 4,330 ไร่ 2,121,700.00 -                         -                      2,121,700.00 2,113,006.00 -                    -                    2,113,006.00 99.59 8,694.00

 - จัดท้าแนวกันไฟ  126 กม.  126 กม. 647,600.00 -                         -                      647,600.00 646,070.00 -                    -                    646,070.00 99.76 1,530.00

 - งานอ้านวยการ 10,000.00 10,000.00      10,000.00    -                             -                             -                    -                    10,000.00 100.00 0.00

5
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการปลูกป่าต้นน้ าเส่ือมสภาพ

บนพ้ืนท่ีสูงชัน) 92,400.00 -                         -                      92,400.00        92,330.00        -                    -                    92,330.00 99.92 70.00

 - เพาะช้าหญ้าแฝก 56,000 กล้า 56,000 กล้า 92,400.00 -                         -                      92,400.00 92,330.00 -                    -                    92,330.00 99.92 70.00

6

เงินฝากแผนกป่าไม้ รหัส 00930 กิจกรรมปลูกและบ ารุงป่า 

(แผนงาน/โครงการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม้ส าหรับก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า) 612,000.00 -                         -                      612,000.00      611,330.00       -                    -                    611,330.00 99.89 670.00

  - กิจกรรมบ้ารุงรักษาป่าปีที่ 2 600 ไร่ 600 ไร่ 612,000.00 -                         -                      612,000.00 611,330.00 -                    -                    611,330.00 99.89 670.00

7

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการจัดหา

แหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน (เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แทนกัน) 2,615,600.00 -                         -                      2,615,600.00    2,610,028.00    -                    -                    2,610,028.00 99.79 5,572.00

 -กิจกรรมบ้ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 1,200 ไร่ 1,200 ไร่ 1,224,000.00 -                         -                      1,224,000.00 1,224,000.00 -                    -                    1,224,000.00 100.00 0.00

 -กิจกรรมบ้ารุงรักษาป่าปีที่  7 2,840 ไร่ 2,840 ไร่ 1,391,600.00 -                         -                      1,391,600.00 1,386,028.00 -                    -                    1,386,028.00 99.60 5,572.00

8

เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สินของกรมป่าไม้ รหัส 00770 

กิจกรรมบ ารุงป่า 3,802,600.00 -                         -                      3,802,600.00    3,801,971.00    -                    -                    3,801,971.00 99.98 629.00

 -กิจกรรมบ้ารุงป่าปีที่ 2-6 3,680 ไร่ 3,680 ไร่ 3,753,600.00 -                         -                      3,753,600.00 3,753,201.00 -                    -                    3,753,201.00 99.99 399.00

 -กิจกรรมบ้ารุงป่าปีที่ 7-10 100 ไร่ 100 ไร่ 49,000.00 -                         -                      49,000.00 48,770.00 -                    -                    48,770.00 99.53 230.00

9 เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน รหัส 00770 กิจกรรมปลูกป่า 7,995,000.00 -                         -                      7,995,000.00    7,991,935.00    -                    -                    7,991,935.00 99.96 3,065.00

 -กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 2,050 ไร่ 2,050 ไร่ 7,995,000.00 -                         -                      7,995,000.00 7,991,935.00 -                    -                    7,991,935.00 99.96 3,065.00

10 เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ รหัส 00927 กิจกรรมปลูกป่าท่ัวไป 196,950.00 -                         -                      196,950.00      196,826.60       -                    -                    196,826.60 99.94 123.40

 -กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 50.5 ไร่ 50.5 ไร่ 196,950.00 -                         -                      196,950.00 196,826.60 -                    -                    196,826.60 99.94 123.40

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท) หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

การด าเนินงาน

ฝ่ายปลูกป่า

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

11

 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร

อาชีพปลูกสวนป่า 195,000.00 195000.00 195000.00 -                             -                             -                        -                       195,000.00 100.00 0.00

12 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ  2,680 ไร่  2,680 ไร่ 2,731,400.00 35,400.00 35,400.00 -                             -                             2,696,000.00 2,558,100.00 2,593,500.00 94.95 137,900.00

**เกษตรกร

ยกเลิกบางส่วน

 -ตรวจติดตามแปลง กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือ

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะ 2 ( ปีที่ 2-ปีที่ 5)

13

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้

ยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 26,400.00 26,400.00 26,400.00 -                             -                             -                        -                       26,400.00 100.00 0.00

 - รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,200 ไร่ 1,200 ไร่

14

กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม) 174,000.00 -                         -                      174,000.00 173,987.00 -                        -                       173,987.00 99.99 13.00

 -สนบัสนนุกล้าไม้แก่เกษตรกร ( 50 ต้น/ไร่) 600,000 กล้า 600,000 กล้า

15 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 360 ตัวอย่าง 360 ตัวอย่าง 218,000.00 218,000.00 217,996.43 -                             -                             -                        -                       217,996.43 100.00 3.57

 - ส้ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามตามหลักวิชาการ (สวนป่าที่ขึ นทะเบียน)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท) หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

การด าเนินงาน

รวมงบประมาณ

 (บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบ

วงจร

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบ

วงจร

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก

ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

18
กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (งานส านัก

โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ)

 - กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป  140,000 กล้า 140,000 กล้า 406,000.00 -                         -                      406,000.00 405,985.00 -                        -                       405,985.00 100.00 15.00

 - กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้มีค่า   90,000 กล้า 90,000 กล้า 684,000.00 -                         -                      684,000.00 683,929.00 -                        -                       683,929.00 99.99 71.00

 - กิจกรรมเพาะช้าหญ้าแฝก      100,000 กล้า 100,000 กล้า 165,000.00 -                         -                      165,000.00 164,980.00 -                        -                       164,980.00 99.99 20.00

19 กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า  (งานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ)

 - กิจกรรมบ้ารุงป่าใช้สอย 900 ไร่ 900 ไร่ 855,000.00 -                         -                      855,000.00 854,980.00 -                        -                       854,980.00 100.00 20.00

 - กิจกรรมบ้ารุงรักษาป่าปีที่ 7 – 10 100 ไร่ 100 ไร่ 49,000.00 -                         -                      49,000.00 48,020.00 -                        -                       48,020.00 98.00 980.00

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้

20 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 - กิจกรรมงานอ้านวยการและประสานงานโครงการ  7 งาน 7 งาน 170,000.00 170,000.00 168,045.95 -                             -                             -                        -                       168,045.95 98.85 1,954.05

 - กิจกรรมจัดท้าแนวกันไฟ       20 กม. 20 กม. 102,800.00 -                         -                      102,800.00 101,699.50 -                        -                       101,699.50 98.93 1,100.50

21

กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - กิจกรรมพิเศษสนบัสนนุการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืช 2 งาน 2 งาน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -                             -                             -                        -                       60,000.00 100.00 0.00

22

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

 - กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด้าริฯ     3,000 ไร่ 3,000 ไร่ 16,500,000.00 -                         -                      16,500,000.00 16,397,555.00 -                        -                       16,397,555.00 99.38 102,445.00

23 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้  

 - กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้  6,000 ไร่ 6,000 ไร่ 33,000,000.00 33,000,000.00 32,377,838.00 32,377,838.00 98.11 622,162.00

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท) หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

การด าเนินงาน

ฝ่ายโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค แผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

24 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ

  -จ้างเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด้าริ  6 คน  6 คน 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 -                             -                             -                        -                       1,080,000.00 100.00 0.00

25 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -กิจกรรมเพาะช้าหญ้าแฝก 200,000 กล้า 200,000 กล้า 412,500.00 -                         -                      412,500.00 412,500.00 -                        -                       412,500.00 100.00 0.00

26

กิจกรรมหลักเบิกแทนกรมชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายตาม

แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขและพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 -บ้ารุงป่าใช้สอย 300 ไร่ 300 ไร่ 285,000.00 -                         -                      285,000.00 284,860.00 -                        -                       284,860.00 99.95 140.00

 -บ้ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 300 ไร่ 300 ไร่ 306,000.00 -                         -                      306,000.00 305,960.00 -                        -                       305,960.00 99.99 40.00

 -เพาะช้ากล้าไม้ 200,000 กล้า 200,000 กล้า 580,000.00 -                         -                      580,000.00 405,985.00 -                        -                       405,985.00 70.00 174,015.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -เพาะช้าหญ้าแฝก 200,000 กล้า 200,000 กล้า 330,000.00 -                         -                      330,000.00 329,995.00 -                        -                       329,995.00 100.00 5.00

 -จัดท้าแปลงอนรัุกษ์พันธ์ุกรรมพืช 1 งาน 1 งาน 100,000.00 -                         -                      100,000.00 99,950.00 -                        -                       99,950.00 99.95 50.00

 -งานอ้านวยการและประสานงานโครงการ 1 งาน 1 งาน 99,000.00 -                         -                      99,000.00 82,720.00 -                        -                       82,720.00 83.56 16,280.00

27 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -จัดหาครุภัณฑ์การผลิต/แปรรูปผลผลิต 13 รายการ 13 รายการ 1,216,300.00 -                         -                      1,216,300.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 1,216,300.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -อาคารศูนย์เรียนรู้สร้างป่าสร้างรายได้ 1 หลัง 1 หลัง 750,000.00 -                         -                      750,000.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 750,000.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -อาคารเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปผลผลิต 1 หลัง 1 หลัง 577,000.00 -                         -                      577,000.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 577,000.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -จัดหากล้าไม้แมคคาเดเมีย 4,000 กล้า 4,000 กล้า 320,000.00 320,000.00 320,000.00 -                             -                             -                        -                       320,000.00 100.00 0.00

 -จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่ 30,000 กล้า 30,000 กล้า 228,000.00 228,000.00 228,000.00 -                             -                             -                        -                       228,000.00 100.00 0.00

 -กิจกรรมอ้านวยการ 1 งาน 1 งาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -                             -                             -                        -                       50,000.00 100.00 0.00

หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

การด าเนินงาน

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท)

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการประตูระบายน้ า

ศรีสองรัก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสร้างป่าสร้าง

รายได้ ตามพระราชด าริฯ อ.นาแห้ว จ.เลย

ล าดับ

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้

 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานยุทธสาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (แผนงานด้านส่งเสริมและ

ขยายผล)

กิจกรรม/โครงการ
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

24 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ

  -จ้างเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด้าริ  6 คน  6 คน 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 -                             -                             -                        -                       1,080,000.00 100.00 0.00

25 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -กิจกรรมเพาะช้าหญ้าแฝก 200,000 กล้า 200,000 กล้า 412,500.00 -                         -                      412,500.00 412,500.00 -                        -                       412,500.00 100.00 0.00

26

กิจกรรมหลักเบิกแทนกรมชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายตาม

แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขและพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 -บ้ารุงป่าใช้สอย 300 ไร่ 300 ไร่ 285,000.00 -                         -                      285,000.00 284,860.00 -                        -                       284,860.00 99.95 140.00

 -บ้ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 300 ไร่ 300 ไร่ 306,000.00 -                         -                      306,000.00 305,960.00 -                        -                       305,960.00 99.99 40.00

 -เพาะช้ากล้าไม้ 200,000 กล้า 200,000 กล้า 580,000.00 -                         -                      580,000.00 405,985.00 -                        -                       405,985.00 70.00 174,015.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -เพาะช้าหญ้าแฝก 200,000 กล้า 200,000 กล้า 330,000.00 -                         -                      330,000.00 329,995.00 -                        -                       329,995.00 100.00 5.00

 -จัดท้าแปลงอนรัุกษ์พันธ์ุกรรมพืช 1 งาน 1 งาน 100,000.00 -                         -                      100,000.00 99,950.00 -                        -                       99,950.00 99.95 50.00

 -งานอ้านวยการและประสานงานโครงการ 1 งาน 1 งาน 99,000.00 -                         -                      99,000.00 82,720.00 -                        -                       82,720.00 83.56 16,280.00

27 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -จัดหาครุภัณฑ์การผลิต/แปรรูปผลผลิต 13 รายการ 13 รายการ 1,216,300.00 -                         -                      1,216,300.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 1,216,300.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -อาคารศูนย์เรียนรู้สร้างป่าสร้างรายได้ 1 หลัง 1 หลัง 750,000.00 -                         -                      750,000.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 750,000.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -อาคารเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปผลผลิต 1 หลัง 1 หลัง 577,000.00 -                         -                      577,000.00 0.00 -                        -                       0.00 0.00 577,000.00 **กันเงินเหล่ือมปี

 -จัดหากล้าไม้แมคคาเดเมีย 4,000 กล้า 4,000 กล้า 320,000.00 320,000.00 320,000.00 -                             -                             -                        -                       320,000.00 100.00 0.00

 -จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่ 30,000 กล้า 30,000 กล้า 228,000.00 228,000.00 228,000.00 -                             -                             -                        -                       228,000.00 100.00 0.00

 -กิจกรรมอ้านวยการ 1 งาน 1 งาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -                             -                             -                        -                       50,000.00 100.00 0.00

หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

การด าเนินงาน

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท)

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการประตูระบายน้ า

ศรีสองรัก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสร้างป่าสร้าง

รายได้ ตามพระราชด าริฯ อ.นาแห้ว จ.เลย

ล าดับ

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้

 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานยุทธสาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (แผนงานด้านส่งเสริมและ

ขยายผล)

กิจกรรม/โครงการ

~ 114 ~ 

 



สรปุผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

แผนปฏิบัติงาน ผลปฏิบัติงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล

28 กิจกรรมรุกขกร         40,000.00 40,000.00 39,984.00 -                             -                             -                        -                       39,984.00 99.96 16.00

29 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเลย) 1 หนว่ย 1 หนว่ย 269,300.00 269,300.00 268,901.01 -                             -                             -                        -                       268,901.01 99.85 398.99

30 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเลย) 61,000.00 61,000.00 60,980.00 -                             -                             -                        -                       60,980.00 99.97 20.00

รวม 151,925,350.00 3,991,100.00 3,985,661.46 143,893,250.00 140,344,823.37 4,041,000.00 3,902,300.00 148,232,784.83 97.57 3,692,565.17

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ 

(บาท) หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

การด าเนินงาน

รวมงบประมาณ

 (บาท)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายรวม 

(บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๖ ~ 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) 

หน่วยปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

บำรุงรักษาป่าปีที่ 

 2-6 

บำรุงรักษาป่าปีที่ 
 7-10 

จัดทำแนวกันไฟ 

อุดรธานี 1,130 ไร่ 700  ไร่ 430  ไร่ 5 กิโลเมตร 

เลย 9,380 ไร่ 6,700 ไร่ 2,680 ไร่ 116 กโิลเมตร 

หนองคาย 570  ไร่ - 570  ไร่ 3  กิโลเมตร 

บึงกาฬ 650  ไร่ - 650  ไร่ 2 กิโลเมตร 

รวม 11,730 7,400 ไร ่ 4,330 ไร ่ 126 กิโลเมตร 
 

กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน) 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
เพาะชำหญ้าแฝก 

เลย 56,000 กล้า 56,000กล้า 

รวม 56,000 กล้า 56,000  กล้า 
 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนและบำรุงป่าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกรมชลประทาน 

หน่วยปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 

เลย 4,040  ไร่ 1,200 ไร่ 2,840 ไร่ 

รวม 4,040 ไร ่ 1,200 ไร ่ 2,840 ไร ่



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๗ ~ 

แผนงาน/โครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
สำหรับก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หน่วยปฏิบัติงาน รหัส แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 

เลย 00930 600 ไร่ 600 ไร่ - 

รวม  600 ไร ่ 600 ไร ่ - 

 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนและบำรุงป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยปฏิบัติงาน 

รหัส แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ปลูกป่าทั่วไป บำรุงรักษาป่า 

ปีที่ 2-6 

บำรุงรักษาป่า 

ปีที่ 7-10 

เลย 00770 5,280 ไร่ 1,600 ไร่ 3,680 ไร่ - 

อุดรธานี 00770 550 ไร่ 450 ไร่ - 100 ไร่ 

อุดรธานี 00927 50.5 ไร่ 50.5 ไร่ - - 

รวม  5,880.5 ไร ่ 2,100.5 ไร ่ 3,680 ไร ่ 100 ไร ่



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๘ ~ 

งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผนปฏิบัติ
งาน 

(แปลง
ตัวอย่าง) 

ผลการปฏิบัติงาน 

สวนป่าที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการ

สำรวจข้อมูล 
จำนวน 5 
จังหวัด 

(จังหวัด) 

สำรวจ/เก็บข้อมูล
ภาคสนามตาม
หลักวิชาการป่า

ไม ้

(จังหวัด/แปลง
ตัวอย่าง) 

 

ให้คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านการดูแลและ

บำรุงรักษาและสร้าง
ความเข้าใจในการ

ดำเนินการตาม พ.ร.บ.
สวนป่า พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(จังหวัด/เรื่อง) 

ติดตามผล
การดำเนิน
โครงการ 
(ครั้ง) 

อุดรธานี 70 1 1/70 1/6  

เลย 20 1 1/20 1/6  

หนองคาย 180 1 1/180 1/6 1 

หนองบัวลำภู 70 1 1/70 1/6  

บึงกาฬ 20 1 5/20 1/6  

รวม 360 5 5/360 5/6 1 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๙ ~ 

กิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

ผลการปฏิบัติงาน 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานเครือข่ายที่
ได้รับการจัดต้ังและรับ

สมาชิกเพิ่มเติม 

(เครือข่าย) 

เกษตรกรต้นแบบ 
(คัดเลือกเกษตรกร

ดีเด่น สาขาอาชพีปลูก
สวนป่า) 

(ราย) 

สำรวจความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อศักยภาพของ

การพัฒนาเครือข่าย 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ติดตามผล
การ

ดำเนินงาน 

(คร้ัง) 

อุดรธานี 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2 

เลย 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

หนองคาย 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

หนองบัวลำภู 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

บึงกาฬ 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

รวม 5 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 เดิม) 

สายปฏิบัติงานจังหวัด แผนปฏบิัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ประชา 
สัมพันธ์ 

และจัดทำ
ทะเบียน
เกษตรกร 

(ไร่) 

ให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ
ด้านการปลูก
และบำรุงป่า 

(ครั้ง) 

สนับ 
สนุน 

กล้าไม้ให้แก่
เกษตรกร 
(กล้า) 

การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร 

สำรวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ร้อยละ) 

ติดตามผลการ
ดำเนินโครงการ 

(ครั้ง) 

ปี 2564 
(ปีท่ี 1) 

อัตราไร่ละ 
1,000 บาท 

(ราย/ไร่) 

ปี 2563 
(ปีท่ี 2)  

อัตราไร่ละ 
700 บาท 
(ราย/ไร่) 

ปี 2562 
(ปีท่ี 3) 

อัตราไร่ละ 
800 บาท 
(ราย/ไร่) 

ปี 2561 
(ปีท่ี 4) อัตราไร่ละ 

900 บาท 
(ราย/ไร่) 

อุดรธานี 420 - 4 - - 23/100 12/71 10/181 100 4 

เลย 420 - 5 - - 11/100 11/80 31/240 100 5 

หนองคาย 420 - 4 - - 16/100 12/78 37/217 100 4 

หนองบัวลำภ ู 420 - 5 - - 11/100 9/80 17/240 100 5 

บึงกาฬ 400 - 4 - - 12/80 11/80 38/229 100 4 

รวม 2,080 - 22 - - 73/480 55/389 133/1,101 100 22 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๑ ~ 

สรุปผล: 1. สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปี 2561-2564 จำนวน 261/1970 ราย/ไร ่
 2. ในปีงบประมาณ 2564 เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ท้องท่ีจังหวัดหนองคาย  

จำนวน 2 ราย 6 ไร่ ได้แก่  
นางลัดดา วลีพิทักษ์เดช  จำนวน 5 ไร ่
น.ส.จุฑามาส ศรีภักดี (ยกเลิกบางส่วน)  จำนวน 1 ไร ่
 

หมายเหตุ เกษตรกรยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2560 ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ ท้ังส้ินจำนวน 3 ราย เนื้อท่ี 25 ไร่ ได้แก่ 
1.1 นายอุดม  เกิดลาภา (ยกเลิกบางส่วน)   จำนวน 7 ไร่ (จังหวัดบึงกาฬ ยกเลิกปี 2561) 
1.2 นางเข็มเพชร  อินทร    จำนวน 12 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2561) 
1.3 นางลำไย  ปัดตะเทสังข์   จำนวน 6 ไร่ (จังหวัดอุดรธานียกเลิกปี 2562) 

2. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2561 ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ ท้ังส้ินจำนวน  17 ราย เนื้อท่ี 99 ไร่ ได้แก่ 
2.1 นางประหยัด  หล้าเพ็งสินธิ์  จำนวน 5 ไร่ (จังหวัดบึงกาฬ ยกเลิกปี 2562) 
2.2 นายอาทิตย์  พลบูรณ์  จำนวน 5 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2562) 
2.3 นางวนิดา  สุทธศรี   จำนวน 20 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2562) 
2.4 นายปัญญา  สัจจะเขตร  จำนวน 5 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2562 
2.5 น.ส.ชลิดา  เจริญผล   จำนวน 4 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2562) 
2.6 นายพิทยา  เมธีนพรัตน์  จำนวน 6 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2563) 
2.7 นายพงศ์ชนรรค์  รงค์นพรัตน์  จำนวน 4 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
2.8 นายวชิรเชษฐ์ชณิชย์ธนาอังกูร  จำนวน 14 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
2.9 นายหนู  ต้อมทอง   จำนวน 3 ไร่ (จังหวัดบึงกาฬ ยกเลิกปี 2563) 
2.10 นายแสงเพชร  ป้องปก  จำนวน 3 ไร่ (จังหวัดบึงกาฬ ยกเลิกปี 2563) 
2.11 นางกริตยา  ศิริพนาดร  จำนวน 3 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2563) 
2.12 น.ส.ประไพศรี  ประเสริฐแก้ว จำนวน 4 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2563) 
2.13 นางสุชาดา  เศษวิสัย  จำนวน 5 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
2.14 นางสุชาดา  เศษวิสัย  จำนวน 3 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
2.15 นางสุชาดา  เศษวิสัย  จำนวน 9 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
2.16 นางลัดดา  วลีพิทักษ์เดช  จำนวน 5 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2564) 
2.17 น.ส.จุฑามาส  ศรีภักดี (ยกเลิกบางส่วน) จำนวน 1 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2564) 

3. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2562 ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ ท้ังส้ินจำนวน  2 ราย เนื้อท่ี 11 ไร่ ได้แก่ 
3.1 นายกรธวัฒน์  มณีชม  จำนวน 9 ไร่ (จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกปี 2563) 
3.2 นางทูลทอง  วิชาผา   จำนวน 1 ไร่  (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2563) 
3.3 นางสุดาพร  วงษาเนาว์ (ยกเลิกบางส่วน) จำนวน 1 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปี 2563) 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

สายปฏิบัติงานจังหวัด 
แผนปฏบิัติงาน 

(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 
(ราย/ไร่) 

สำรวจ และจัดทำ
ทะเบียนเกษตรกร 

(ราย/ไร่) 

จัดเตรียมและ
สนับสนุน 

กล้าไม้ให้แก่
เกษตรกร (กล้า) 

ให้คำแนะนำทาง
วิชาการ ด้านการปลูก
และบำรุงรักษาต้นไม้ 

(ครั้ง) 

สำรวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ร้อยละ) 

ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ 
(ครั้ง) 

อุดรธานี 240 49/320 40/240 12,000 3 100 3 

เลย 240 20/240 14/240 12,000 3 100 3 

หนองคาย 240 42/282 31/240 12,000 2 100 2 

หนองบัวลำภ ู 240 32/240 21/240 12,000 2 100 2 

บึงกาฬ 240 20/240 16/240 12,000 2 100 2 

รวม 1,200 268/1,322 122/1,200 12,000 12 100 12 

สรุปผล: ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรมจำนวน 122 ราย 1,200 ไร่ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออตุสาหกรรม 

ปฏิบัติงาน 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

ให้คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านการปลูกและบำรุงป่า 

(ครั้ง 

การสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร 

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) 

ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ 
(ครั้ง) 

ปีท่ี 2 (ปลูกป ี63) อัตราไร่ละ 
800 บาท (ราย/ไร่) 

ปีท่ี 3 (ปลูกป ี62) อัตราไร่
ละ 700 บาท (ราย/ไร่) 

ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 42/350 7 21/200 21/150 100 3 

ศูนย์ป่าไม้เลย 17/200 4 6/100 11/100 100 3 

ศูนย์ป่าไมห้นองบัวลำภ ู 24/200 4 24/200 - 100 2 

ศูนย์ป่าไมห้นองคาย 39/200 6 39/299 - 100 2 

ศูนย์ป่าไมบ้ึงกาฬ 15/100 2 15/100 - 100 2 

รวม 137/1150 23 105/899 32/250 100 12 

สรุปผล: 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสากรรม  
จำนวน 137 ราย เนื้อที่ 1,150 ไร่ 
2. เกษตรกรขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

2.1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกปี 2563  
2.1.1 นายดุลยฤทธิ์  บาดาล ยกเลิก (บางส่วน) จำนวน 1 ไร่ (จังหวัดหนองคาย ยกเลิกปีงบประมาณ 2564) 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 

สรุปผล: 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว จำนวน 41 ราย เนื้อที่ 300 ไร่ 

 

 
 

~ 124 ~ 

 

ปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์
โครงการและรับ
เกษตรกรร่วม

โครงการ  

(ราย/ไร่) 

สนับสุนกล้าไม้
คุณภาพแก่

เกษตรกรจำนวน 
300 กล้า/ไร่ 

(กล้า) 

การสนับสนุนการปลูก
ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร 
ปีท่ี 1 ไร่ละ 1,500 

บาท 

(ราย/ไร่) 

ให้ความรู้ด้านวิชาการและ
บริหารจัดการสวนป่า 

(ครั้ง) 

สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ) 

ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ 

(ครั้ง) 

ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 200 28/200 60,000 28/200 4 100 4 

ศูนย์ป่าไม้เลย 100 13/100 30,000 13/100 2 100 2 

รวม 300 41/300 90,000 41/300 6 100 6 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๕ ~ 

 ฝ่ายผลิตกล้าไม้ 
 ฝ่ายผลิตก ล้าไม้  ส่ วน ส่ง เสริมการป ลูกป่ า สำนั ก จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท่ี  6  (อุ ดรธานี )  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมป่าไม้ ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้  
ในสังกัด รวม 28 หน่วยงาน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 16,290,000 กล้า 
งบประมาณท้ังส้ิน 38,458,000บาท จำนวน 3 แผนงาน คือ 
 1. แผนงานฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 แผนงานรองส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ 
ของภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว ผลผลิตโครงการพัฒนา
ป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมหลักกิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 13 หน่วยงาน กล้าไม้จำนวน 4,000,000 กล้า งบประมาณท้ังส้ิน 
11,600,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๖ ~ 

ตารางที ่1 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการฟื้นฟู 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ลำดับท่ี หน่วยงาน 
กล้าท่ัวไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี 300,000 300,000 870,000 869,980 
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย 300,000 300,000 870,000 870,000 
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 300,000 300,000 870,000 869,986 
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย 300,000 300,000 870,000 869,845 
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ 200,000 200,000 580,000 580,000 
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย 200,000 200,000 580,000 580,000 
7 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จังหวัดเลย 400,000 400,000 1,160,000 1,160,000 
8 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุง

ของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

500,000 500,000 1,450,000 1,450,000 

9 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบล 
เหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 1 

50,000 50,000 145,000 144,985 

10 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบล 
เหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 2 

50,000 50,000 145,000 144,985 

11 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอำเภอ 
ภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นที่ 1 

600,000 600,000 1,740,000 1,740,000 

12 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอำเภอ 
ภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นที่ 2 

500,000 500,000 1,450,000 1,450,000 

13 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ 

300,000 300,000 870,000 869,990 

รวม  4,000,000 4,000,000 11,600,000 11,599,771 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๗ ~ 

 ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ
เพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด กรมป่าไม้ 
ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไปเพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงยังไม่มี
นโยบายสนับสนุนกล้าไม้ให้กับประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆนำไปปลูก  
ในขณะนั้น แต่เนื่องจากประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ มีความต้องการกล้า
ไม้ และได้มีการติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อนำไปปลูกในฤดูฝน 
เป็นจำนวนมาก กรมป่าไม้จึงได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1608.4/12557 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการปฏิบัติงานและขออนุมัติแจกจ่ายกล้าไม้ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย  
ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้น ท่ีสีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น  อนุมัติให้แจกจ่ายกล้าไม้   
ท่ีมีความสูง แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมพร้อมท่ีจะนำไปปลูกให้แก่ประชาชนท่ัวไป หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆได้ ผลการแจกจ่ายกล้าไม้ส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นไปตามแผนงาน  
ท่ีกำหนดไว้ ในปริมาณท่ีเหมาะสม กล้าไม้คงเหลือมีจำนวนเล็กน้อยในบางหน่วยงาน บางพื้นท่ีท่ีมีปัญหา  
ด้านสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งรุนแรง ทำให้ประชาชนในพื้นท่ีสนใจมาขอรับกล้าไม้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  
 

 2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้  
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 8 หน่วยงาน กล้าไม้จำนวน 
2,988,000 กล้า งบประมาณท้ังส้ิน 9,758,200 บาท แบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่  

2.1 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไป จำนวน 2,050,000 กล้า  
งบประมาณ 5,945,000 บาทรายละเอียดปรากฏตามตารางที่2 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไป  

 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 300,000 300,000 870,000 870,000 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 250,000 250,000 725,000 725,000 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 250,000 250,000 725,000 725,000 
4 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 250,000 250,000 725,000 724,986 
5 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดเลย 250,000 250,000 725,000 724,995 
6 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดบงึกาฬ 250,000 250,000 725,000 725,000 
7 สถานีเพาะชำกลา้ไม้สังคม จงัหวดัหนองคาย 250,000 250,000 725,000 725,000 
8 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จงัหวดัเลย 250,000 250,000 725,000 725,000 

รวม  2,050,000 2,050,000 5,945,000 5,944,981 

2.2 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไปเพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 348,000 กล้า  
งบประมาณ 1,009,200 บาทรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไปเพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 110,000 110,000 319,000 319,000 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 38,000 38,000 110,200 110,188 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 38,000 38,000 110,200 110,200 
4 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 38,000 38,000 110,200 110,200 
5 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดเลย 38,000 38,000 110,200 110,175 
6 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดบงึกาฬ 38,000 38,000 110,200 110,195 
7 สถานีเพาะชำกลา้ไม้สังคม จงัหวดัหนองคาย 38,000 38,000 110,200 110,200 
8 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จงัหวดัเลย 10,000 10,000 29,000 29,000 

รวม  348,000 348,000 1,009,200 1,009,158 
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~ ๑๒๙ ~ 

2.3 กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 290,000 กล้า งบประมาณ 2,204,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 4 

ตารางที ่4 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
กิจกรรมย่อยจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 100,000 100,000 760,000 760,000 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 30,000 30,000 228,000 227,979 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 30,000 30,000 228,000 227,955 
4 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 30,000 30,000 228,000 227,720 
5 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดเลย 30,000 30,000 228,000 227,910 
6 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดบงึกาฬ 30,000 30,000 228,000 227,990 
7 สถานีเพาะชำกลา้ไม้สังคม จงัหวดัหนองคาย 30,000 30,000 228,000 228,000 
8 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จงัหวดัเลย 10,000 10,000 76,000 75,990 

รวม  290,000 290,000 2,204,000 2,203,544 

2.4 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ด้วยถาดระบบรากลอย จำนวน 300,000 กล้า งบประมาณ 
600,000 บาทรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 5 

ตารางที ่5 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กลา้ทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 100,000 100,000 760,000 760,000 
รวม  290,000 290,000 2,204,000 2,203,544 

 ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวประกอบด้วย กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้
ท่ัวไป กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย มีการแจกจ่าย  
กล้าไม้ค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนด ในปริมาณท่ีเหมาะสม กล้าไม้คงเหลือมีปริมาณเล็กน้อย  
และมีการกันกล้าไม้ไม้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่สำหรับแจกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่ม  
พื้น ท่ี สีเขียว กิจกรรมผลิตกล้าไม้  (งานผลิตกล้าไม้ ) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพาะชำกล้าไม้   
จำนวน 26 หน่วยงาน กล้าไม้จำนวน 9,302,000 กล้า งบประมาณท้ังส้ิน 27,539,800 บาท แบ่งเป็น  
3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
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3.1 กิ จกรรม เพาะชำก ล้าไม้ ท่ั ว ไป  (สนับสนุนปลูก ไม้ ยืน ต้น ในพื้ น ท่ี  (คทช .) จำนวน 
8,032,000 กล้า งบประมาณ 23,292,800 บาทรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที ่6 

ตารางที ่6 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ 
ท่ัวไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ี คทช.) 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 500,000 500,000 1,450,000 1,450,000 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 216,000 216,000 626,400 626,385 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 434,000 434,000 1,258,600 1,258,600 
4 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 423,000 423,000 1,226,700 1,226,687 
5 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดเลย 600,000 600,000 1,740,000 1,739,940 
6 สถานีเพาะชำกลา้ไม้สังคม จงัหวดัหนองคาย 400,000 400,000 1,160,000 1,160,000 
7 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จงัหวดัเลย 600,000 600,000 1,740,000 1,740,000 
8 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เอราวัณ 300,000 300,000 870,000 870,000 
9 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ด่านซ้าย 300,000 300,000 870,000 870,000 

10 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เมืองเลย 300,000 300,000 870,000 870,000 
11 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ภูเรือ 300,000 300,000 870,000 870,000 
12 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้นาแห้ว 300,000 300,000 870,000 870,000 
13 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ปากชม 300,000 300,000 870,000 870,000 
14 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ผาขาว 300,000 300,000 870,000 870,000 
15 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้ภูหลวง 300,000 300,000 870,000 870,000 
16 หน่วยป้องกันและพัฒนาปา่ไม้เชยีงคาน 300,000 300,000 870,000 870,000 
17 โครงการสร้างปา่สร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอำเภอภูกระดึง จงัหวัดเลย 
พื้นที่ 1 

380,000 380,000 1,102,000 1,102,000 

18 โครงการสร้างปา่สร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอำเภอภูกระดึง จงัหวัดเลย 
พื้นที่ 2 

379,000 379,000 1,099,100 1,099,095 

19 โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสภาพปา่ไม้ ตำบล 
เหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ส่วนที่ 1 

50,000 50,000 145,000 145,000 
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ตารางที ่6 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ 
ท่ัวไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ี คทช.) (ต่อ) 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

20 โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสภาพปา่ไม้ ตำบล 
เหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ส่วนที่ 2 

50,000 50,000 145,000 145,000 

21 ศูนย์สง่เสริมและพัฒนาสร้างปา่สร้างรายไดฯ้ จังหวัด
เลย 

100,000 100,000 290,000 290,000 

22 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าภูเปือย  
ป่าภูขีเ้ถ้าและป่าภูเรือ ที ่21 จงัหวดัเลย 

300,000 300,000 870,000 869,750 

23 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าภูเปือย  
ป่าภูขีเ้ถ้าและป่าภูเรือ ที ่25 จงัหวดัเลย 

300,000 300,000 870,000 863,0050 

24 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แหง่ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 และพื้นที ่
ที่ถูกบุกรุก) ที ่8 จงัหวดัเลย 

300,000 300,000 870,000 869,985 

25 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แหง่ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 และพื้นที ่
ที่ถูกบุกรุก) ที ่9 จงัหวดัเลย 

300,000 300,000 870,000 870,000 

รวม  8,032,000 8,032,000 23,292,800 23,279,392 
 

3.2 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุล จำนวน 1,150,000 กล้า งบประมาณ 
3,335,000 บาทรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 7 
 

ตารางที ่7 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ กิจกรรมย่อยเพาะชำกล้าไม้ 
พะยูงและไม้มีค่าในสกุล 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 300,000 300,000 870,000 869,985 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 150,000 150,000 435,000 434,970 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 150,000 150,000 435,000 434,990 
4 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองบัวลำภ ู 150,000 150,000 435,000 434,950 
5 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดเลย 50,000 50,000 145,000 144,960 
6 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดบงึกาฬ 150,000 150,000 435,000 434,975 
7 สถานีเพาะชำกลา้ไม้สังคม จงัหวดัหนองคาย 150,000 150,000 435,000 435,000 
8 สวนป่าดงน้อย - ปากปวน จงัหวดัเลย 50,000 50,000 145,000 145,000 

รวม  1,150,000 1,150,000 3,335,000 3,334,830 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๒ ~ 

3.3 กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่  (สนับสนุนปลูกไม้ยืน ต้น ในพื้ น ท่ี  คทช.) จำนวน  
120,000 กล้า งบประมาณ 912,000 บาทรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที ่8 
 

ตารางที ่8 ตารางแสดงงบประมาณและผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 
(สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ี คทช.) 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
กล้าทัว่ไป 

(กล้า) 

ผลการเพาะชำ
กล้าไม ้
(กล้า) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 60,000 60,000 456,000 455,990 
2 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดอุดรธานี 30,000 30,000 228,000 227,910 
3 สถานีเพาะชำกลา้ไม้จังหวัดหนองคาย 30,000 30,000 228,000 227,970 

รวม  120,000 120,000 912,000 911,870 

ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ประกอบด้วย กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ท่ัวไป กิจกรรม
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุล การแจกจ่ายกล้าไม้ค่อนข้าง  
ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ มีกล้าไม้คงเหลือเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
 1. การแจกกล้าไม้ ท่ัวไป และกล้าไม้ขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ี คทช.  
เป็นการแจกกล้าไม้ในกลุ่มท่ีมีพื้นท่ีเป้าหมาย คทช. ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานก่อนเป็นอันดับแรก  
ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประสานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างมาก และประชาชนส่วนมาก 
ไม่มีความประสงค์จะขอรับกล้าไม้ป่าเท่าท่ีควร จึงทำให้การแจกกล้าไม้เป็นไปด้วยความยากลำบาก และล่าช้า 
 2. สภาพภูมิอากาศในช่วงท่ีดำเนินการแจกกล้าไม้มีความแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรง ทำให้ประชาชน  
มาขอรับกล้าไม้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ อยู่ในระดับ
รุนแรง ทำให้ประชาชนมาขอรับกล้าไม้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๓ ~ 

ภาพการดำเนินงานการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก 

   

   
ภาพการดำเนินงานการทำทางตรวจการ 

   
 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๔ ~ 

ภาพการดำเนินงานการทำทางตรวจการ 

   
ภาพการดำเนินงานการถาง 

   
ภาพการดำเนินงานการเก็บ ริบ สุม เผา 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๕ ~ 

ภาพการดำเนินงานการทำหลักและปักหมายแนว 

   

   
ภาพการดำเนินงานการปลูกและขนกล้า 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๖ ~ 

ภาพการดำเนินงานการดายวัชพืชหลังปลูก 

   
ภาพการดำเนินงานการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย 

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๗ ~ 

ภาพการดำเนินงาน ตามแผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า กิจกรรมบำรุงรักษาป่า  

(งานบำรุงรักษาป่า) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 – 6 

การซ่อมทางตรวจการ 

   
การดายวัชพืช 

   
การปลูกซ่อม 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๘ ~ 

ภาพการดำเนินงาน ตามแผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) 
กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7 - 10 

การดายวัชพืช 

   

การริดก่ิง 

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓๙ ~ 

ภาพการดำเนินงาน ตามแผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า  

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) 
กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ 

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๐ ~ 

คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๑ ~ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๒ ~ 

ภาพการสำรวจ/เก็บข้อมูลภาคสนาม และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการดูแลและบำรุงรักษา 

     

     

     

     

     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๓ ~ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

   

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๔ ~ 

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
(กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 เดิม) 

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๕ ~ 

ภาพการตรวจสอบรับรองผลการปลูกเพื่อเบิกจา่ยเงินสนับสนุนการปลูกป่าปีที่ 2-5 
(ปลูกปี พ.ศ. 2560-2563) 

   

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๖ ~ 

ภาพการตรวจสอบรับรองผลการปลูกเพื่อเบิกจา่ยเงินสนับสนุนการปลูกป่าปีที่ 2-5 
(ปลูกปี พ.ศ. 2560-2563) 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออตุสาหกรรม 

   

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๗ ~ 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกษตรกรในท้องที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๘ ~ 

ภาพกิจกรรมผลิตกล้าไม้และแจกกล้าไม้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

   

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๙ ~ 

ภาพตรวจสอบรับรองผลการปลูกเพื่อเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๐ ~ 

ภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

   

   

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๑ ~ 

ภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

   

   

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๒ ~ 

 ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 
 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (งานสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ) 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป เพาะชำกล้าไม้มีค่า เพาะชำหญ้าแฝก 

อุดรธานี 160,000 กล้า 40,000 กล้า 20,000 กล้า 100,000 กล้า 

เลย 100,000 กล้า 60,000 กล้า 40,000 กล้า - 

บึงกาฬ 70,000  กล้า 40,000  กล้า 30,000 กล้า - 

รวม 330,000 กล้า 140,000 กล้า 90,000 กล้า 100,000 กล้า 
 
 กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ) 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

บำรุงป่าใช้สอย 
บำรุงรักษาป่า 

ปีที่ 7-10 

อุดรธานี 50 ไร ่ 50 ไร ่ - 

เลย 750 ไร ่ 750 ไร ่ - 

บึงกาฬ 200 ไร ่ 100 ไร ่ 100 ไร ่

รวม 1,000 ไร่ 900 ไร่ 100 ไร่ 
 
 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 
จัดทำแนวกันไฟ 

อุดรธานี 10 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 
บึงกาฬ 10 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 
รวม 20 กิโลเมตร 20 กิโลเมตร 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๓ ~ 

 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

สร้างป่าสร้างรายได้ 
เลย 3,000 ไร ่ 3,000 ไร ่
รวม 3,000 ไร่ 3,000 ไร่ 

 
 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

สร้างป่าสร้างรายได้ 
เลย 6,000 ไร ่ 6,000 ไร ่
รวม 6,000 ไร่ 6,000 ไร่ 

 
 กิจกรรมเบิกแทนกรมชลประทาน 

หน่วยปฏบิัติงาน 
แผนปฏิบตัิงาน 

(กิจกรรม) 

ผลการปฏิบตัิงาน 

บำรุง 
ป่าใช้สอย 

บำรุงรกัษาป่า  
ปีที่ 2-6 

เพาะชำกล้าไม ้ เพาะชำหญ้าแฝก 
จัดทำแปลง 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เลย 5 300 ไร่ 300 ไร่ 200,000 กล้า 200,000 กล้า 1 งาน 
รวม 5 300 ไร ่ 300 ไร ่ 200,000 กล้า 200,000 กล้า 1 งาน 

 
 โครงการพัฒนาและรณรงค์กล้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านส่งเสริมและขยาย
ผล) (งบกลาง) 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 
เพาะชำหญ้าแฝก 

อุดรธานี 100,000 กล้า 100,000 กล้า 
รวม 100,000 กล้า 100,000 กล้า 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๔ ~ 

 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (งบกลาง) 

หน่วยปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) รวม 

เลย 

1 จัดหาครุภัณฑ์การผลิต/แปรรูปผลผลิต 13 รายการ 

2 อาคารศูนย์เรียนรู้สร้างป่าสร้างรายได้ 1 หลัง 

3 อาคารเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปผลผลิต 1 หลัง 

4 จัดหากล้าไม้แมคคาเดเมีย 4,000 กล้า 

5 จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่ 30,000 กล้า 
 

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมรุกขกร 

กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย ผลงาน 
1. ศูนย์ปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม ้ ศูนย์ 1 1 
2. ให้บริการและรักษากู้ภัยต้นไม้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครั้ง 10 10 
3. ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาต้นไม้ ครั้ง 10 10 
4. สร้างเครือข่ายรุกขกร ภายนอกองค์กรเพ่ือขยายผลการปฏิบัติงานด้านรุกขกร ศูนย์ 1 1 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๕ ~ 

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี30 กันยายน 2564) 
ข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๖ ~ 

 ข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๗ ~ 

ภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 

 

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๘ ~ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว (งานสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ) 
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 

   

เพาะชำกล้าไม้มีค่า 

   

เพาะชำหญ้าแฝก 

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๙ ~ 

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ) 
บำรุงป่าใช้สอย 

   

บำรุงรักษาป่าที่ 7-10 

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๐ ~ 

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จัดทำแนวกันไฟ 

   

แผนยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียว 

กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๑ ~ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๒ ~ 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านส่งเสริมและขยายผล) 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมเพาะชำหญ้าแฝก 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๓ ~ 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

กิจกรรมหลักเบิกแทนกรมชลประทาน รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพือ่แก้ไข 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

บำรุงป่าใช้สอย 

   

   

เพาะชำกล้าไม้ 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๔ ~ 

เพาะชำหญ้าแฝก 

   

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการสร้างป่าสร้างรายได้  
ตามพระราชดำริฯ อ.นาแห้ว จ.เลย 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จัดหากล้าไม้แมคคาเดเมีย 

   

จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่ 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๕ ~ 

ภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 

 

 

วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) โดยชุดปฏิบัติการรุกขกร ร่วม
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๓” ณ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ตำบลพระพุทธ
บาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
หนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 
โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวั ดหนองคาย เป็นประธานในพิธี เปิด พร้อมเยี่ยม
ชมบูธนิทรรศการรุกขกร และร่วมบำรุงรักษาต้นไม้โดยตัดแต่งกิ่งพะยูง  

     

   

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๖ ~ 

 วันท่ี 26 มีนาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  6 (อุดรธานี) โดยชุดปฏิบัติการรุกขกร  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง ดำเนินการดูแลรักษาต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ทรงปลูก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2522 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยการตัดแต่งกิ่งเพื่อความสวยงาม ตัดกิ่งแห้ง  
พบกิ่งผุและแห้งตายบางส่วน ได้ทำความสะอาดบาดแผลขูดเอาส่วนท่ีผุและตายออกจนหมด จนถึงส่วนท่ีมีชีวิต 
ทายากันเช้ือรา ดำเนินการศัลยกรรมปิดแผล รดฮอร์โมนบำรุงต้นไม้ พร้อมแนะนำการดูแลรักษาต้นไม้ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลต้นไม้ในบริเวณโรงพยาบาลฯ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
  ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
 

 

3.1 จังหวัดอุดรธาน ี
3.2 จังหวัดเลย 
3.3 จังหวัดหนองคาย 
3.4 จังหวัดหนองบัวลำภู 
3.5 จังหวัดบึงกาฬ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

  
 

ข้อมูลพื้นฐานป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี 

 

~ 167 ~ 

 

ชนิดพ้ืนที ่ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 
ป่าสงวนแหง่ชาติจังหวัดอุดรธานีมีเน้ือที่ทั้งหมด ๙๗๔,๙๕๙  
จำแนกเป็น   
๑.พื้นที่คงสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิป ี๒๕๕๘ ๔๗๐,๑๙๔ ๔๘.๒๓ 
๒.พื้นที่ครอบครองก่อนปี ๒๕๔๕ ตาม มต ิครม.๓๐ มิ.ย.๒๕๔๑ ๓๕๑,๓๖๐ ๓๖.๐๔ 
๓.พื้นที่บุกรุกหลังป ี๒๕๔๕ ตาม มติ ครม. ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๑ ๑๕๓,๔๐๕ ๑๕.๗๓ 

3.1 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี 
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~ ๑๖๘ ~ 

 

๑. ข้าราชการ ท้ังส้ิน ๗ คน 
๒. ลูกจ้างประจำ ท้ังส้ิน 3 คน 
๓. พนักงานราชการ ท้ังส้ิน 62 คน 
๔. พนักงานจ้างเหมา ท้ังส้ิน 23 คน 

รวม ทั้งสิ้น ๑๑๖ คน 

 
๑.  ประจำศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 

ประเภท จำนวน 
ข้าราชการ  ๓ 
ลูกจ้างประจำ ๔ 
พนักงานราชการ ๑๒ 
พนักงานจ้างเหมา   ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗ 
๒.  ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองวัวซอ 

ประเภท จำนวน 
ข้าราชการ  ๑ 
ลูกจ้างประจำ   ๒ 
พนักงานราชการ   ๑๑ 
พนักงานจ้างเหมา   ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕ 
๓.  ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำโสม 

ประเภท จำนวน 
ข้าราชการ  ๑ 
ลูกจ้างประจำ   ๔ 
พนักงานราชการ   ๑๘ 
พนักงานจ้างเหมา   ๗ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐ 

อัตรากำลัง  
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~ ๑๖๙ ~ 

๔.  ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง  
ประเภท จำนวน 

ข้าราชการ  ๑ 
ลูกจ้างประจำ   ๔ 
พนักงานราชการ   ๑๑ 
พนักงานจ้างเหมา   ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐ 
๕.  ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีธาตุ 

ประเภท จำนวน 
ข้าราชการ  ๑ 
ลูกจ้างประจำ   ๖ 
พนกังานราชการ   ๑๐ 
พนักงานจ้างเหมา   ๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗ 
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~ ๑๗๐ ~ 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ 

ลำดับ รายการ ผลการดำเนินงาน 
๑ หนังสือรับ ๒,๔๕๒ เลข 
๒ หนังสือส่ง ๓,๐๗๑ เลข 
๓ เลขคำส่ัง ๑๗ คำส่ัง 

 ๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ(ส่วนกลาง) ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - 

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ๓๖๐,๒๐๐ ๓๖๐,๑๔๗ ๕๓ 

๓. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากร    
    ป่าไม้ 

๒๑๙,๘๐๐ ๒๑๙,๗๙๙.๔๙ ๐.๕๑ 

๔. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ๒๑,๕๐๐ ๒๑,๔๗๖ ๒๔ 

๕. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้  
และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 

๖. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล สต็อกไม้ เพ่ือสนับสนุนการ 
รับรองถ่ินกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และ 
การออกแบบใบอนุญาตส่งออก 

๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๙๖.๒๐ ๓.๘๐ 

๗. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ป่าไม้ อด.๑ (หนองแวง) 

๑,๔๒๐,๗๐
๐ 

๑,๔๒๐,๓๓๙.๒
๙ 

๓๖๐.๗๑ 

๘. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ป่าไม ้อด.๒ (หนองวัวซอ) 

๑,๗๖๖,๓๐
๐ 

๑,๗๖๖,๒๙๙.๑
๗ 

๐.๘๓ 

๙. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ป่าไม้ อด.๓ (ศรีธาตุ) 

๑,๐๖๗,๒๐
๐ 

๑,๐๖๗,๒๐๐ - 

๑๐.กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย 
ทรัพยากรป่าไม้ อด.๔ (บ้านดุง) 

๕๗๖,๓๐๐ ๕๗๖,๓๐๐ - 

๑๑.กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือ  
      อุตสาหกรรม 

๓๐๔,๑๐๐ ๓๐๔,๑๐๐ - 

๑๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ๕๒๒,๐๐๐ ๕๒๐,๘๘๒.๒๓ ๑,๑๑๗.๗๗ 
๑๓. กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกไม้โตเร็ว ๕๓๙,๔๐๐ ๕๓๙,๓๗๕ ๒๕ 
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~ ๑๗๑ ~ 

 ๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ต่อ) 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (จัดต้ัง) ๑๗๑,๖๐๐ ๑๗๑,๕๘๒ ๑๘ 

๑๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (ทำแผน) ๑,๐๓๕,๐๐๐ ๑,๐๐๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๑๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน(แนวเขต ) ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - 

๑๗. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - 

๑๘. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ๑๖,๙๔๐ ๑๖,๙๔๐ - 

๑๙. กิจกรรมดำเนินงานตาม พรบ. ๒๕๖๒ ๙๘,๔๐๐ ๙๘,๔๐๐ - 

๒๐. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (เพ่ิมเติม) ๕๖๕,๔๐๐ ๕๖๕,๔๐๐ - 

๒๑. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 
(งบเงินกู้) 

๖,๐๔๘,๐๐๐ ๖,๐๓๙,๕๐๐ ๘,๕๐๐ 

๒๒. กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดีเพ่ือรับรองการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒,๒๓๐,๐๐๐ ๒,๓๑๙,๙๘๐ ๒๐ 

๒๓. กิจกรรมจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชดำร ิ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๑๗,๐๙๖,๐๔๐ ๑๗,๐๕๕,๙๑๖.๓๘ ๔๐,๑๒๓.๖๒ 

 ๑.๓ งานการป้องกันรักษาป่า 
๑) งานคดีและของกลาง 

ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในท้องท่ีจังหวัด 

นปพ. จำนวนคด ี
ผู้ต้องหา 

(คน) 
พืน้ที ่

ถูกบุกรุก 

ไม้ของกลาง 
อุปกรณ์ของกลางการ

กระผิด 
 

ของป่า/
สัตว์ป่า 
/อ่ืนๆ ไม้ท่อน 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

ไม้ 
แปรรูป 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

เลื่อยโซย่นต ์
(เคร่ือง) อ่ืน ๆ 

๑.น้ำโสม ๑๔ ๖ ๑๒๖-๒-๕๔ ๑๗ ๔.๑๗๙ ๖๖ ๑.๔๑๙ - ๗ 
๑,๘๐๐

ท่อน(ไม้ไผ)่ 
๒.หนองวัวซอ ๗ ๓ - ๗๓ ๕๗.๕๓๖ ๑๙ ๑๖.๒๗๖ ๓ ๙  
๓.ศรีธาต ุ ๑๐ ๖ ๕-๑-๑๓ ๑๓๐ ๙.๑๔๘ ๑๔ ๐.๘๒ ๕ ๑๒  
๔.บ้านดุง ๗ ๕ ๖-๓-๔๙ ๓๗ ๑๐.๘๘๑ - - ๗ ๓  

รวม ๓๙ ๒๐ ๑๓๘-๓-๑๖ ๒๕๗ ๘๑.๗๔๔ ๙๙ ๑๘.๕๑๕ ๑๕ ๓๑  
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~ ๑๗๒ ~ 

สรุปผลคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒) การดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่า 

๑. แผนบังคับใช้กฎหมาย ส่งฟ้อง/ดำเนินคดี จำนวน ๑,๓๒๓ ไร่ผล ๑๓๘–๓–๑๖ ไร่ คิดเป็น ๑๐.๔๙ % 
๒. แผนเข้าครอบครองพื้นท่ี ตาม ม.๒๕จำนวน - ไร่ผล - ไร่ 

 ๓) งานควบคุมไฟป่า 

ข้อมูล hotspot (ระบบ MODIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ปี จำนวนจุดความร้อน (คร้ัง) 

๒๕๖๐ (๒๐๑๗) ๓๙ 

๒๕๖๑ (๒๐๑๘) ๓๖ 

๒๕๖๒ (๒๐๑๙) ๖๒ 
๒๕๖๓ (๒๐๒๐) ๖๖ 
๒๕๖๔ (๒๐๒๑) ๓๒ 

รวม ๒๓๕ 

ค่าเฉลี่ย (๕ ปี) ๔๗ 

ร้อยละเทียบป ี๒๕๖๔ ๖๘.๙๕๑ 
หมายเหตุ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากระบบ MODIS 

 
จุดความร้อน (hotspot) จาก(ระบบ MODIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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~ ๑๗๓ ~ 

จุดความร้อน (hotspot) จาก(ระบบ MODIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ) 

 
 ๑.๔  งานป่าชุมชน 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๑. กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน ๑๓ป่าชุมชน ๑๓ป่าชุมชน ๑๐๐ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ๒๑๑ 

หมู่บ้าน 
๒๑๑ 

หมู่บ้าน 
๑๐๐ 

๓. กิจกรรมจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ 
    ประโยชน์ป่าชุมชน 

๑๐๐กิโลเมตร ๑๐๐ 
กิโลเมตร 

๑๐๐ 

๔. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ๘๔ ป่าชุมชน ๔๕ป่าชุมชน ๑๐๐ 

๕.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่าพัฒนาชาติ 
- เครือข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน 

 

๖๐ คน 
๗๓ หมู่บ้าน 

๖๐ คน 
๗๓ หมู่บ้าน 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๖. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายร่วมกับองค์กรและเครือข่าย 
แบบบูรณาการ 

- วัดนอก 
๗.กิจกรรมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ 

-ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด 
๘. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

 
 

๑ แห่ง 
 
 

๓  ครั้ง 
๙๑ แปลง 

 
 

๑ แห่ง  
 
 

๓ ครั้ง 
๙๑ แปลง 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
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~ ๑๗๔ ~ 

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

กิจกรรม แผนงาน ผลงาน หมายเหตุ 

๑.กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

     -เครือข่ายระดับหมู่บ้าน 

     -เครือข่ายรายบุคคล 

 

๕๐ หมู่บ้าน 

๗๐ คน 

 

๕๐ หมู่บ้าน 

๗๐ คน 

 

๒.กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ

บูรณาการ (จัดทำโครงการ) 

โครงการพุทธ

อุทยาน ๑ แห่ง 

โครงการพุทธ

อุทยาน ๑ แห่ง 

 

กิจกรรม แผนงาน ผลงาน หมายเหตุ 

๑.กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน 

พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

     -เครือข่ายระดับหมู่บ้าน 

     -เครือข่ายรายบุคคล 

 

๗๓ หมู่บ้าน 

๖๐ คน 

 

๗๓ หมู่บ้าน 

๖๐ คน 

 

๒.กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ

องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณา

การ (จัดทำโครงการ) 

โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ

องค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการ 

(นอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้) 

จำนวน ๑ แห่ง 

 

โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร

เครือข่ายแบบบูรณาการ (นอกเขตพ้ืนที่ป่า

ไม้) 

จำนวน ๑ แห่ง 

 

๓.กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการป่าชุมชนประจำ

จังหวัดอุดรธานี ตาม

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.

๒๕๖๒ 

จัดประชุมฯ ๓ ครั้ง/๑ป ี -ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๔ 

-ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่   ๙ ก.ย.๖๔ 

-ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่๒๙ ก.ย. ๖๔ 
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~ ๑๗๕ ~ 

๑. ๖ งานตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

๑.ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้าน
ป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัด 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด       

๑. ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ 
๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีและ 
    กลุ่มจังหวัด 
๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
    แหล่งทุนต่าง ๆ 

๒.ทบทวนสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ระดับ
จังหวัด 

การหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว 

อยู่ระหว่างการประสานภาคคีวามร่วมมือใน
การจัดต้ังคณะทำงาน 

๓.ศูนย์กลางดำเนินการและ
ประสานงานด้านการป่าไม้ 

๑. การประสานการประชุม คปป. 
    จังหวัด 
๒ .การจัดต้ังคณะทำงานจังหวัดด้าน 
    การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๓. ประสานงาน คทช. 
๔. ประสานการจัดการป่าชุมชน 
๕. ประสานการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

๑ .การร่วมให้ข้อมูลในการประชุม คปป. 
   จังหวัด 
๒. คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ของ กอ.รมน.จังหวัด 
๓. คณะทำงานและเลขานุการ 
    คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด 
    อุดรธานี 
๔. การประสานการปฏิบัติด้านการ 
   แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

๔.ประสานการอนุญาตและ
ให้บริการ 

๑. ประสานการอนุญาตอุตสาหกรรม 
    ไม้และใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒. ต้ังคลินิกป่าไม้เพ่ือให้บริการ 
   คำแนะนำการอนุญาต การปลูกป่า  
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

๑.การประสานการปฏิบัติด้านการอนุญาต 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
๒.การให้คำแนะนำด้านวิชาการและข้อ
กฎหมาย 

๕.สนับสนุนการวิจัยหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

สนับสนุนการวิจัยของทุกองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นองค์ความรู้ด้านการ
จัดการป่าไม้ในพ้ืนที่ 
๑. ประสาน สกสว.จัดทำการวิจัย 
๒. คณะทำงานโครงการความร่วมมือ 
   ระหว่างประเทศด้านการจัดการป่า 

๑. GEF-๗ 
๒. Mekong-Lancang 
๓. สกสว. 
๔. BEDO 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๖. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙  
   อุดรธานี 
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~ ๑๗๖ ~ 

 ๑.๖ งานตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้อุดรธานี (ต่อ) 
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

๖.ฐานข้อมูลระดับจังหวัด จัดทำระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ โดยการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ และมอบหมายหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่จัดทำฐานข้อมูล 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในการจัดทำ
ฐานข้อมูล 
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพ่ือนำเข้าระบบสื่อสาร
ออนไลน์ทั้ง เว็บไซด์ และ facebook 

๗.กำกับดูแลให้คำปรึกษา 
นปพ. 

ใช้เกณฑ์ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด
จากระดับกรมป่าไม้และสำนักฯ 

๑. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสู่หน่วย
ปฏิบัติงาน 
๒. ใช้ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลงานรายบุคคล 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าท่ีตามระบบ
ราชการ ๔.๐ 

๘.สนับสนุนหน่วยงานอื่น
ตามท่ีมอบหมายหรือ
เก่ียวข้อง 

๑.การสนับสนุนงานด้านการท่องเท่ียวชุมชน 
๒.การสนับสนุนงานจิตอาสาพระราชทาน 
๓.การสนับสนุนงานโครงการพระราชดำร ิ
 

๑. สนับสนุนชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ป่า
นันทนาการ) ด้านวิชาการ และแสวงหาแหล่งทุน 
๒. สนับสนุนภารกิจจิตอาสา โดยเฉพาะโครงการ
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
๓. สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริที่สำคัญ 
เช่น อพธ. เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา 
โมเดล) 
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~ ๑๗๗ ~ 

 ๑.๗ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ รักษาพื้นที่ที่มีสภาพปา่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ฝ่ายจัดการป่าไม ้

ตัวชี้วัดที่ ๒ พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย 
กิจกรรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม ้ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ฝ่ายจัดการป่าไม ้
กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า ๑,๙๔๐ ไร่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตร.วา ฝ่ายจัดการป่าไม ้
ตัวชี้วัดที่ ๓ พื้นที่ปา่ไม้ได้รับการฟื้นฟ ู
กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ (ปลูกไม้ใชส้อย) 

๕๐ ไร่ ๕๐ ไร่ ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ พื้นที่ปา่เศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึน 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็ว ๒๐๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่ ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จัดต้ังและพัฒนาปา่ชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
  - กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 
  - กิจกรรมจัดทำแผนป่าชุมชน 
  - กิจกรรมจัดทำแนวเขตแบ่งบริเวณการใช้
ประโยชน์ 

 
๑๐ ป่าชุมชน 

๑๕๐ ป่า 
๔๕ กิโลเมตร 

 
๕ ป่าชุมชน 

๕๐ ป่า 
๔๕ กิโลเมตร 

 
ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ๒๐ ๒๐ ฝ่ายจัดการป่าไม ้
ตัวชี้วัดที่ ๗  จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ลดลงเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ๕% จุดความร้อนเพ่ิมข้ึน 

๓๑% 
ฝ่ายจัดการป่าไม ้
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~ ๑๗๘ ~ 

 ๑.๘ ผลงานโดดเด่น 
 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ได้พัฒนางานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 
และกรมป่าไม้จนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีผลงานท่ีโดดเด่น เชิงประจักษ์ดังนี้ คือ 

๑.๘.๑ ป่าชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ หมู่ ท่ี  ๑ ,๒ ,๔และ ๖ ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว  
จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

๑.๘.๒ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุดรธานีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็นเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ 
ในปี ๒๕๖๔ 

๑.๘.๓ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานีได้รับการคัดเลือกให้ เป็น ผู้ประสานงานป่าชุมชนดีเด่น  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

๑.๘.๔ งานวิจัย 

 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี  ได้ดำเนินการวิจัยตามแผนงานการศึกษาและพัฒนาพื้น ท่ีต้นแบบการจัดการ 
ป่าอเนกประโยชน์เพื่อการจัดการพื้นท่ีต้นน้ำท่ียั่งยืนในลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สำนัก งานคณะกรรมการส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) 
ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย ดังนี้ 
 ๑. โครงการการสำรวจจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้และช้ันคุณภาพลุ่มน้ำในพื้นท่ีป่าต้นน้ำห้วยหลวง 
 ๒. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ำห้วยหลวง 
 ๓. โครงการการศึกษาความหลากหลายชีวภาพป่าไม้และการพึ่งพาป่าไม้ของชุมชนต้นน้ำห้วยหลวง 
 ๔. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนฐานเศรษฐกิจชุมชน 
 ๕. โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจากการให้บริการจากระบบนิเวศของป่าและมูลค่าของการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๙ ~ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดข้อมูล
สารสนเทศท่ีสำคัญ
ระดับหน่วยและศูนย์ 

๑.ศูนย์และนปพ.ขาดเจ้าหน้าท่ี
ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

๑.การสนับสนุนข้อมูลจากส่วนกลางท่ีเกิดจากการ
วิเคราะห์ร่วมในการนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้ท้ังเพื่อ
การตัดสินใจ การวางแผนและการส่ือสารข้อมูล 

 
๒.ขาดการให้ความสำคัญต่อ
การรวบรวมและกระจายข้อมูล
สู่หน่วยปฏิบัติ 

๒.จัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท่ีสำคัญท้ังใน
ระดับสำนักฯ ศูนย์และนปพ. 

 
๓.ขาดการวิเคราะห์ร่วม
ระหว่างผู้ใช้กับผู้รวบรวมจัดทำ
ระบบข้อมูลและยังกระจายอยู่
แต่ละส่วนฯ 

๓.จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสำรวจความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

๒. ขาดอัตรากำลัง
ข้าราชการในระดับ
หน่วยและศูนย์ 

๑. ศูนย์และนปพ.ขาดแคลน
ข้าราชการท่ีจะทำงาน
สนับสนุนภารกิจท่ีต้องทำงาน
แบบหลากหลายภารกิจ 

๑. การสนับสนุนในการกระจายอัตรากำลังลงสู่หน่วย
ปฏิบัติให้มากขึ้น ส่วนกลางในระดับกรมและสำนักควร
เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล วิชาการ งบประมาณ หน่วย
กำหนดนโยบายและกำกับติดตามแทนการเป็นผู้ปฏิบัติ
เอง 
๒. จัดหาบุคคลากรท่ีจำเป็นในการทำงานยุค
โลกาภิวัฒน์ เช่น นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและ
บัญชี ท่ีสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีออนไลน์ เป็นต้น 
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~ ๑๘๐ ~ 

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นายสมเด็จ จำป ี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
ทำหน้าท่ี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
โทร.0๘๑-๕๗๔๒0๒๑ 
อายุ ๕๘ ปี อายุราชการ ๓๙ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 
 

ชื่อ นายสุรพล  ศรียางคยุ  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
ทำหน้าท่ี ๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒.หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมศ้รีธาตุ 
โทร.0๘๕-๗๔๒๔๑๙๕ 
อายุ ๕๗ ปี  อายุราชการ  ๓๗ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 
 

ชื่อ นายสมเด็จ  จำป ี
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
ทำหน้าท่ี  ๑.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม ้
๒.หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อด.๒ สังคม 
โทร.0๙๑-0๕๗๙๓๓๙ 
อายุ ๕๘ ปี อายุราชการ  ๓๙ ป ี
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท 
 

ชื่อ นายดุสิต  ตาบ้านดู่  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
ทำหน้าท่ี ๑.หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าไม้ 
๒.หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมบ้้านดุง 
โทร.0๖๒-๓๑๔๙๖๕๕ 
อายุ ๔๙ ปี อายุราชการ ๒๘ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ชื่อ นายสุทธศิักด์ิ สุขเก้ือ  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
ทำหน้าท่ี ๑.หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ 
จังหวัดอุดรธานี 
๒.ช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์ป่าไม้อุดรธานีอีก
หน้าท่ีหนึ่ง 
โทร.0๖๒-๓๑๔๙๖๕๕ 
อายุ ๔๘ ปี  อายุราชการ ๒๘ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๑ ~ 

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นายพจนารถ  อำนาจเจริญ 
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๔ 
ทำหน้าท่ี ๑. ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. หัวหน้างานธุรการทั่วไป 
๓. งานพัสดุ 
โทร.๐๘๙-๙๔๐๒๕๓๕ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
อายุ ๕๘ ปี อายุราชการ ๒๖ ปี ๑๐ เดือน 

ชื่อ นางสาวน้ำฝน  จันทร์ดี 
ตำแหน่ง พนักงานธุรการชำนาญงาน 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒.หัวหน้าแผนและการเงิน 
๓.การเจ้าหน้าที่ 
โทร.๐๘๕- 0๒๔๓0๘0 
วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี 
อายุ ๓๗ ปี  อายุราชการ ๑๒ ป ี

ชื่อ นางเกิดสุข  สุขหล่อทอง 
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๔ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. งานธุรการ  
โทร.0๖๔-๘๒๕๙๓๕๖ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อายุ ๕๙ ปี อายุราชการ ๒๙ ป ี
 

ชื่อ นายสังวาลย์   บุญกาล 
ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายจัดการป่าไม้ 
๒ ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้อีกหน้าทีห่น่ึง  
โทร.0๙0- ๕๘๑๕๙๕ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อายุ ๕๕    ปี อายุราชการ ๒๐ ป ี

ชื่อ นางสาวสิริจรรยา วรโรจนหิรัญ 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒.งานพัสดุ 
๓. งานบริหารทั่วไป 
โทร.0๘๒-๙๑๒๑๔๖๒ 
อายุ ๕๐ ปี  อายุราชการ ๑๓ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (MBA.) 
 
 
 

ชื่อ นางสาวศรัญญา  มะธิโตปะนำ 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ทำหน้าท่ี ๑ ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม ้
โทร.0๙๕- ๔๔๕๙๖๖๒ 
วุฒิการศึกษา 
อายุ ๓๗ ปี อายุราชการ ๑๓ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   

ชื่อ นายรณกร โพธิลุขา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป  
๒.งานแผนและการเงิน  
โทร.0๘๗- ๘๕๓๕๑๙๙ 
อายุ ๕๐ ปี อายุราชการ ๑๖ ป ี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) 

 

ชื่อ นางสาวเรวดี ประกิระสา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทำหน้าท่ี ๑. ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒.งานลงรับเอกสาร  
โทร.0๘๕—๗๔๔๕๗๓๗ 
อายุ ๔๕ ปี  อายุราชการ ๑๓ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๒ ~ 

ทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางลลิดา ทิชินพงค ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายจัดการป่าไม้ 
๒ ฝ่ายบริหารทั่วไปอีกหน้าที่หน่ึง 
โทร.0๙๖-๓๓๒๒๒๖0 
อายุ ๔๓ ปี อายงุาน ๑๕ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   
โทร.0๘๒—๖๔๙๖๗๕๔ 

ชื่อ นางสาวสุภทัรา ฝายส ี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
โทร.0๘๐- ๓๔๕๘0๘๑ 
อายุ ๒๙ ปี  อายุราชการ ๒ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ชื่อ นายมีชยั จันดีวัน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม ้
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
โทร.0๙๘- ๑๕๗๓๙๕๔ 
อายุ ๕๒ ปี  อายุราชการ ๑๕ ป ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

 ชื่อ นางสาวอารยา  สมสาย  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารจัดการป่าไม้ 
๒ ชุดปฏิบัติการพิเศษ.  
โทร.0๙๘๑๖0๕๓๓๒ 
อายุ ๒๔ ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  

 
ชื่อ นางสาวกนกพิชญ์  เหล่าถาวร  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารจัดการป่าไม้ 
๒.ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
โทร.0๘๒-๙๖๕๘๖๘๕ 
อายุ ๓๔ ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  

ชื่อ นายประสิทธิ ขันซ้อน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม ้
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้  
โทร.0๘๖-๒๔๑๒๓๕๓ 
อายุ  ๕๙  ปี  อายุราชการ ๑๕  ป ี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 

 
ชื่อ นายพิชญตย์  สชุีวะกุล  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม ้
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
โทร.๐๖๔๒๔๑๕๒๐๒ 
อายุ ๓๔ ปี อายุราชการ ๔ ปี ๑๐ เดือน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  

 

 
 

 
ชื่อ นางนันท์ณภทัร  ดำรงชัย  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
โทร.๐๖๓๙๖๔๗๔๙๔ 
อายุ ๓๗ ปี อายุราชการ ๔ ป ี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

 
 

 
ชื่อ นางสาวศิวัชญา  ศรีสุวรรณ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ทำหน้าท่ี ๑.ประจำฝ่ายบริหารจัดการป่าไม้ 
โทร.0๙๒-๒๙๗๐๘๘๒ 
อายุ ๒๓ ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๓ ~ 

กิจกรรมป้องกันการบุกรุกทำลายป่า (ลาดตระเวน) 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๔ ~ 

กิจกรรมฝ่ายจัดการป่าไม้ 
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๕ ~ 

กิจกรรมฝ่ายจัดการป่าไม้ ต่อ 
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~ ๑๘๖ ~ 

กิจกรรมฝ่ายจัดการป่าไม้ ต่อ 
ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๗ ~ 

กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๘ ~ 

กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ (ต่อ) 
 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๙ ~ 

โครงการพัฒนาป่าไม่ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ๒๕๖๓ 

วัดป่าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองหลอด ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๐ ~ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุดรธานี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔  

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) 

ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๑ ~ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุดรธานี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  

(โพธิ์ เนติโพธิ์) ช้ัน ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๒ ~ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุดรธานี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  

(โพธิ์ เนติโพธิ์) ช้ัน ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๓ ~ 

กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๔ ~ 

กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๕ ~ 

กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี

กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 

 

 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๖ ~ 

กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนบ้านนาน้ำชุม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน 

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๗ ~ 

กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนบ้านนาสะอาด ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธาน ี
ภาพประกอบกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วและกิจกรรมส่งเสริมการปลุกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๘ ~ 

การดำเนินการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๙ ~ 

การวิจัยตามแผนงานการศึกษาและพัฒนาพื้นทีต้่นแบบการจัดการป่าอเนกประโยชน์เพื่อการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
ที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน จังหวัดอุดรธานี 

     

     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๐ ~ 

 
 
 3.2.1 วิสัยทัศน์ บริหารจัดการพื้นท่ีป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15  
ของพื้นท่ีประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 
 3.2.2 พันธกิจ  1. ป้องกัน และรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ 

2. บริหารจัดการท่ีดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ 

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 อัตรากำลัง มีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังหมด จำนวน 33 คน ดังนี้ 

ข้าราชการ จำนวน 5 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน 
พนักงานราชการ จำนวน 20 คน 
พนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 คน 
 

3.2 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเลย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถาน ท่ีและ

ยานพาหนะ 
2.จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน

แผนงาน/กิจกรมท่ีได้รับ อนุมัติงบประมาณ  
3.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.2.5 ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาปา่ไม้  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นท่ีจังหวัด และจัดทำ

แผนการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นท่ีจังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ 
2. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ท้ังการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรป่าไม้ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์ป่า 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเลย 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคาน 

-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากชม 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้ว 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเรือ 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว 
-หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูหลวง  

ฝ่ายจัดการป่าไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๒ ~ 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่า การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการจัดการท่ีดินปาไม้ 

4. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้และการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ 
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.2.6 ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชดำริและ

กิจการพิเศษ  การจัดการป่าชุมชนและการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำ

ฐานข้อมูลป่าไม้ระดับ จังหวัด 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟื้นฟูการส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเลย 20 ป่า เนื้อที่ 2,939,840 ไร่ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๓ ~ 

 สรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพื้นท่ีป่าไม้
ได้รับการบริการจัดการ กิจกรรมหลัก ป้องกันรักษาป่า 

กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการ 
ใช้จ่ายเงิน (บาท) 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม  ป้องกันและปราบปราม 
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  

10,423,800.00 10,423,800.00 100%  0.00  

 

 เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านปอ้งกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4,095 ไร ่ 896-3-35 ไร่ 
 

 2. แผนงาน ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปอ้งกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษา
ป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันรักษาป่า 

2,123,100.00 1,692,700.00 79.73%  430,400.00  

 

 3. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตบนคุณภาพอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปอ้งกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า และพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียว กิจกรรมหลัก ป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน  
(บาท) 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม ป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน  

987,600.00 987,600.00 100%  0.00  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๔ ~ 

 4. แผนงาน สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก บริการงานป่าไม้ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม บริการด้านอนุญาต  21,500.00  21,500.00 100  0.00  

 5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบ โตอย่างยั่ งยืน  อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู  และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือ
รับรองไมผ้ลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้  
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

10,000.00 10,000.00 100%  0.00  

 6. แผนงาน ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษา
ป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

กิจกรรมที่ดำเนินการ  งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น 
%  

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล สต๊อกไม้  
เพ่ือสนับสนุนการรับรองถ่ินกำเนิด  
Rules of orgin (RIOO) ตามกฎ AEC  
และการออกใบอนุญาตส่งออก  

25,000.00 25,000.00 100  0.00  

 7. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้
ได้รับบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก บริหารจัดการงานป่าไม้ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ  งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

ผลการใชจ้่ายเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น 
%  

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

อำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
(ส่วนกลาง) 

27,000.00 27,000.00 100%  0.00  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

สรุปสถิติคดี ศูนย์ป่าไม้เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ลำดับ หน่วยป้องกัน จำนวน จำนวน คด ี คด ี คดีไม้และ คด ี อ่ืน ๆ รถยนต ์ เลื่อยโซย่นต ์ ไม้ท่อน ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้แปรรูป จำนวนพื้นที่บุกรุก 

 และพัฒนาปา่ไม้ คด ี ผู้ต้องหา ไม้ บุกรุก คดีบุกรุก อ่ืนๆ (จำนวน) (จำนวน) (จำนวน) (ท่อน) (ปริมาตร) (แผ่น/เหลีย่ม) (ปริมาตร) (ไร่) 

1 นพป.เอราวัณ 20 7 4 15 1 - - 2 6 27 2.344 310 3.756 326-1-20 

2 นปพ.ด่านซ้าย 15 2 2 13 - - - 3 - 4 0.8 92 2.061 124-2-5 

3 นปพ.เชียงคาน 7 3 3 4 - - - - 2 5 2.349 67 0.628 153-1-40 

4 นปพ.ภูเรือ 13 4 - 13 - - - 3 - - - - - 38-3-17 

5 นปพ.เมืองเลย 6 3 2 2 1 1 - - - 16 0.652 78 1.53 26-0-49 

6 นปพ.นาแห้ว 7 2 2 5 - - - - 1 3 0.637 10 0.057 17-2-69 

7 นปพ.ผาขาว 17 8 5 9 3 - - 2 3 94 9.854 - - 538-2-66 

8 นพปพ.ปากชม 5 3 1 4 - - - 1 1 - - 46 1.07 19-2-80 

9 นปพ.ภูหลวง 5 2 2 3 - - - 1 2 51 4.041 - - 7-2-60 

รวม 95 34 21 68 5 1 0 12 15 200 20.677 603 9.102 1,252-3-6 

~ 205 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๖ ~ 

 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ งานป่าชุมชน 
กิจกรรมหลัก แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกัน การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

กิจกรรมย่อย งบประมาณท่ีได้รับ 
(แผน) 

ผลการใชจ้่ายเงิน คิดเป็น % งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. การส่งเสริมการจัดต้ังป่า
ชุมชน  

118,800  118,800  100%  -  จำนวน 9 ป่า
ชุมชน  

2. การส่งเสริมการจัดทำแผน
จัดการป่าชุมชน  

420,000  420,000  100%  -  จำนวน  85 ป่า
ชุมชน  

3. การจัดทำแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชน์ป่า
ชุมชน  

450,000  450,000  100%  -  จำนวน 100 
กิโลเมตร (14 ป่า
ชุมชน)  

รวมทั้งสิ้น  988,800  988,800  100%  -  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมหลักแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปอ้งกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยัง่ยืน  
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 9 ป่าชุมชน 

ที่  ชื่อป่าชุมชน  บ้าน  หมู่ที่  ตำบล  อำเภอ  ประเภทป่า  เน้ือที่ ประมาณ (ไร่-งาน-ตร.ว.) หมายเหตุ  

1  ป่าชุมชนบ้านกลาง  กลาง  2  เชียงกลม  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  767-0-0 2 แปลง 

2  ป่าชุมชนบ้านโพนทอง โพนทอง  3  เชียงกลม  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  216-0-0 2 แปลง 

3  ป่าชุมชนบ้านห้วยนา  ห้วยนา  5  เชียงกลม  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  510-0-0 2 แปลง 

4  ป่าชุมชนบ้านคอนสา คอนสา  4  เชียงกลม  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  230-0-0 3 แปลง 

5  ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน  ห้วยบ่อซืน  4  ห้วยบ่อซืน  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  700-0-0 
 

6  ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน  ห้วยบ่อซืน  6  ห้วยบ่อซืน  ปากชม  ปาสงวนแหง่ชาติป่าเขาแก้ว และป่าดงปากชม  750-0-0 2 แปลง 

7  ป่าชุมชนบ้านไร่ทาม  ไร่ทาม  5  นาอาน  เมืองเลย ป่าตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484  667-2-0 4 แปลง 

8  ป่าชุมชนบ้านขอนแดง ขอนแดง  2  นาอาน  เมืองเลย ป่าตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484  251-1-0 2 แปลง 

9  ป่าชุมชนบ้านบง  บง  11  นาโป่ง  เมืองเลย ป่าตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484  241-1-0 4 แปลง 

~ 207 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๘ ~ 

ภาพกิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน  (จำนวน 9 ป่าชุมชน) 

  
  ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยนา   ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านโพนทอง  

  
  ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านคอนสา        ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน  

  
    ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านขอนแดง          ตรวจสภาพป่าชุมชนบ้านบง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๙ ~ 

กิจกรรมหลักแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการ ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ใหย้ั่งยืน  กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 85 ป่าชุมชน 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที ่ หมายเหต ุ

1  ป่าชุมชนบ้านบุง่กุ่ม  บ.บุ่งกุ่ม  ม.1  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  4,105-0-72 2 แปลง 

2  ป่าชุมชนบ้านนาหอ  บ.นาหอ  ม.2  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  820-3-00 
 

3  ป่าชุมชนบ้านเก่า  บ.เก่า   ม.5  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  449-0-00 
 

4  ป่าชุมชนบ้านนาฮี  บ.นาฮี   ม.6  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  1,478-0-00 
 

5  ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย  บ.นาเบี้ย  ม.7 ต.นาหอ  อ.ดา่นซ้าย  455-0-00 
 

6  ป่าชุมชนบ้านโพนหนอง  บ.โพนหนอง ม.8 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย  221-0-00 
 

7  ป่าชุมชนบ้านหัวนาแหลม  บ.หัวนาแหลม ม.9 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย  1,015-0-00 
 

8  ป่าชุมชนบ้านนาหวา้ บ.นาหว้า ม.4 ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย  836-3-00 
 

9  ป่าชุมชนบ้านก้างปลา  บ.ก้างปลา ม.5 ต.ดา่นซ้าย อ.ด่านซ้าย  171-0-00 3 แปลง 

10  ป่าชุมชนบ้านน้ำพ ุ บ.น้ำพุ  ม.6 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  608-3-00 2 แปลง 

11  ป่าชุมชนบ้านหนามแทง่  บ.หนามแทง่ ม.7 ต.ดา่นซ้าย อ.ด่านซ้าย  1,469-0-00 2 แปลง 

12  ป่าชุมชนบ้านนาสเีทียน  บ.นาสีเทียน ม.10 ต.ด่านซ้าย อ.ดา่นซ้าย  216-0-00 2 แปลง 

13  ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้อย  บ.ห้วยอ้อย ม.13 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  82-0-00 
 

14  ป่าชุมชนบ้านหัวนายงู  บ.หัวนายงู ม.14 ต.ดา่นซ้าย อ.ด่านซ้าย  1,628-0-00 
 

15  ป่าชุมชนบ้านศาลาน้อย  บ.ศาลาพัก ม.15 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  26-0-00 
 

16  ป่าชุมชนบ้านแก่ง  บ.แก่ง  ม.1 ต.ร่องจิก  อ.ภูเรือ  120-0-00 
 

17  ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่  บ.ม่วงไข่ ม.8  ต.สานตม  อ.ภูเรือ  109-0-00 3 แปลง 

18  ป่าชุมชนบ้านน้ำเย็น  บ.น้ำเย็น ม.2 ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย  24-0-00 
 

19  ป่าชุมชนบ้านนาหวา้น้อย  บ.นาหว้าน้อย ม.3 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย  265-0-00 
 

20  ป่าชุมชนบ้านหมากแขง้  บ.หมากแขง้ ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย  188-0-00 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๐ ~ 

กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 85 ป่าชุมชน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที ่ หมายเหต ุ

23 ป่าชุมชนบ้านแก่งครก  บ.แก่งครก  ม.9 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย  214-0-00 2 แปลง 

22  ป่าชุมชนบ้านกกจำปา  บ.กกจำปา   ม.4  ต.โปง่  อ.ด่านซ้าย  1,806-1-00 
 

23  ป่าชุมชนบ้านวงักุ่ม  บ.วังกุ่ม   ม.6  ต.โปง่  อ.ด่านซ้าย  2,303-0-0 2 แปลง 

24  ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก  บ.กกกระบาก ม.10 ต.โปง่ อ.ด่านซ้าย  999-3-00 2 แปลง 

25  ป่าชุมชนบ้านถิ่น  บ.ถิ่น  ม.3  ต.นาโปง่  อ.เมืองเลย  615-0-00 
 

26  ป่าชุมชนบ้านขอนแก่น  บ.ขอนแก่น  ม.4  ต.นาโป่ง  อ.เมืองเลย  31-0-00 
 

27  ป่าชุมชนบ้านปา่ข้าวหลาม  บ.ป่าข้าวหลาม ม.6 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย  50-0-00 
 

28  ป่าชุมชนบ้านหนองบอน  บ.หนองบอน  ม.8  ต.นาโปง่  อ.เมืองเลย  359-0-00 
 

29  ป่าชุมชนบ้านน้ำฮวย  บ.น้ำฮวย  ม.9  ต.นาโปง่  อ.เมืองเลย  380-0-30 3 แปลง 

30  ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง  บ.กกชุมแสง ม.10 ต.นาโปง่  อ.เมืองเลย  55-0-00 
 

31  ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพฒันา  บ.ติ้วน้อยพฒันา ม.14  ต.นาโป่ง  อ.เมืองเลย  28-3-30 2 แปลง 

32  ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม  บ.ห้วยฮ่อม  ม.2  ต.กกทอง อ.เมืองเลย  11-1-00 
 

33  ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู ่3  บ.กกทอง  ม.3  ต.กกทอง อ.เมืองเลย  102-2-00 
 

34  ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู ่4  บ.กกทอง  ม.4  ต.กกทอง อ.เมืองเลย  131-0-00 2 แปลง 

35  ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย  บ.สวนกล้วย  ม.5  ต.กกทอง อ.เมืองเลย  169-2-57 2 แปลง 

36  ป่าชุมชนบ้านฟากนา  บ.ฟากนา ม.4 ต.นาอาน อ.เมืองเลย  325-3-00 
 

37  ป่าชุมชนบ้านนาซำ  บ.นาซำ  ม.7  ต.นาอาน อ.เมืองเลย  123-0-00 
 

38  ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา  บ.ใหม่พัฒนา ม.3 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  412-0-00 
 

39  ป่าชุมชนบ้านนาม่วง  บ.นาม่วง ม.4  ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  191-0-00 
 

40  ป่าชุมชนบ้านทรัพย์มงคล  บ.ทรัพย์มงคล ม.7 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย  39-0-00 2 แปลง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๑ ~ 

กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 85 ป่าชุมชน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที ่ หมายเหต ุ

41  ป่าชุมชนบ้านหนองนาทราย  บ.หนองนาทราย ม.9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย  468-0-00 2 แปลง 

42  ป่าชุมชนบ้านนาแขม  บ.นาแขม  ม.7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย  263-2-00 
 

43  ป่าชุมชนบ้านนามาลา  บ.นามาลา  ม.1  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  3,035-2-2 3 แปลง 

44  ป่าชุมชนบ้านหัวด่าน  บ.หัวด่าน  ม.2  ต.นามาลา  อ.นาแหว้  4,698-1-60 2 แปลง 

45  ป่าชุมชนบ้านนาปูน  บ.นาปูน  ม.3  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  4,467-1-62 
 

46  ป่าชุมชนบ้านซำทอง  บ.ซำทอง  ม.4  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  1,900-0-00 2 แปลง 

47  ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย  บ.หนองหวาย ม.5 ต.นามาลา อ.นาแห้ว  9,784-0-15 
 

48  ป่าชุมชนบ้านโคก  บ.โคก  ม.6  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  1,804-0-83 3 แปลง 

49  ป่าชุมชนบ้านหนองสิม  บ.หนองสิม  ม.7 ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  3,832-1-16 4 แปลง 

50  ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง  บ.โนนสว่าง  ม.8 ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  426-1-59 2 แปลง 

51  ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก  บ.เหล่ากอหก ม.1 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว  1,075-0-00 
 

52  ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม  บ.นาผักก้าม ม.4 ต.เหลา่กอหก อ.นาแหว้  451-2-00 
 

53  ป่าชุมชนบ้านนาท่อน  บ.นาท่อน  ม.4  ต.นาพงึ  อ.นาแห้ว  377-0-00 
 

54  ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค ์ บ.โนนสวรรค์ ม.3 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ  1,069-0-0 4 แปลง 

55  ป่าชุมชนบ้านนาอุดม  บ.นาอุดม  ม.4 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ 113-0-00 2 แปลง 

56  ป่าชุมชนบ้านซำม่วง  บ.ซำม่วง  ม.5  ต.ผาสามยอด  อ.เอราวัณ 19-0-00 
 

57  ป่าชุมชนบ้านศูนย์พฒันา  บ.ศูนย์พฒันา ม.6 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ 58-0-00 
 

58  ป่าชุมชนบ้านหนองตูม  บ.หนองตูม ม.10 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ 690-0-00 
 

59  ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ ่หมู ่1  บ.โคกใหญ ่ ม.1 ต.โคกใหญ ่ อ.ท่าลี่  33-0-00 
 

60  ป่าชุมชนบ้านบวกอ่าง  บ.บวกอ่าง  ม.2 ต.โคกใหญ ่ อ.ท่าลี ่ 110-0-00 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๒ ~ 

กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 85 ป่าชุมชน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที ่ หมายเหต ุ

61  ป่าชุมชนบ้านห้วยไค ้ บ.ห้วยไค ้ ม.4  ต.โคกใหญ่  อ.ท่าลี ่ 754-3-00  
 

62  ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ ่หมู ่5  บ.โคกใหญ ่ ม.5  ต.โคกใหญ่  อ.ท่าลี ่ 154-2-00  
 

63  ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน  บ.น้ำพาน  ม.3  ต.อาฮี  อ.ท่าลี่  31-0-00  2 แปลง  

64  ป่าชุมชนบ้านนากระเซ็ง  บ.นากระเซ็ง  ม.4  ต.อาฮี  อ.ทา่ลี่  299-0-0  
 

65  ป่าชุมชนบ้านหนองบง  บ.หนองบง  ม.2  ต.น้ำทูน  อ.ท่าลี่  655-0-0  5 แปลง  

66  ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ  บ.ห้วยเดื่อ ม.3  ต.น้ำทูน  อ.ท่าลี่  1,717-0-0  2  แปลง  

67  ป่าชุมชนบ้านดงน้อย  บ.ดงน้อย  ม.4  ต.ผาขาว  อ.ผาขาว  185-0-00  
 

68  ป่าชุมชนบ้านซำใหญ ่ บ.ซำใหญ ่ ม.7  ต.ผาขาว  อ.ผาขาว  110-0-00  
 

69  ป่าชุมชนบ้านห้วยลาดใต ้ บ.ห้วยลาดใต้  ม.8  ต.ผาขาว  อ.ผาขาว 139-0-00  
 

70  ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม  บ.เพิ่ม  ม.1  ต.บ้านเพิ่ม  อ.ผาขาว  462-0-00  
 

76  ป่าชุมชนบ้านวงัไห  บ.วังไห ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วงัสะพุง  61-1-00  
 

77  ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์  บ.โนนสมบูรณ์ ม.11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วงัสะพุง  38-1-00  
 

78  ป่าชุมชนบ้านปทุมวัน  บ.ปทุมวัน ม.14 ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง  86-0-00  
 

79  ป่าชุมชนบ้านวงัลาน  บ.วังลาน  ม.8  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดงึ  2,856-0-00  
 

80  ป่าชุมชนบ้านห้วยหมาก  บ.ห้วยหมาก  ม.9  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดงึ  31-0-00  
 

81  ป่าชุมชนบ้านซำไฮ  บ.ซำไฮ  ม.10  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดงึ  518-0-00  
 

82  ป่าชุมชนบ้านห้วยก่องข้าว  บ.ห้วยก่องข้าว  ม.11  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดงึ  2,856-0-00  
 

83  ป่าชุมชนบ้านหาดคัมภีร์  บ.หาดคัมภีร์  ม.1  ต.หาดคัมภีร์  อ.ปากชม  247-0-00  2 แปลง  

84  ป่าชุมชนบ้านคกเว้า  บ.คกเว้า  ม.2  ต.หาดคัมภีร์  อ.ปากชม 72-0-00  2 แปลง 

85  ป่าชุมชนบ้านโพนสวา่ง  บ.โพนสว่าง  ม.3  ต.นาดอกคำ  อ.นาด้วง  235-2-00  2 แปลง  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๓ ~ 

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  (จำนวน 85 ป่าชุมชน) 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน (จำนวน 100 กิโลเมตร/ 14 ป่าชุมชน) 
ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ต้ัง เนื้อที่ ระยะทาง 

(กม.) 
ป้ายแนวเขตป่า

ชุมชน 
ป้ายเขตบริเวณเพื่อ
การอนุรักษ์  

ป้ายเขตบริเวณเพื่อการใช้
ประโยชน์  

หมายเหตุ  

1  ป่าชุมชนบ้านยาง  บ้านยาง  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  5,883-3-23 49 386 208 67 อน.63 

2  ป่าชุมชนบ้านกกก้านเหลือง บ้านกกก้านเหลือง  หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่  1,875-1-75 15.62 116 50 40 อน.63 

3  ป่าชุมชนบ้านคกเลาใต้  บ้านคกเลาใต้  หมู่ที่ 3  ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน  62-1-89 0.52 10 6 5 
 

4  ป่าชุมชนบ้านห้วยซวก บ้านห้วยซวก  หมู่ที่ 4  ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน  387-1-81 3.2 9 1.8 8 อน.64 

5  ป่าชุมชนบ้านอุมุง  บ้านอุมุง  หมู่ที่ 5  ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน  646-0-68 5.36 18 42 0 อน.64 

6  ป่าชุมชนบ้านผาแบ่น  บ้านผาแบ่น  หมู่ที่ 8  ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน  2,781-1-40 23.18 208 80 45 อน.64 

7  ป่าชุมชนบ้านอุมุง  บ้านอุมุง  หมู่ที่ 10  ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน  99-3-63 0.83 0 8 5 อน.64 

8  ป่าชุมชนบ้านกอไร่ใหญ่ บ้านกอไร่ใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย  467-3-73 3.9 23 24 10 อน.64 

9  ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวเหนือ  บ้านเสี้ยวเหนือ  หมู่ที่ 2 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย  24-3-18 0.2 6 4 3 
 

10  ป่าชุมชนบ้านภูสวรรค์ บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสีย้ว อำเภอเมืองเลย  47-0-14 0.4 13 9 0 
 

11  ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวใต้  บ้านเสี้ยวใต้  หมู่ที่ 6 ตำบลเสีย้ว อำเภอเมืองเลย  159-3-58 1.3 17 13 0 อน.64 

12  ป่าชุมชนบ้านน้ำภู หมู่ 4 บ้านน้ำภู  หมู่ที่ 4  ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  230-2-86 1.92 6 14 4 อน.64 

13  ป่าชุมชนบ้านน้อยสนามบิน  บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  137-0-69 1.14 15 12 0 
 

14  ป่าชุมชนบ้านน้ำภู หมู่ 10 บ้านน้ำภู  หมู่ที่ 10  ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  60-3-50 0.50 0 6 4 อน.64 

~ 214 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๕ ~ 

ภาพกิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน (จำนวน 100 กิโลเมตร/ 14 ป่าชมุชน) 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๖ ~ 

กิจกรรมหลัก แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมย่อย งบประมาณท่ี
ได้รับ (แผน) 

ผลการใช้
จ่ายเงิน 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

1.โครงการพฒันาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบูรณาการ 
(วัดนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1 แห่ง) 

    
วัดศรีทศัน์ บ้านปากภู หมู่ท่ี 3  
ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย    
จังหวดัเลย  

 งบดำเนินงาน  
    - คา่ใช้สอย (คา่เบีย้เลีย้ง,ค่าที่พัก
,ยานพาหนะ)  

4,000  4,000  100%  0 
 

    - คา่วัสดุ (วัสดุสำนักงาน)  8,000  8,000  100%  0 
 

รวมทั้งสิ้น  12,000  12,000  100%  0 26 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๗ ~ 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ท้องที่จังหวัดเลย ปี 2564  
คือ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมหลัก 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปอ้งกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียวกิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พฒันาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมย่อย  งบประมาณท่ีได้รับ (แผน)  ผลการใช้จ่ายเงิน  คิดเป็น %  งบประมาณคงเหลือ  หมายเหต ุ 

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ  ป่าชุมชนภายใต้การ
ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายป่าชุมชน  
   - ลงทะเบียนรับสมคัรสมาชิกรายบคุคล (40 คน) 
   - ลงทะเบียนรับสมคัรสมาชิกรายหมู่บา้น (19 หมู่บ้าน) 
   - รวบรวมรายชื่อและประวัตขิองผู้ร่วมขอจดัตัง้ปา่ชุมชนโดยสงัเขป (คนช.6-1(1) คนช.6-1 (2) ) 
   - รวบรวมผลงานและกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจงัหวัด  
   - คดัเลือกคณะกรรมการเครือขา่ยปา่ชุมชนระดับจงัหวดัตามระเบียบกรมป่าไม้ฯ 
2. จัดทำสรุปรายงานผล บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมไฟล์ภาพ  

 
 
 
 
 

11,290 

 
 
 
 
 

11,290 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

0 

 

รวมทั้งสิ้น  11,290  11,290  100%  0 
 

~ 218 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๙ ~ 

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชนภายใต้
การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายป่าชุมชน 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๐ ~ 

กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.เงินกู้) 
แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนงานรองส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน 
เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว 
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 61 ป่าชุมชน 

กิจกรรมย่อย งบประมาณท่ีได้รับ 
(แผน) 

ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็น % งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

1. งบดำเนินงาน  122,000  122,000  100%  0 
 

2. งบลงทุน  
    - กิจกรรมบริหารจดัการป่า จำนวน 61 
ป่าชุมชน ๆ ละ 70,000 บาท  

4,270,000  4,270,000  100%  0 
 

รวมทั้งสิ้น  4,392,000  4,392,000  100%  0 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๑ ~ 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากป่าชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 61 ป่าชุมชน (จำนวน 70,000 บาท ต่อป่าชุมชน) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที่ต้นไม้เสริมในป่าชุมชน หมายเหต ุ

1  ป่าชุมชนบ้านผาแบ่น  ม.8  ต.บุฮม  อ.เชียงคาน  จ.เลย  43-0-62 
 

2  ป่าชุมชนบ้านอุมุง หมู ่10 ม.10  ต.บุฮม  อ.เชยีงคาน  จ.เลย  32-0-16 
 

3  ป่าชุมชนบ้านอุมุง หมู ่5  ม.5  ต.บุฮม  อ.เชียงคาน  จ.เลย  37-2-52 
 

4  ป่าชุมชนบ้านห้วยซวก ม.4  ต.บุฮม  อ.เชียงคาน  จ.เลย  40-2-85 
 

5  ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง  ม.10  ต.นาโป่ง  อ.เมืองเลย จ.เลย  43-0-71 
 

6  ป่าชุมชนบ้านปทุมวัน ม.14  ต.ผาน้อย อ.วงัสะพุง จ.เลย  45-1-28 
 

7  ป่าชุมชนบ้านหนองบอน  ม.8  ต.นาโป่ง  อ. เมืองเลย  จ.เลย  35-3-62 
 

8  ป่าชุมชนบ้านน้ำควิ ม.5  ต.เสี้ยว  อ.เมืองเลย  จ.เลย  43-0-04 
 

9  ป่าชุมชนบ้านห้วยก่องข้าว  ม.11 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดงึ จ.เลน  40-0-46 
 

10  ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค ์ ม.3 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย  32-0-16 
 

11  ป่าชุมชนบ้านนาอุดม  ม.4 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย  32-0-08 
 

12  ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวใต ้ ม.6 ต.เสีย้ว อ.เมืองเลย จ.เลย  36-0-08 
 

13  ป่าชุมชนบ้านวงัไห  ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพงุ จ.เลย  35-1-16 
 

14  ป่าชุมชนบ้านแก่งม่วง ม.7  ต.นาดี  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  31-0-27 
 

15  ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ  ม.3  ต.น้ำทูน  อ.ท่าลี ่ จ.เลย  35-3-58 
 

16  ป่าชุมชนบ้านซำไฮ  ม.10  ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดงึ จ.เลย  44-1-38 
 

17  ป่าชุมชนบ้านคกเว้า  ม.2  ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย  36-0-95 
 

18  ป่าชุมชนบ้านวงัลาน ม.8  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดงึ  จ.เลย  41-1-12 
 

19  ป่าชุมชนบ้านถิ่น  ม.3  ต.นาโป่ง  อ.เมืองเลย  จ.เลย  41-2-51 
 

20  ป่าชุมชนบ้านน้ำภ ูหมู ่10 ม.10  ต.เมือง  อ.เมืองเลย  จ.เลย   31-3-76 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๒ ~ 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากป่าชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 61 ป่าชุมชน (จำนวน 70,000 บาท ต่อป่าชุมชน) (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที่ต้นไม้เสริมในป่าชุมชน หมายเหต ุ

21  ป่าชุมชนบ้านหนองบง  ม.2  ต.น้ำทูน  อ.ท่าลี ่ จ.เลย  39-0-04 
 

22  ป่าชุมชนบ้านห้วยหวาย ม.7  ต.กกดู่  อ.เมืองเลย  จ.เลย  59-2-72 
 

23  ป่าชุมชนบ้านหนองตูม  ม.10 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย  35-2-28 
 

24  ป่าชุมชนบ้านแก่ง ม.1  ต.ร่องจิก  องภูเรือ  จ.เลย  30-3-94 
 

25  ป่าชุมชนบ้านนาขา่  ม.5 ต.ปากหมัน  อ.ดา่นซ้าย  จ.เลย  30-0-76 
 

26  ป่าชุมชนบ้านนาซำ  ม.7  ต.นาอาน  อ.เมืองเลย  จ.เลย  42-1-61 
 

27  ป่าชุมชนบ้านนาทอง  ม.1  ต.ปากหมัน  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  30-0-84 
 

28  ป่าชุมชนบ้านนาหอ ม.2  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  30-2-12 
 

29  ป่าชุมชนบ้านนาฮี  ม.6  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  30-1-23 
 

30  ป่าชุมชนบ้านบวกอ่าง ม.2  ต.โคกใหญ่  อ.ท่าลี่  จ.เลย  41-1-16 
 

31  ป่าชุมชนบ้านฟากนา  ม.4 ต.นาอาน  อ.เมืองเลย  จ.เลย  38-1-16 
 

32  ป่าชุมชนบ้านไร่ม่วง ม.6  ต.น้ำหมาน  อ.เมืองเลย  จ.เลย  40-0-00 
 

33  ป่าชุมชนบ้านวงักุ่ม  ม.6  ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  30-2-64 
 

34  ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเมย  ม.7  ต.ปากหมัน  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  31-1-73 
 

35  ป่าชุมชนบ้านหาดคัมภีร์  ม.1  ต.หาดคัมภีร์  อ.ปากชม  จ.เลย  21-0-00 
 

36  ป่าชุมชนบ้านเพยี  ม.2  ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย  จ.เลย  33-1-34 
 

37  ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื่น  ม.10  ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย  จ.เลย  43-0-40 
 

38  ป่าชุมชนบ้านลายเหนือ ม.11,12 ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย  34-0-90 
 

39  ป่าชุมชนบ้านศูนย์พฒันา  ม.6 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย  43-0-72 
 

40  ป่าชุมชนบ้านกำพี ้ ม.3  ต.กกดู่  อ.เมืองเลย  จ.เลย  34-3-08 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๓ ~ 

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากป่าชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 61 ป่าชุมชน (จำนวน 70,000 บาท ต่อป่าชุมชน) (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน ที่ตั้ง เน้ือที่ต้นไม้เสริมในป่าชุมชน หมายเหต ุ

41  ป่าชุมชนบ้านน้ำภ ูหมู ่4  ม.4  ต.เมือง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 33-2-17  
 

42  ป่าชุมชนบ้านขอนแก่น ม.4  ต.นาโป่ง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 31-0-00  
 

43  ป่าชุมชนบ้านนาม่วง  ม.4  ต.ศรีสองรัก  อ.เมืองเลย จ.เลย 33-2-34  
 

44  ป่าชุมชนบ้านเก่า ม.5  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย 30-2-36  
 

45  ป่าชุมชนบ้านโพนหนอง  ม.8  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย 30-1-52  
 

46  ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู ่3  ม.3  ต.กกทอง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 37-0-11  
 

47  ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู ่4  ม.4  ต.กกทอง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 30-0-82  
 

48  ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย  ม.5  ต.กกทอง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 36-1-56  
 

49  ป่าชุมชนบ้านกอไร่ใหญ ่ ม.1  ต.เสี้ยว  อ.เมืองเลย  จ.เลย 35-1-22  
 

50  ป่าชุมชนบ้านหนองนาทราย  ม.5  ต.นาดินดำ  อ.เมืองเลย  จ.เลย 33-3-57  
 

51  ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ ่หมู ่1 ม.1  ต.โคกใหญ่  อ.ท่าลี่  จ.เลย 33-0-90  
 

52  ป่าชุมชนบ้านนามาลา  ม.1  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-2-09  
 

53  ป่าชุมชนบ้านหัวด่าน ม.2  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-2-27  
 

54  ป่าชุมชนบ้านนาปูน  ม.3  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-2-68  
 

55  ป่าชุมชนบ้านซำทอง ม.4  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-3-04  
 

56  ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย  ม.5  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-3-76  
 

57  ป่าชุมชนบ้านโคก ม.16  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 31-1-09  
 

58  ป่าชุมชนบ้านหนองสิม  ม.7  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-3-31  
 

59  ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง ม.8  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย 30-1-75  
 

60  ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำมี  ม.3  ต.ปากหมัน  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย 30-1-26  
 

61  ป่าชุมชนบ้านกกดู่ใต ้ ม.10  ต.กกดู่ใต้  อ.เมืองเลย  จ.เลย 58-0-00  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๔ ~ 

ภาพกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน 
กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนนุจากภาครัฐ  (จำนวน 60 ป่าชุมชน) โดยทางชุมชนนำไป

ดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนตามแนวทาง 5 ด้าน อาทิ 

   
ป้ายชื่อโครงการป่าชุมชน 

   
ป้ายกฎระเบียบ ข้อบังคับป่าชุมชน 

   
ป้ายกิจกรรมปลูกป่าโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนฯ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๕ ~ 

            
     เสาหลักเขตป่าชุมชน         ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน  

          
        ชุดอุปกรณ์ดับป่า      เสื้อคอโปโลคณะกรรมการป่าชุมชน  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๖ ~ 

ภาพกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมการปลูกต้นไม้เสริมเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชน 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออตุสาหกรรม 

กิจกรรมย่อย งบประมาณท่ีได้รับ (แผน) ผลการ 
ใช้จ่ายเงิน 

คิดเป็น% งบประมาณคงเหลือ หมายเหต ุ

-ให้คำแนะนำทางวชิาการและการบริหารจัดการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
งบดำเนินงาน  

22,300 22,300 100% - 
 

-สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 
งบอุดหนุน  ไร่ละ  800  บาท   (แผน 100  ไร่)  

80,000 80,000 100% - 
 

-สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 3 
งบอุดหนุน  ไร่ละ  700  บาท  (แผน 100  ไร่) 

70,000 70,000 100% 
  

รวมทั้งสิ้น  172,300 172,300 100% - 
 

~ 227 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๘ ~ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นระดับภาค แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร  
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 

กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
ที่ได้รับ (แผน) 

ผลการ 
ใช้จ่ายเงิน 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลือ หมายเหต ุ

งบดำเนินงาน  41,400 41,400 100% - 
 

งบลงทุน  87,000 86,000 99% 100 
 

งบอุดหนุน   (100  ไร่)  150,000 150,000 100% - 
 

รวมทั้งสิ้น  278,400 277,400 100% 100 
 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 2 

   

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๙ ~ 

งานอำนวยการ 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ 
กิจกรรมอำนวยการและแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 
(ศูนย์ป่าไม้เลย)  

กิจกรรมย่อย งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(แผน) 

ผลการ 
ใช้จ่ายเงิน 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณคงเหลอื หมายเหต ุ

งบดำเนินงาน  68,400 68,399.32 0.68 - 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๐ ~ 

 
 

 3.3.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู 

ชนิดพ้ืนท่ี เน้ือท่ี (ไร่) ร้อยละ
 จังหวัดหนองบัวล าภู มีเน้ือท่ีท้ังหมด 2,559,508         

 มีจ านวน 713 หมู่บ้าน 59 ต าบล 6 อ าเภอ

จ าแนกเป็น 

1. พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 256,654            10.03

2. พื นที่ป่าไม้ถาวร 32,611              1.27

3. พื นที่ ส.ป.ก. 1,141,601          44.60

4. พื นที่อนรัุกษ์ 134,425            5.25

5. พื นที่ ออป. 0 0.00

6. พื นที่นคิม 96,427              3.77

7. พื นที่ราชพัสดุ 36,130              1.41

8. พื นที่สาธารณประโยชน์ 6,209                0.25

9. พื นที่นอกเขตพื นที่รัฐ 855,451            33.42

3.3 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๑ ~ 

 3.3.2 ที่ต้ัง : หลังท่ีว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ถนน วิไสอุดรกิจ ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000  โทรศัพท์/โทรสาร 0-42311-554   

โครงสร้างศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู  
 

 

 

 

 

 

 

 3.3.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคลากร 
ข้อมูลพื้น านด้านบุคลากร 

ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖(อุดรธานี) 
 

ชื่อหน่วยงาน ข้าราชการ 
(ราย) 

ลูกจ้างประจ า 
(ราย) 

พนักงานราชการ 
(ราย) 

พนักงานจ้างเหมา
(TOR) ราย 

หมายเหตุ 

ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู 2 1 7 0  
หน่วยป้องกันและพัฒนาเมืองหนองบัวล าภ ู 2 4 8 5  
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีบุญเรือง 1 2 6 3  

รวม    (ทั้งสิ้น 41 ราย) 5 7 21 8  
 

 

 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 1 (หนองสวรรค์)  
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 2 (ศรีบุญเรือง)  

ฝ่ายจัดการป่าไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๒ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๓ ~ 

 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
งานธุรการและสารบรรณ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ลำดับที่ รายการ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1  หนังสือรับ  1,664 เลข     

2  หนังสือส่ง  1,504 เลข     

3  เลขคำสั่ง  10 คำสั่ง     

 
ลำดับที่  แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  คงเหลือ  

1  กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ  49,000  45,612  3,388  

2  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ป่าไม ้ 

1,343,700  1,343,700  180  

3  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า  576,200  576,200  -  

4  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ป่าไม ้ 

806,700  806,670  30  

5  กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต  23,500  23,500  -  

6  กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (นภ.1)  257,000  257,000  -  

7  กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นภ.2)  102,800  102,800  -  

8  กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกจิชุมชนจากป่าชุมชน (พ.ร.บ.
เงินกู้)  

1,944,000  1,944,000  -  

9  กิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมหมอกควัน  15,000  14,900  100  

10  กิจกรรมกาจัดต้ังป่าชุมชน  118,800  118,800  -  

11  กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  340,000  340,000  -  

12  กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่า
ชุมชน  

225,000  225,000  -  

13  กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพ่ือสนับสนุนการ
รับรองถ่ินกำเนิด Rules Of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และ
การอนุญาตส่างออก  

25,000  25,000  -  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๔ ~ 

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ต่อ) 
ลำดับที่  แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  คงเหลือ  

14  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม  22,300  22,300  - 

15  กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลภิัณฑ์ไม้ และ
ถ่านไม ้ 
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

10,000  10,000  - 

16  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ  11,920  11,920  - 

17  กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณา
การ  

12,000  12,000  - 

18  กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
2562  

73,100  73,100  
 

19  กิจกรรมโครงการ " คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน "  4,000  4,000  - 

   รวมทั้งสิ้น  5,960,020  5,956,322  3,698  

 
 ๑.๓ งานการป้องกันรักษาป่า 

๑.งานคดีและของกลาง 
 ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในท้องท่ีจังหวัด 

นปพ. จำนวน
คด ี

ผู้ต้องหา 
(คน) 

พ้ืนที่ 
ถูกบกุรกุ 

 
ไม้ของกลาง 

อุปรกณ์ของกลางการ 
กระทำผิด 

ของป่า/สัตว์
ป่า/อื่นๆ 

         
 

ไม้ท่อน  ปริมาตร  
(ลบ.ม.)  

ไม้แปรรูป  ปริมาตร  เลื่อยโซย่นต์ 
(เคร่ือง)  

อ่ืนๆ     

1.หนองสวรรค์  5  -  31-0-80 11  0.828  -  -  -  -  -  

2.ศรีบุญเรือง  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  

         
 

                     

รวม  5     31-0-80 11  0.828  -  -  -  -  -  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๕ ~ 

กิจกรรมฝ่ายจัดการป่าไม้ 2564 
กิจกรรมส่งเสริมการปลุกไม้โตเร็ว และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 2564 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๖ ~ 

กิจกรรมส่งเสริมการปลุกไม้โตเร็ว และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 2564 (ต่อ) 

    

    

    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๗ ~ 

กิจกรรมฝ่ายส่งเสริม 2564 

      

   

      
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๘ ~ 

กิจกรรมป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 2564 

      

      

      
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๙ ~ 

กิจกรรมป่าชุมชน 2564 

      

      

         
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๐ ~ 

กิจกรรมตรวจสอบจุดฮอตสปอร์ต 2564 

  

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 2564 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๑ ~ 

 
 

 

 3.4.1 ที่ต้ัง : อาคารสำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย (เดิม) ปัจจุบันเลขท่ี 253 หมู่ท่ี 1 บ้านดอนดู่  
ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4241-2143  

 

3.4 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองคาย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๒ ~ 

ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้ 
 3.4.2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.4.2.1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ี

และยานพาหนะ 
3.4.2.2. จัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณของควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผล

ปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
3.4.2.3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.4.3. ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
3.5.3.1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้ 

และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดทำ
รายงานสถานการป่าไม้ของจังหวัด 

3.5.3.2. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตด้านป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบ 
การดำเนินการของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5.3.3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้ 
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการอนุญาต 

3.5.3.4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 3.4.4. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3.4.4.1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชดำริ

และกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.4.4.2. สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และ 
จัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด 

3.4.4.3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟื้นฟูป่าการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจการจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

3.4.4.4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๓ ~ 

 3.4.5. หน่วยป้องกันและพฒันาป่าไม้ จำนวน 2 หน่วย  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- ป้องกันและปราบปรามการการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินเกี่ยวกับ

การบังคับใช้กฎหมายปา่ไม้ในขอบเขตท้องท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ 
-ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

การจัดการท่ีดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน 
ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ  

-เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่นๆ  
ในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสานการจัดการเรื่องร้องเรียน 

-ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.4.6 อัตรากำลัง มีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังหมด จำนวน 23 คน ดังนี ้

ข้าราชการ จำนวน 3 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน 
พนักงานราชการ จำนวน 18 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองคาย 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

-หน่วยป้องกันฯ นค.1 

-หน่วยป้องกันฯ นค.2 

ฝ่ายจัดการป่าไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๔ ~ 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำป ีพ.ศ. 2564 
 สรุปการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้หนองคาย ประจำวันที่  30 กันยายน  2564 

กิจกรรม งบประมาณ เบิกสะสม งบประมาณ ใช้ไป% 

   คงเหลือ  
1.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต 49,000.00 48,512.57 487.43 99.01 
  บนคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
  ผลผลิตพื้นทีป่่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ      
  กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ (งบดำเนินงาน)     
  กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ(ส่วนกลาง)     
2.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการ 21,500.00 21,487.00 13.00 99.94 
  เติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม     
  ผลผลิตพื้นทีป่่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ (งบดำเนินงาน)     
  กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต     
3.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต 1,967,500.00 2,069,100.75 800.75 100.00 
  บนคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นทื่ปา่  
  ไม้ได้รับการบริหารจัดการ 76,800.00    
  กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า (งบดำเนินงาน) 24,000.00    
  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรปา่ไม้     
4.แผนงานยทุธศาสตร์จดัระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 360,200.00 360,130.76 69.24 99.98 
  ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ(งบดำเนินงาน)     
  โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยัง่ยืน      
  กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาปา่     
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า     
5.แผนงานยทุธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ ์ 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00 
  ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ     
  ป้องกันรักษาป่า พฒันาและเพิ่มพื้นที่สีเขยีว กิจกรรมหลัก     
  สง่เสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร กิจกรรมเก็บรวบ     
  รวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด     
   Rules of Origin (ROO)ตามกฎ  AEC และออกใบอนุญาต   
   ส่งออก     

ยอดยกไป 2,514,000.00 2,514,231.08 231.08  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๕ ~ 

 สรุปการเบิกจ่ายของศูนย์ป่าไม้หนองคาย ประจำวันที่  30 กันยายน  2564 (ต่อ) 

กิจกรรม งบประมาณ เบิกสะสม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
คงเหลือ 

ยอดยกมา 2,514,000.00 2,514,231.08 231.08   

6. แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ 2,035,600.00 2,035,600.00 0.00 100.00 

  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
  แผนงานรองส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน     
  รวมถงึการลงทุนต่างๆของภาคเอกชนเพื่อใหส้ภาวะการบริโภคและ     
  การลงทุนกลับเข้าสู่ระดบัปกติได้โดยเร็ว     
  ผลผลิต/โครงการ: โครงการพฒันาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อกระตุ้น     
  เศรษฐกิจชุมชน  รายได ้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน     
  กิจกรรมหลัก : กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพืน้ที่สีเขียวเพื่อ     
  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น     
  กิจกรรมผลติกล้าไม้พันธุ์ด ีเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สงัคม และ     
  สิง่แวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
7.แผนงานยทุธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู 10,000.00 9,900.00 100.00 99.00 

  และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการความร่วมมือการ     
  จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและ     
  เศรษฐกิจ กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลติภณัฑ์ไม้     
  และถ่านไม้ เพื่อสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร     
8.แผนงานยทุธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู     
  และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า     
  พฒันาและเพิม่พื้นที่สีเขยีว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ     
  แบบครบวงจร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ     
  อุตสาหกรรม     
  (งบดำเนินงาน) 33,400.00 33,400.00 0.00 100.00 

  (งบอุดหนุน) 240,000.00 239,200.00 800.00 99.58 

9.แผนงานยทุธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู 257,000.00 257,000.00 0.00 100.00 

  และป้องกันการทำลาย โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่     
  สเีขียว กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กิจกรรม     
  ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (งบลงทุน)     

รวม 5,090,000.00 5,089,331.08 668.92 99.99 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๖ ~ 

 ภาพการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป วันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดหนองคาย พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมจังหวัดหนองคาย และโครงการพัฒนาพื้นท่ี  
ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้เชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และรับชมนิทรรศการ เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ต้นไม้และไม้ป่า “รุกขกร” ณ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดหนองคาย  
โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๗ ~ 

 จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง  นายวีระศักด์ิ  ประสานศรี ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมด้วยพนักงานศูนย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของจังหวัดหนองคาย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของจังหวัดหนองคาย ท่ีลานวัฒนธรรม
ตลาดท่าเสด็จริมฝ่ังแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 

  

  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๘ ~ 

 ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปะอาชา)  
14 มกราคม 2564 ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล  
รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) นายสุขุม มิตตัสสา  
ผอ.ทสจ.หนองคาย นายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผอ.ศูนย์ป่าไม้หนองคาย และหน่วยงานในสังกัดฯ ทำการต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในการตรวจติดตามสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริเวณสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -ลาว และเวลา  
13.30 น. ตรวจวัดคุณภาพอากาศหนองคาย และติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากหมอกควันข้ามแดน  
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมือง จ.หนองคาย 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๙ ~ 

 ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” พนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปาไม้หนองคาย  
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย (นายวีระศักด์ิ  ประสานศรี) ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ  
เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันท่ี 17 มกราคม 2564 ณ หอประชุม 
ประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

   
 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปาไม้หนองคาย ร่วมงานพิธีถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)  ประจำปีพุทธศักราช 2564  ณ หอประชุม 
ประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๐ ~ 

 งานรัฐพิธี วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นายวีระศักด์ิ  ประสานศรี  ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้หนองคาย ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้  วันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี  

 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๑ ~ 

 ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายนายวีระศักด์ิ ประสานศรี  ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุม 
ประจักษศิลปาคม ศาลากลาง จ.หนองคาย 

 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๒ ~ 

ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้หนองคาย 

 

 

 
 นายสมชาย  เลขาวิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี  6  (อุดรธานี ) พร้อมด้วย  
นายจีรศักด์ิ ปุญญพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสุธน กมลบูรณ์ ผู้อำนวยการ  
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และนางนิตยา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้
หนองคาย ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยนายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จ.หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้หนองคาย ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๓ ~ 

 “ห น อ งค าย  เมื อ ง ท่ อ ง เท่ี ย วแ ละ น่ าอ ยู่  ริ ม ฝ่ั ง โข ง ” บ้ าน ส วย เมื อ ง ง าม  จั งห วั ด ห น อ งค าย  
นายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานศูนย์ป่าไม้หนองคาย  
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบ้านสวย เมืองงาม “หนองคาย เมืองท่องเท่ียวและน่าอยู่ ริมฝ่ังโขง” โดยเริ่มจาก  
ถนนด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย (ข้างศูนย์ OTOP) ถึงโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หน้าสำนักงาน 
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย (ท้ังสองฝ่ังถนน) และบริเวณสำนักงานศูนย์ป่าไม้หนองคาย เพื่อความสวยงามแก่ประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๔ ~ 

 นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้หนองคาย  11 มีนาคม 2564  
นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยนายสุธน กมลบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม  
การปลูกป่า นายนพดล อุทานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) ได้ออกตรวจเยี่ยม  
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยนางสาวนัฐกาญจน์  พัฒนศักด์ิ นักวิชาการ 
ป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้หนองคาย ให้การต้อนรับและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๕ ~ 

 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 วันท่ี 27 พฤษภาคม  2564 นายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป่ าไม้หนองคาย เข้ าร่ วมกิจกรรมวัน ต้น ไม้ป ระจำปีของชาติ  ภ ายใต้ ช่ือ “รวมใจไทย ป ลูกต้น ไม้   
เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันตันไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  

 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๖ ~ 

 ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดหนองคาย 1 มิถุนายน 2564 นายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผอ.ศูนย์ป่าไม้
หนองคาย เจ้าหน้าท่ี ศปม.นค. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม ร่วมกับ สนง.ทสจ.หนองคายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่า โดยมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ.2564 ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดหนองคาย ณ วัดบ้านไทยพัฒนา ต.ผาต้ัง  
อ.สังคม จ.หนองคาย  และให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
อย่างเคร่งครัด  

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๗ ~ 

 อธิบดีกรมป่าไม้ตรวจติดตามภารกิจของกรมป่าไม้  1  กรกฎาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์  
อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์  ธีรบัณทิตกุล ผู้อำนวยการ
สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่านายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 
(ขอนแก่น) และนายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ได้ออกตรวจ  
ติดตามภารกิจของกรมป่าไม้ และร่วมปลูกต้นชิงชัน จำนวน 1 ต้น บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้หนองคาย  
โดยนายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองคาย 
หัวหน้าสถานี เพาะชำกล้าไม้สังคม ข้าราชการ พนักงานศูนย์ป่าไม้หนองคาย เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด  
ให้การต้อนรับ  

 

     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๘ ~ 

 กิจกรรมดูแลบำรุงต้นไม้ใหญ่ในวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 89 พรรษา  
วันท่ี 27 สิงหาคม 2564  นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) นางสาวนัฐกาญจน์ พัฒนศักด์ิ 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ชุดปฏิบัติการรุกขกรส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้หนองคาย ร่วมกิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 89 พรรษา 
ณ วัดสักการาม ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามมาตรการ แนวปฏิบัติ ประกาศ  
และคำส่ังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (covid-19) ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย อย่างเคร่งครัด 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๙ ~ 

 วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี วันท่ี 18 กันยายน 2564 นายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ  
ถวายเครื่องบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมงานวันสถาปนา
กรมป่าไม้ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ท้ังนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย อย่างเคร่งครัด 

 

     

     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๐ ~ 

 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 2564  นายสุรศักด์ิ อัคคะปะชะ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบั ติการ และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้หนองคาย ร่วมเคารพธงชาติและ  
ขับร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงหน้าศูนย์ป่าไม้หนองคาย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย  
ครบรอบ 104 ปี ซึ่งจัดพร้อมกันท่ัวประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึก 
ถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพิธีสำคัญให้ชักธงและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานท่ี  

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๑ ~ 

 ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
 สรุปการดำเนินงานด้านการปราบปรามและหยดุยั้งการตัดไม้ทำลายป่า หน่วยงาน ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 
ด้านการปราบปรามหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

จังหวดั 
หนองคาย 

การดำเนินการ ของกลาง 

อ่ืนๆ 

คดีไม้ คดีสตัว์ป่า ผู้ต้องหา ไม้พะยูง ไม้อ่ืนๆ เคร่ืองมือกระทำผิด 

   ท/ผ/ล ปริมาตร ท/ผ/ล ปริมาตร เลื่อยโซย่นต ์ เลื่อยมือ ล้อเข็น รถยนต ์

ต.ค.63  1   -  4  -  -  178  0.536  -  -  -  1   
พ.ย.63  2  -  1  21  1.87  33  0.317  -  -  -  1   
ม.ค.64  2  -  -  -  -  27  1.40  2  -  -  -   

มี.ค.64  1  -  2  -  -  49  18.007  -  -  -  2   
เม.ย.64  3  -  2  -  -  106  5.207  4  -  -  -   
ก.ค.64  3  -  -  58  1.286  36  3.447  -  -  -  1   
ส.ค.64  3  -  1  -  -  244  23.283  -  -  -  2   
รวม 15 - 10 79 3.156 673 52.197 6 - - 7  

 

     
 

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๒ ~ 

ด้านการปราบปรามหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

   

   

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๓ ~ 

 โครงการราษฎรอาสาสมัคร (รสทป.) นายวีระศักด์ิ ประสานศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย  
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  
วัดบ้านห้วยไซงัว ตำบลผาต้ัง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๔ ~ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชุมชน  แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ  
(ปิดทองหลังพระ) นายวีระศักด์ิ ประสานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม 
ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ  
(ปิดทองหลังพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว ตำบลด่านศรี สุข อำเภอโพธิ์ตาก 
จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี  

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๕ ~ 

 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อมผลผลิตพื้นท่ี
ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๖ ~ 

สถิติข้อมูลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ท้องที่จังหวัดหนองคาย  
1 โรงค้าไม้แปรรูป จำนวน 24 แห่ง 
2 ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึง่สิง่ประดิษฐฯ จำนวน 54 แห่ง 
3 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพ่ือประดิษฐกรรม จำนวน 49 แห่ง 
4 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) จำนวน 2 แห่ง 
5 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรม จำนวน 24 แห่ง 
6 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือ ไส-ซอยฯ จำนวน 7 แห่ง 
7 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือแปรรูปไม้หรือชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด จำนวน 6 แห่ง 

สรุปรวมทั้งสิ้น ผู้ประกอบการ จำนวน 92 ราย จำนวนกิจการตามใบอนุญาต จำนวน 166 แห่ง 

 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๗ ~ 

 ประชาสัมพั นธ์  และเก็บข้อมูลไม้  สต๊อกไม้  จังหวัดหนองคาย  เจ้าหน้ าท่ี ศูนย์ป่ าไม้หนองคาย  
ออกประชาสัมพันธ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
แบบครบวงจร กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) 
ตามกฎ AEC และออกใบอนุญาตส่งออกในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย  

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๘ ~ 

 แผนการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) โดยนายวีระศักดิ์ ประสานศรี 
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ และสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมออกตรวจ 
ตามแผนบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังตรวจบูรณาการ  
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าว  

 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๙ ~ 

ลาดตระเวนพื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

   

   

     

     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๐ ~ 

 ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองคาย 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผล 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชพีปลูกสวนป่า 
สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า (เดิม) เครือข่าย 1 1 
การสำรวจข้อมูลความต้องการไม้/แหลง่รับซื้อไม้ แห่ง 10 10 
เกษตรกรต้นแบบคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนปา่ จังหวดั/ราย  1/1 1/1 
สำรวจความพงึพอใจของเกษตรกร 

ร้อยละ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
ประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบยีนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ไร่ 100 16/100 
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรงุต้ไม้ คร้ัง 5 5 
สำรวจความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 2  
จ.หนองคาย ไร่ละ 700 บาท 

ไร่ 100 16 / 100 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3                       
จ.หนองคาย  ไร่ละ 800 บาท 

ไร่ 80 12 / 78 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4                          
จ.หนองคาย  ไร่ละ 900 บาท 

ไร่ 240 41 / 216 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5                  
จ.หนองคาย  ไร่ละ 1,600 บาท 

ไร่ 120 9 / 120 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิในพ้ืนที่ปลกูไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ไร่  240  300 
สำรวจ และจัดทำทะเบียนเกษตรกร ไร่ 240 31/240 
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรงุรักษาต้นไม้ คร้ัง 2 2 
สำรวจความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็ว 
สนันสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร 3,000 บาท/ไร่  ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท ไร่ 300 39/ 299 
ให้ความรู้ทางดา้นวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า คร้ัง 6 6 
สำรวจความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลกูไม้เศรษฐกจิ 
สำรวจข้อมูลไม้เศรษฐกิจท่ีขึ้นทะเบยีนสวนป่า ราย 70 70 
ติดตามและให้คำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการตามพระราชบญัญตัิสวนป่า พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการสวนป่า 

ราย 
70 

70 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๑ ~ 

 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมปลูกไม้ เศรษฐกิจ  สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี  6 (อุดรธานี )  
โดยฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ จังหวัดหนองคาย ออกประชาสัมพันธ์ ปลูกไม้เศรษฐกิจงานด้านป่าไม้ กิจกรรมส่งเสริม 
การปลูกไม้เศรษฐกิจ และออกทำแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกชนิดไม้  
ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธิ์  ในท้องท่ีอำเภอเมือ ง และอำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย  

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๒ ~ 

ออกประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
*โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ยางพาราและพื้นทีเ่กษตรกรรม 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๓ ~ 

สนับสนนุกล้าไม้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๔ ~ 

ออกตรวจแปลงเกษตรกร 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๕ ~ 

 มอบโล่รางวัล ตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดหนองคาย สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี )  โดยนายวีระศักด์ิ  ประสานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองคาย  
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนธันวาคม 2563  
ครั้งท่ี 10/2563 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลาง จ.หนองคาย และได้มอบโล่รางวัลผลงานของป่าชุมชน
ท่ีได้รับรางวัลระดับจังหวัด ตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” จำนวน 2 รางวัล 
1) รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ หมู่ท่ี 1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย  
 - ผู้นำชุมชน นายไพทูน  สุริยะ ประธานป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ ม.3 
2) รางวัลชมเชย ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
 - ผู้นำชุมชน นายอภิสิทธิ์ อานาม  ประธานป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ ม.2 โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล  

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๖ ~ 

 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลั กส่ ง เส ริมการบ ริหารจัดการป่ าชุ มชน  กิจกรรมส่ งเส ริมการบ ริห ารจัดการป่ าชุ มชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) คงเหลือ 

1. กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน  66,000  0  

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  415,000  0  

3. กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน   135,000  0  

รายชื่อหมู่บ้านเปา้หมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง เน้ือที่ 

ประเภทพ้ืนที ่
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั ไร่ งาน ตร.วา 

1   ป่าชุมชนบ้านดอนหมู แปลงที ่1  5 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 7 3 61 พ.ร.บ.2484 

    ป่าชุมชนบ้านดอนหมู แปลงที ่2   
   7 0 3  

2   ป่าชุมชนบ้านนาบอน  5 นางิ้ว สังคม หนองคาย    ป่าสงวนฯ 

3   ป่าชุมชนบ้านนาบอน  8 นางิ้ว สังคม หนองคาย    ป่าสงวนฯ 

4   ป่าชุมชนบ้านฟ้าประทาน  7 สังคม สังคม หนองคาย    ป่าสงวนฯ 

5   ป่าชุมชนบ้านต่างคำวิทยา  14 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย    พ.ร.บ.2484 

รวม    
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๗ ~ 

ภาพกิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 2564 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๘ ~ 

รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง เน้ือที ่

ประเภทพ้ืนที ่
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั ไร่ งาน ตร.วา 

1 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้ัว 5 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 446 1 6 ป่าสงวนแหง่ชาติฯ 

2 ป่าชุมชนบ้านโพนตาล 3 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 146 - - น.ส.ล. 

3 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต่างคำ 1 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 25 - - พ.ร.บ. 2484 

4 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 300 - - ป่าสงวนแหง่ชาติฯ 

5 ป่าชุมชนบ้านนาจันทร์ 8 โพธ์ิชัย เมือง หนองคาย 72 - - น.ส.ล. 

6 ป่าชุมชนบ้านดงดาล 4 โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย 60 - - น.ส.ล. 

7 ป่าชุมชนบ้านสมสนุก 5 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 32 3 39 น.ส.ล. 

8 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก 9 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 118 - 45 น.ส.ล. 

9 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย 10 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 50 - - น.ส.ล. 

10 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว 6 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย 891 - - ป่าสงวนแหง่ชาติฯ 

 (แปลงที่ 1-2)    หนองคาย    น.ส.ล. 

11 ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ 8 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 13 1 54 พ.ร.บ. 2484 

12 ป่าชุมชนบ้านกุดแกลบ 4 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 56 - 46 พ.ร.บ. 2484 

13 ป่าชุมชนบ้านดงนาคำ 5 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 11 2 58 น.ส.ล. 

14 ป่าชุมชนบ้านแป้น 2 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 371 1 32 น.ส.ล. 

15 ป่าชุมชนบ้านต้อนเหนือ 7 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12 1 17 น.ส.ล. 

16 ป่าชุมชนบ้านนาเพยีงน้อย 9 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 19 3 58 น.ส.ล. 

17 ป่าชุมชนบ้านทุง่ธาต ุ 10 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 17 2 65 น.ส.ล. 

18 ป่าชุมชนบ้านสขุสำราญ 5 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 35 1 78 น.ส.ล. 

19 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิศรี 12 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 24 2 43 น.ส.ล. 

20 ป่าชุมชนบ้านสระพังคำ 16 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 8 - 81 น.ส.ล. 

21 ป่าชุมชนบ้านแป้นใหม ่ 17 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12 3 21 พ.ร.บ. 2484 

22 ป่าชุมชนบ้านห้วยคู ่ 14 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12 1 97 พ.ร.บ. 2484 

23 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิศรี 3 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 36 2 49 พ.ร.บ. 2484 

24 ป่าชุมชนบ้านอ่างเก็บน้ำ 7 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 31 - 92 น.ส.ล. 

25 ป่าชุมชนบ้านอยูด่ีมีสขุ 12 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 28 - 75 น.ส.ล. 

  24 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย     
26 ป่าชุมชนบ้านนาตาล 6 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 30 2 83 น.ส.ล. 

  21 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย     
27 ป่าชุมชนบ้านนาเพยีงใหม ่ 22 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 137 3 93 น.ส.ล. 

  8 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย     

  19 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย     

  23 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๙ ~ 

รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง เน้ือที ่

ประเภทพ้ืนที ่
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั ไร่ งาน ตร.วา 

28 ป่าชุมชนบ้านน้ำโล ้ 12 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 17 3 73 น.ส.ล. 

29 ป่าชุมชนบ้านนาเมย 7 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 26 1 31 น.ส.ล. 

30 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ ์ 4 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 25 1 37 น.ส.ล. 

31 ป่าชุมชนบ้านเวิน 3 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 21 1 72 น.ส.ล. 

32 ป่าชุมชนบ้านปักหม ู 11 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 5 3 57 น.ส.ล. 

33 ป่าชุมชนบ้านนาดูน 4 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 10 - 75 น.ส.ล. 

34 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง 4 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 42 - 54 ส.ป.ก. 

35 ป่าชุมชนบ้านท่าคำบง 5 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 10 - 5 ส.ป.ก. 

  14 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย     
36 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงทอง 13 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 2 3 3 ส.ป.ก. 

37 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น 3 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 28 - 33 ป่าสงวนแหง่ชาติฯ 

38 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน 5 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 39 1 20 ป่าสงวนแหง่ชาติฯ 

39 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย 6 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 7 - 40 พ.ร.บ. 2484 
40 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง 8 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 57 2 24 พ.ร.บ. 2484 
41 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภ ู 8 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 52 2 34 พ.ร.บ. 2484 
42 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ 10 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 3 3 48 พ.ร.บ. 2484 
43 ป่าชุมชนบ้านดงหลี ่ 3 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 3 1 44 พ.ร.บ. 2484 
44 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย 11 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 8 3 12 พ.ร.บ. 2484 
45 ป่าชุมชนบ้านโพนหวาย 7 สระใคร สระใคร หนองคาย 6 3 - น.ส.ล. 
46 ป่าชุมชนบ้านนากอ 6 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 44 1 14 น.ส.ล. 
47 ป่าชุมชนบ้านสมสร้าง 6 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 34 - 48 น.ส.ล. 
48 ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ 2 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 33 3 38 น.ส.ล. 
49 ป่าชุมชนบ้านหนองแหวน 4 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 69 2 16 น.ส.ล. 
50 ป่าชุมชนบ้านเหล่า 1 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 73 - 60 น.ส.ล. 
51 ป่าชุมชนบ้านหาดสัง่ 6 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 10 - 82 น.ส.ล. 
52 ป่าชุมชนบ้านชุมช้าง 4 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 2 3 2 พ.ร.บ. 2484 

  13 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย     
53 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน 8 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 80 1 38 พ.ร.บ. 2484 

  16 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย     
54 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย 4 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 34 3 71 พ.ร.บ. 2484 
55 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิทอง 13 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 31 - 66 พ.ร.บ. 2484 
56 ป่าชุมชนบ้านทุง่หลวง 1 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 23 1 21 น.ส.ล. 

  9 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย     
57 ป่าชุมชนบ้านร่องแกม 7 ทุ่งหลวง โพนพิสยั หนองคาย 47 - 64 น.ส.ล. 
58 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง 11 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 19 - 13 น.ส.ล. 

  9 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๐ ~ 

รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง เน้ือที ่

ประเภทพ้ืนที ่
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั ไร่ งาน ตร.วา 

59 ป่าชุมชนบ้านจับไม้ 3 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 19 0 95 น.ส.ล. 
60 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล 6 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 4 1 74 น.ส.ล. 
61 ป่าชุมชนบ้านคำสะอาด 6 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 1 2 85 น.ส.ล. 

  11 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย     
  12 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย     

62 ป่าชุมชนบ้านโคกคำ 2 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 130 2 76 พ.ร.บ. 2484 
63 ป่าชุมชนบ้านเชือก 7 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 8 1 16 พ.ร.บ. 2484 
64 ป่าชุมชนบ้านหม้วย 9 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 6 3 49 พ.ร.บ. 2484 
65 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน 3 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 6 - 72 น.ส.ล. 
66 ป่าชุมชนบ้านกุดแคน 3 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 13 - 56 น.ส.ล. 
67 ป่าชุมชนหนองแอก 6 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย 28 0 5 น.ส.ล. 
68 ป่าชุมชนบ้านวงัเทยีม แปลง 1 6 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 55 - 52 พ.ร.บ. 2484 

 ป่าชุมชนบ้านวงัเทยีม แปลง 2     98 3 56 น.ส.ล. 
69 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ 8 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 8 - 83 น.ส.ล. 
70 ป่าชุมชนบ้านนาด ุ 4 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 2 - 57 น.ส.ล. 
71 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคค ี 7 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 4 - 14 น.ส.ล. 
72 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ 2 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 50 - 15 น.ส.ล. 
73 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ 7 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 26 1 46 น.ส.ล. 
74 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา 2 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 1 2 69 น.ส.ล. 
75 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด 7 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 15 1 21 น.ส.ล. 
76 ป่าชุมชนบ้านคำช ิ 2 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 30 2 65 น.ส.ล. 
77 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง 1 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 15 2 78 น.ส.ล. 
78 ป่าชุมชนบ้านท่าหลวง 6 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 8 - 43 น.ส.ล. 
79 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง 10 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 6 3 26 น.ส.ล. 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๑ ~ 

ภาพกิจกรรมจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 2564 

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๒ ~ 

 รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง จำนวนแนวเขต 

จำนวนป้าย 
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั (กม.) 

1 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง แปลง 1 6 ผาตัง้ สังคม หนองคาย 2.6 25 
 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง แปลง 2    หนองคาย 0.9 15 

2 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้ัว 5 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 3.7 37 

3 ป่าชุมชนบ้านโพนตาล 3 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 1.2 12 

4 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก 9 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 0.9 8 

5 ป่าชุมชนบ้านแป้น 2 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 3.0 31 

6 ป่าชุมชนบ้านดงดาล 4 โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย 0.5 6 

7 ป่าชุมชนบ้านนาเพยีงใหม ่ 22 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 1.1 11 
 

 8 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย   
 

 19 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย   
 

 23 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย   
8 ป่าชุมชนบ้านคำช ิ 2 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 0.2 3 

9 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง 1 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.1 2 

10 ป่าชุมชนบ้านท่าหลวง 6 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.06 4 

11 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง 10 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.05 3 

12 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด 7 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 0.1 3 

13 ป่าชุมชนบ้านนาโคก 4 ผาตัง้ สังคม หนองคาย 4.3 43 

14 ป่าชุมชนบ้านวงัเทยีม แปลง 1 6 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 1.04 5 
 ป่าชุมชนบ้านวงัเทยีม แปลง 2    หนองคาย 2.08 1 

15 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ 8 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.06 4 

16 ป่าชุมชนบ้านนาด ุ 4 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.01 3 

17 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคค ี 7 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.03 2 

18 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ 2 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 0.4 4 

19 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ 7 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 0.2 2 

20 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา 2 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 0.0 3 

21 ป่าชุมชนบ้านเบิดใหญ ่ 6 วัดธาต ุ เมือง หนองคาย 0.07 3 

22 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน 3 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 0.05 2 

23 ป่าชุมชนบ้านกุดแคน 3 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.1 4 

24 ป่าชุมชนหนองแอก 6 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย 0.2 2 

25 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล 6 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.03 2 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๓ ~ 

 รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง จำนวนแนวเขต 

จำนวนป้าย 
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั (กม.) 

26 ป่าชุมชนบ้านคำสะอาด 6 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 0.01 2 
 

 11 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย   
 

 12 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย   
27 ป่าชุมชนบ้านโคกคำ 2 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 1.0 8 

28 ป่าชุมชนบ้านเชือก 7 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.01 2 

29 ป่าชุมชนบ้านหม้วย 9 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.05 3 

30 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย 4 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.2 3 

31 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิทอง 13 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 0.2 4 

32 ป่าชุมชนบ้านทุง่หลวง 1 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.1 2 
 

 9 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย   
33 ป่าชุมชนบ้านร่องแกม 7 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.3 4 
34 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง 11 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.1 2 

  9 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย   
35 ป่าชุมชนบ้านดงหลี ่ 3 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 0.02 2 
36 ป่าชุมชนบ้านจับไม้ แปลง 1 3 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 0.04 1 

 ป่าชุมชนบ้านจับไม้ แปลง 2     0.11 2 
37 ป่าชุมชนบ้านนากอ 6 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 0.3 4 
38 ป่าชุมชนบ้านสมสร้าง 6 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.2 3 
39 ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ 2 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.2 3 
40 ป่าชุมชนบ้านหนองแหวน 4 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.5 6 
41 ป่าชุมชนบ้านเหล่า 1 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 0.6 6 
42 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น 3 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.06 2 
43 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน 5 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 0.3 3 
44 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย 6 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.05 2 
45 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง 8 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 0.4 5 
46 ป่าชุมชนบ้านชุมช้าง 4 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 0.01 2 

  13 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย   
47 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน 8 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 0.6 7 

  16 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย   
48 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง 4 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.3 4 
49 ป่าชุมชนบ้านท่าคำบง 5 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.08 4 

  14 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย   
50 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงทอง 13 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.01 2 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๔ ~ 

 รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อป่าชุมชน 
ที่ตั้ง จำนวนแนวเขต 

จำนวนป้าย 
หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวดั (กม.) 

51 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภ ู 8 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.4 4 
52 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ 10 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.02 2 
53 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต่างคำ 1 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.2 2 
54 ป่าชุมชนบ้านนาเมย 7 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.2 2 
55 ป่าชุมชนบ้านสขุสำราญ 5 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 0.2 3 
56 ป่าชุมชนบ้านโพธ์ิงาม 12 วัดธาต ุ เมือง หนองคาย 0.2 3 
57 ป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ 4 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 0.05 2 
58 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ ์ 4 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 0.2 4 

 
ภาพกิจกรรมจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 2564 

     

   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๕ ~ 

 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพื้นท่ีป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทงาน  งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  คงเหลือ  

1. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ 
    บูรณาการ  

12,000  0  

    - ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ)  4,000  0  

    - ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน) 8,000  0  

 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยวัดศรีวิลัย 

บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จัดทำนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๖ ~ 

 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนพิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทงาน  งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  คงเหลือ  

1. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ 
    บูรณาการ  

11,290  0  

    - ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ)  11,290  0  

 
กิจกรรมท่ีได้ดำเนินการมี ดังนี ้
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน  
ภายใต้บริบทของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 และลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกรายบุคคล ในท้องท่ี 
จังหวัดหนองคาย จำนวน 40 คน (สมาชิกท่ีรับสมัครต้องเป็นบุคคลท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชน 
ของกรมป่าไม้มาก่อน) ตามแบบลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
 2. ประสานงานลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกรายหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายดำเนินการในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 
 จำนวน 5 หมู่บ้าน ตามแบบลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชน 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๗ ~ 

 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน  
กิจกรรมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทงาน  งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  คงเหลือ  

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจงัหวัดบูรณาการ  50,500  0  

 2. กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติ 
     ป่าชุมชน พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติ  

22,600  0  

    รวม 73,100  0  

 
ภาพกิจกรรมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2564 

     

     

       
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๘ ~ 

 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 กิจกรรม โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน  
สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน งบเงินอุดหนุน (พ.ร.ก.เงินกู้โควิด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทงาน  งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  คงเหลือ  

- งบดำเนินงาน  46,000  0  

- งบเงินอุดหนุน  1,610,000  0  

    รวม 1,656,000  0  

 
 โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (เงินกู้) จำนวน 2000 ป่าชุมชน ในพื้นทีเ่ป้าหมาย  
จังหวัดหนองคาย 

ลำดับที ่
ชื่อป่าชุมชน จำนวนเน้ือที่ป่าชุมชน จำนวนพ้ืนที่ปลูกป่าตามโครงการฯ 

ชื่อป่าชุมชน บ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา 

จังหวัดหนองคาย    
1 ป่าชุมชนบ้านไทยพัฒนา ไทยพัฒนา 7 ผาตัง้ สังคม 171 3 53 42 1 94 

2 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง ดงต้อง 6 ผาตัง้ สังคม 443 2 17 59 1 88 

3 ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว นางิ้ว 7 นางิ้ว สังคม 1,196 1 8 73 2 15 

4 ป่าชุมชนบ้านผาตัง้ ผาตัง้ 1 ผาตัง้ สังคม 657 1 83 136 2 34 

5 ป่าชุมชนบ้านวงัน้ำมอก วังน้ำมอก 5 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ 269 1 31 77 1 82 

6 ป่าชุมชนบ้านห้วยช้างเผือก ห้วยช้างเผือก 9 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ 217 1 12 30 2 85 

7 ป่าชุมชนบ้านเทากลาง เทากลาง 4 นางิ้ว สังคม 369 3 14 38 3 97 

8 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก ดอนกอก 9 ค่ายบกหวาน เมือง 118 - 45 45 2 68 

9 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ ห้วยค้อ 4 บ้านม่วง สังคม 456 2 89 47 2 15 

10 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ ห้วยไฮ 10 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ 1,500 - - 45 1 73 

11 ป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ดอนขนุน 5 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก 500 - - 33 3 13 

12 ป่าชุมชนบ้านม่วง ม่วง 2 บ้านม่วง สังคม 117 - 79 36 0 9 

13 ป่าชุมชนบ้านปากโสม ปากโสม 2 ผาตัง้ สังคม 632 3 2 31 2 31 

14 ป่าชุมชนบ้านลำภูพาน ลำภูพาน 3 ผาตัง้ สังคม 620 2 80 41 1 58 

15 ป่าชุมชนบ้านนาโคก นาโคก** 4 ผาตัง้ สังคม 519 3 96 37 3 27 

16 ป่าชุมชนบ้านหนาด หนาด 1 โพธ์ิชัย เมือง 90 3 - 38 0 37 

17 ป่าชุมชนบ้านสร้างพอก สร้างพอก 1 โพนสว่าง เมือง 123 - 38 51 0 82 

18 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้ัว หนองอ้ัว 5 ทุ่งหลวง โพนพิสัย 446 1 6 33 2 23 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๙ ~ 

 โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (เงินกู้) จำนวน 2000 ป่าชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย  
จังหวัดหนองคาย (ต่อ) 

ลำดับที ่
ชื่อป่าชุมชน จำนวนเน้ือที่ป่าชุมชน จำนวนพ้ืนที่ปลูกป่าตามโครงการฯ 

ชื่อป่าชุมชน บ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ ไร ่ งาน ตร.วา ไร ่ งาน ตร.วา 

จังหวัดหนองคาย    

19 
ป่าชุมชนบ้านนาเพยีง

ใหม ่ นาเพียงใหม ่ 22 
จุมพล โพนพิสัย 

137 3 93 35 0 71 
  นาเพียงใหญ ่ 8   

      
  นาเมือง 23   

      
  เสริมสุข 19   

      
20 ป่าชุมชนบ้านโพนตาล โพนตาล 3 ค่ายบกหวาน เมือง 146 - - 44 1 86 

21 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภ ู โคกหัวภ ู 8 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย 52 2 34 36 2 22 

22 ป่าชุมชนบ้านดงมุข ดงมุข 8 คอกช้าง สระใคร 133 1 89 67 3 84 

23 
ป่าชุมชนบ้านวงัเทยีม วังเทยีม** 6 

พระธาตุบัง
พวน เมือง 154 0 8 46 3 66 

รวมเน้ือที ่ 9,075 0 77 1,132 1 60 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๐ ~ 

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 2564 

     

       

       

     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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~ ๒๙๑ ~ 

 
 
 3.5.1 ที่ต้ัง  

ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ช้ัน 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬพิกัดทางภูมิศาสตร์ ๔๘ Q 361076E , UTM 2027663N 
 3.5.2 เนื้อที่ของศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ  

พื้นที่ป่าในความที่รับผิดชอบจำนวน๖ป่า รวม ๑๔๔,๘๖๑.๑๖ ไร่  
๑. ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู 
๒. ป่าดงเซกาป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบอนเซกา 
๓ ป่าดงภูวัว 
๔ ป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู 
๕ ป่าดงสีชมพู โพนพิสัย 
๖ ป่าดงชมพูพร  

 3.5.3 อำนาจหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้อง

เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ท้ังการสงวน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการ ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

3. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังใน  และนอกสังกัดกรมป่าไม้ 
และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด 

4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตาม  
ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.5.4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 
2. จัดทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/

กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3.5 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ 
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~ ๒๙๒ ~ 

 3.5.5 ฝ่ายจัดการป่าไม้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้   

และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดทำ
รายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด 

2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านป่าไม้ และการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการ
ของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้ วยการป่าไม้ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการจัดการท่ีดินป่าไม้ การป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการอนุญาต 

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.5.6 ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1.เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชดำริและกิจการ

พิเศษการจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูล

ป่าไม้ระดับจังหวัด 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟื้นฟูป่า การส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย
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ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ 

~ 293 ~ 

 

อำเภอ ชื่อป่าสงวนฯ 
เน้ือที่ป่าสงวน
แห่งชาติ (ไร)่  

มอบให้ส.ป.ก.  
กันคืนจาก 

ส.ป.ก.  
เหลือพื้นที ่

ป่าสงวนแห่งชาติ  
เน้ือที่ป่าถาวร 

ตามมติครม.(ไร)่  

เมืองบึงกาฬ ,ศรีวิไลพรเจริญ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ๒๕๘,๒๓๕ ๒๐๙,๔๕๓ ๑๐,๙๓๘ ๕๙,๗๒๐  

บุ่งคล้า ป่าดงภูวัว ๘๙,๓๗๕ ๑๖,๖๐๖ ๘,๑๓๐ ๘๐,๘๙๙  

เซกา ,บึงโขงหลง ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว
และป่าดงซำบอนเซกา 

๓๖๖,๒๕๐    
 

พรเจริญ ป่าดงชมภูพร ๖๑,๑๑๘     

ปากคาด,โซ่พิสัย ป่าดงสีชมพูโพนโพนพิสัย ๗๓๕,๖๒๕     

เมืองบึงกาฬ ป่าดงหนองตอและป่าดงสีชมพู ๑๙๔,๓๗๕     

รวม  ๖ ป่า ๑,๗๐๔,๙๗๘   ๑๘๘,๔๒๘  
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~ ๒๙๔ ~ 

 3.5.6 อัตรากำลัง 

ข้าราชการ จำนวน 3 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน 
พนักงานราชการ จำนวน 5 คน 
พนักงานจ้างเหมา จำนวน - คน 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตุลาคม ๒๕๖3 -กันยายน ๒๕๖4) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 
 3.5.7 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

3.5.7.1 งานธุรการ 
ตารางท่ี ๑. จำนวนหนังสือราชการ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖4) 

หนังสือรับ ทะเบียนรับหนังสือ 
 

อันดับเลข 
(รับ) 

รวม  
(จำนวนเรื่อง) 

1 ตุลาคม 2563 
ถึง 

27 ธันวาคม 2563 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2564 1754-
2467 

713 

2 มกราคม 2564 
ถึง 

 30 กันยายน 2564 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2564 1-2169 2,169 

รวม   2,882 

หมายเหตุ ลงรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 
 

หนังสือส่ง ทะเบียนส่งหนังสือ 
 

อันดับเลข 
(ส่ง) 

รวม  
(จำนวนเรื่อง) 

1 ตุลาคม 2563 
ถึง 

27 ธันวาคม 2563 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2563 1170 - 
1699 

529 

2 มกราคม 2563 
ถึง 

 30 กันยายน 2563   

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2563 1 - 1577 1,577 

รวม   2,106 

หมายเหตุ ลงรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 
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~ ๒๙๕ ~ 

 
3.5.7.1 งานแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ มีแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายเงินดังนี้ 
1. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ  
2. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต  
3. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
4. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้  
5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
7. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ  
8. กิจกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  
9. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร  
10. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  
11. กิจกรรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้  
12. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จังหวัดบึงกาฬ  
13. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
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~ ๒๙๖ ~ 

 3.5.8 ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
3.5.8.1 งานคดีและของกลาง 

 ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในท้องท่ี โดยหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี บก.๑ (บึงกาฬ) สรุปคดีด้านการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้   
โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี บก.1 (บึงกาฬ) (ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินคดี       จำนวน  14 คดี  

คดีส้ินสุด            จำนวน       - คดี 
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~ ๒๙๗ ~ 

3.5.8.2 งานควบคุมไฟป่า 
๑). กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ การป้องกันไฟป่าให้แก่

หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
๒). กิจกรรมดับไฟป่า 
๓). ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า 

ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันไฟป่า กับหน่วยงานต่างๆ 

ท้องที ่
หน่วยงานเป้าหมาย รวมเป้าหมาย 

(จำนวน) ผลการประสาน หมายเหตุ ระดับอำเภอ 
(จำนวน) 

ระดับ อปท. 
(จำนวน) 

อำเภอบึงกาฬ ๑ ๕ ๕ ๕  
อำเภอปากคาด ๑ ๔ ๔ ๔  
อำเภอศรีวิไล ๑ ๔ ๔ ๔  
อำเภอโซ่พิสัย ๑ ๔ ๔ ๔  
อำเภอพรเจริญ ๑ ๕ ๕ ๕  

อำเภอบึงโขงหลง ๑ ๓ ๓ ๓  
อำเภอบุ่งคล้า ๑ ๔ ๔ ๔  
อำเภอเซกา ๑ ๔ ๔ ๔  

รวม ๘ ๓๓ ๓๓ ๓๓  
 3.5.9 ปัญหาอุปสรรค 

3.5.9.1 ด้านการบริหารงาน 
๑. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการปลูกยางพาราส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น 
๒. บุคลากรมีน้อยทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

3.5.9.2 ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
๑.งบประมาณท่ีได้รับล่าช้า ควรจัดสรรให้เร็วขึ้น 
๒.งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและสภาพพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

3.5.9.3 ด้านบุคลากร 
๑. อัตรากำลังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ 
๒. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน 
๓. ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสริมทักษะและความชำนาญ 

3.5.9.4 ด้านอื่นๆ 
๑. ยานพาหนะมีสภาพเก่าและชำรุด ทำให้เกิดอุปสรรคการออกพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงาน  

ซึ่งจะส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
๒. ไม้ของกลางเกิดการผุพังอันเนื่องมาจากสถานท่ีท่ีเก็บรักษาไม่เพียงพอ 

3.5.10 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๘ ~ 

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
๒. ควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี 
๓. ควรจัดสรรยานพาหนะ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และอาวุธปืน  

ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานให้มากกว่านี้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๙ ~ 

ภาพกิจงานป่าชุมชน 

   

   

   

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๐ ~ 

ภาพกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

   

   

   

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๑ ~ 

ภาพการตรวจยึด/จับกุม (คดีไม้) 

   

   

   
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๒ ~ 

ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ 
ชนิดพื้นที่ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

จังหวัดบึงกาฬมีเน้ือที่ทั้งหมด 2,487,637  

จำแนกตามพื้นที่คงสภาพป่า ปี 2545   
1. มีสภาพป่าปี 2545 363,076 14.60 
2. ไม่มีสภาพป่าปี 2545 2,124,561 85.40 

จำแนกตามพื้นที่คงสภาพป่าปี 2558   
1. มีสภาพป่าปี 2558 171,972 6.91 
2. ไม่มีสภาพป่าปี 2558 2,315,665 93.09 

จำแนกตามช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ   
1. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1-2 30,662 1.23 
2. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3-4-5 2,456,975 98.77 

จำแนกตามชนิดพื้นที่   
1. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 188,428 7.57 
2. พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 41,179 1.66 
3. พ้ืนที่ ส.ป.ก. 1,251,514 50.31 
4. พ้ืนที่อนุรักษ์ 138,213 5.56 
5. พ้ืนที่ ออป. 4,386 0.18 
6. พ้ืนที่นิคม 22,826 0.92 
7. พ้ืนที่ราชพัสดุ 19,434 0.78 
8. พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 66,648 2.68 
9. พ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่รัฐ 755,008 30.35 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำแนกเป็น   
1. พ้ืนที่คงสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2558 29,861 15.85 
2. พ้ืนที่ถือครองก่อนปี 2545 ตาม มติ ครม. 30 ม.ิย.2541 140,544 74.59 
3. พ้ืนที่บุกรุกหลังปี 2545 ตาม มติ ครม. 30 ม.ิย.2541         18,024 9.57 

พื้นที่เอกชนและอื่นๆ 2,299,209 92.43 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี 

 

  

ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ ๖ (อดุรธานี) 
เว็บไซต ์: www.forest.go.th/udonthani6 
Facebook : www.facebook.com/FRMO6UDON 


