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 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมปุาไม้ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่
ในส่วนภูมิภาค โดยท าหน้าท่ีประสานแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของกรมปุาไม้ 
จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุตามเปูาหมาย ด าเนินงานด้านงานปูองกันและบุกรุกท าลายพื้นท่ีปุาไม้ 
งานส่งเสริมการปลูกปุา งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ งานจัดการท่ีดินปุาไม้ งานจัดการปุาชุมชน 
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) ได้จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 256 5) ซึ่งในเล่มเนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการ ท่ีดิน ปุาไม้ ส่วน จัดการปุาชุมชน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา   
ส่วนส่งเสริมการปุาไม้ ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ และศูนย์ปุาไม้ 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย 
หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านปุาไม้ทุกด้าน 

 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 
มกราคม 2566 
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  ตามท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปุาไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2551 มติ ก.พ.อนุมัติก าหนดต าแหน่งในกรมปุาไม้  ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.2/1330 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด   
ท่ี นร 1008.2/1319 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ประกอบด้วย  ค าส่ังกรมปุาไม้ ท่ี 4453/2551 ลงวันท่ี 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในส่วนราชการ   
กรมปุาไม้ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปุาไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตามหนังสือ  
กรมปุาไม้ ท่ี ทส 1608/21036 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติตาม  
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดให้มี
หน่วยงาน  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 1 – 13 และหน่วยงานภายในกรมปุาไม้  ได้แก่ ส านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ (สาขา)  และจัดให้มีศูนย์ประสานงานปุาไม้ในสังกัดส านัก  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการในพื้นท่ีเพื่อการบริการประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรมปุาไม้ จึงได้จัดต้ังส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 1 - 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ (สาขา) 

  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด
อุดรธานี  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวล าภู  และจังหวัดบึงกาฬ  และท่ีต้ังส านักงานเดิมอยู่ท่ี 
เลขท่ี 77 ถนนศรีสุข ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 

1.1. ความเป็นมา 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 
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 อาคารส านักงานปัจจุบัน ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 232 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแซง ต าบลหนองบัวบาน  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 
 โทรศัพท์ 0 4212 5073 
 โทรสาร  0 4212 5080  
 เว็บไซต์ https://www.forest.go.th/udonthani6/ 

 
 

 

1.3.1 วิสัยทัศน์ปี 2565 คือ มุ่งมั่นเพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจในภาคอีสานตอนบน (5 จังหวัด) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นท่ี ภายในปี พ.ศ. 2569 

ท่ีมาของวิสัยทัศน์ คือ เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากกรมปุาไม้ ลงสู่ระดับส านัก เอกสารการอ้างอิง 
คือ ค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (จ านวน 5 เล่ม) รวมถึงนโยบายปุาไม้แห่งชาติ ได้รับความ
เห็นชอบโดยท่ีประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้จ าแนกปุาไม้ออกเป็น 2 ประเภทตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

-ปุาเพื่อการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและ
ปูองกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ (ปุาต้นน้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา เขตห้ามล่าสัตว์ปุา  
วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และเขตอนุรักษ์อื่นๆ ทางด้านปกปูองส่ิงแวดล้อม)  

-ปุาเศรษฐกิจและปุาชุมชน โดยนิยามปุาเพื่อเศรษฐกิจ คือ ก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของปุา 
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และนิยามปุาชุมชน หมายถึง ปุานอกเขตปุาอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขต
ปุาอนุรักษ์ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นปุาชุมชน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดเปูาหมายพื้นท่ีปุาไม้ท่ีควรมีไว้ในส่วนของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเปูาหมายพื้นท่ีสีเขียวทุกประเภท  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นท่ีประเทศ โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 

1.3. ข้อมูลทั่วไป
ส านักงาน 

 

1.2. ที่ต้ังหน่วยงาน 
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1. พื้นท่ีเป็นปุาธรรมชาติ ร้อยละ 35 
2. พื้นท่ีปุาเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 
3. พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ก าหนดสัดส่วนพื้นท่ีปุา
ไม้ท่ีควรมี ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็น 

1. พื้นท่ีปุาเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 
2. พื้นท่ีปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 

1.3.2  อ านาจหน้าที ่
1) จัดท าแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม

เปูาหมายยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นท่ีรับผิดชอบด้านงานปูองกันการบุกรุก

ท าลายและควบคุมไฟปุาในพื้นท่ีปุาไม้ งานจัดการท่ีดินปุาไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการปุาไม้ งานส่งเสริมการ
ปลูกปุา งานจัดการปุาชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
สวนปุา กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ี รวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะต่อกรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 1.3.3  โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) มีโครงการสร้างการบริหารงาน ตามค าส่ังกรมปุา

ไม้ ท่ี 3512/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง การแบ่งงานภายในส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้  
ท่ี 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ (สาขา) และค าส่ังกรมปุาไม้ ท่ี 3791/2564 เรื่อง การแบ่งงาน
ภายในส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 1 – 13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี (สาขา) (เพิ่มเติม)  
ประกอบด้วย 6 ส่วน 5 ศูนย์ปุาไม้ 18 หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ และจ านวน 18 หน่วยปูองกันรักษาปุา 
ดังนี้ 

1. ส่วนอ านวยการ 
2. ส่วนจัดการท่ีดินปุาไม้ 
3. ส่วนจัดการปุาชุมชน 
4. ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
5. ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 
6. ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

ศูนย์ปุาไม้จังหวัด 
1. ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 
2. ศูนย์ปุาไม้เลย 
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3. ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 
4. ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 
5. ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 
 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ 18 หน่วย 
จังหวัดอุดรธานี 4 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้น้ าโสม 
2. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้หนองวัวซอ 
3. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีธาตุ 
4. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้บ้านดุง 
 

จังหวัดเลย 9 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เอราวัณ 
2. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ด่านซ้าย 
3. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เชียงคาน 
4. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ภูเรือ 
5. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองเลย 
6. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้นาแห้ว 
7. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ผาขาว 
8. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ปากชม 
9. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ภูหลวง 
 

จังหวัดหนองบัวล าภู 2 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองหนองบัวล าภ ู
2. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองคาย 2 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้สังคม 
2. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เฝูาไร ่
จังหวัดบึงกาฬ 1 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองบึงกาฬ 

 

และหน่วยปูองกันรักษาปุา 18 หน่วย 
จังหวัดอุดรธานี 4 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี อด.๑ (หนองแวง) 
2. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี อด.๒ (หนองวัวซอ) 
3. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี อด.๓ (ศรีธาตุ) 
4. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี อด.๔ (บ้านดุง) 
 

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

จังหวัดหนองบัวล าภู 2 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี นภ.๑ (หนองสวรรค)์ 
2. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) 
 

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

จังหวัดบึงกาฬ 1 หน่วย 
1. หน่วยปูองกันรักษาปุา ท่ี บก.๑ (บึงกาฬ)
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 1.3.3  อัตราก าลัง (ข้อมูลรวมของส านักฯ) 

ข้าราชการ  
ตามโครงสร้าง 90 คน ปฏิบัติงานจริง 81 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 15 คน ต าแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 6 คน  
   

ลูกจ้างประจ า  
ตามโครงสร้าง 66 คน ปฏิบัติงานจริง 60 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 12 คน ต าแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 6 คน  
พนักงานราชการ 
ตามโครงสร้าง 424 คน ปฏิบัติงานจริง 323 คน 
ไปช่วยปฏิบัติราชการ 100 คน ต าแหน่งว่าง - คน 
มาช่วยปฏิบัติราชการ 1 คน  
 

ลูกจ้างช่ัวคราว (TOR) 
   -………………………………………………………………………………………………………. 
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ฝุายบริหารทั่วไป 

ศูนย์ปุาไม้เลย ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ ศูนย์ปุาไม้หนองคาย ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 

โครงสร้างส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ส่วนอ านวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่วนจัดการป่าชุมชน ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ฝุายบริหารงานทั่วไป 

ฝุายการเงินและบัญชี 

ฝุายพัสดุ 

ฝุายแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผล 

ฝุายก าหนดเขตท่ีดิน
ปุาไม้ 

ฝุายจัดการสิทธิ์การใช้
ท่ีดินปุาไม้ 

ฝุายส ารวจและ
วิเคราะห์ทรัพยากรปุา

ไม้ 

ฝุายส่งเสริมการจัดการ
ปุาชุมชน 

ฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการปูองกันและ

ปราบปราม 

ฝุายปูองกันรักษาปุา 

ฝุายบริหารทั่วไป 
ฝุายบริหารทั่วไป 

ฝุายกฎหมาย 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ฝุายบริหารทั่วไป 
 

ฝุายปลูกปุา 

ฝุายผลิตกล้าไม้ 

ฝุายวิจัยและพัฒนาการ
ปุาไม้ 

ส่วนโครงการ
พระราชด าริและกิจการ

พิเศษ 

ฝุายบริหารงานทั่วไป 

ฝุายประสานงานโครงการ
พระราชด าร ิ

 ฝุายส่งเสริมและพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริ

พระราชด าริ 

 
ฝุายพัฒนาทรัพยากร

ท่ีดินปุาไม้ไม้ 

ฝุายพัฒนาวนศาสตร์
ชุมชน 

ฝุายควบคุมไฟปุา 
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ท าเนียบผู้บริหารส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

นางนิตยา คล้ายแก้ว 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการ 

ปุาชุมชน 

นายสมเด็จ จ าปี 
ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 

นายประทีป  ลิสกุลรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้เลย 
 

นายอิสรา ปุราโส 
ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 

นายวรีะศักดิ์ ประสานศรี 
ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย 

นายสุรัตน์ วิเศษลา 
ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ 
ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 

นายจีระศักด์ิ พวงจ าปี 
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

นายรัศมี นันทนิ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา 
 

นายทนงศักด์ิ นนทภา 
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม

การปลูกปุา 

นายอภิเดช เตียวศิริทรัพย์ 
ผู้อ านวยการส่วนโครงการ

พระราชด าริและกิจการพิเศษ 
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1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ 
 2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
 3. ด าเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของส านัก 
 4. วิเคราะห์และจัดท าแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
 
ส่วนอ านวยการ มีโครงการสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 4 ฝุาย ดังนี้ 
1. ฝุายบริหาร 
2. ฝุายการเงินและบัญชี 
3. ฝุายพัสดุ 
4. ฝุายแผนงาน ติดตามและประเมินผล 
 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดท า การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การท าลายเอกสารทาง

ราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2539 ของส านักและส่วน ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกล่ันกรองเรื่องก่อนเสนอ  
ผู้บริหารพิจารณา 

2. ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของส านักและส่วน 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  

1. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึก
บัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

1.4 ส่วนอ านวยการ 

1.4.1 อ านาจหน้าที ่

1. ฝุายบริหารทั่วไป 

2. ฝุายการเงินและบัญชี 

1.4.2 โครงสร้างการบริหารงาน  
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2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
เบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ  

การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของส านัก 
2. ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์และจัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน

ภาพรวมของส านัก 
2. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักส่งกรมปุาไม้ 
3. ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน 

ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานปุาไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมปุาไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปด าเนินการตามข้ันตอนของ
แต่ละหน่วยงาน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 

3. ฝุายพัสดุ 

4. ฝุายแผนงานติดตาม และประเมินผล 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑ ~ 

 

 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 5 
2 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 29 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 1 

รวม 36 
 
 

1.4.3 อัตราก าลัง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒ ~ 

 

 

 

  

1. ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรปุาไม้ การจัดท าแผนท่ีปุาไม้และก าหนด
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมปุาไม้ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อด าเนินการส ารวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นท่ีเพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีปุา
ไม้และท่ีดินปุาไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศปุาไม้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ 

4. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการปุา
ไม้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงปุาสงวน
แห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องท่ีดินท ากินและเพื่อการอยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนจัดการท่ีดินปุาไม้ มีโครงการสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 5 ฝุาย ดังนี้ 
1. ฝุายบริหารทั่วไป 
2. ฝุายก าหนดเขตท่ีดินปุาไม้ 
3. ฝุายจัดการสิทธิ์การใช้ท่ีดินปุาไม้  
4. ฝุายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรปุาไม้ 
5. ฝุายพัฒนาทรัพยากรท่ีดินปุาไม้ 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณท่ัวไป และงานการเจ้าหน้าท่ี ดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ  
2. พิจารณาก าหนดแผนปฏิบัติงาน การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและบัญชีควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณ 
3. จัดท ารายละเอียดบริหารงานงบประมาณ การขอต้ังงบประมาณ 

1.5.1 อ านาจหน้าที่ 

1.5 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.5.2 โครงสร้างการบริหารงาน  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๓ ~ 

 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมท้ังจัดท าบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของส่วนจัดการ
ท่ีดินปุาไม้ 

5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ส ารวจพื้นท่ีปุาไม้ เพื่อก าหนดเป็นปุาสงวนแห่งชาติ 
2. รังวัดหมายแนวเขตท่ีดินปุาไม้ และจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดินปุาไม้ 
3. สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือท าประโยชน์พื้นท่ีท่ีราษฎรยื่นค าร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการ

ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ 
4. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตท่ีดินปุาไม้ 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการจัดการท่ีดินปุาไม้  เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ท ากินของราษฎรจัดท าระเบียบการใช้

ท่ีดินของราษฎร รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา เพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ 
2. ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  ข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องท่ีดินอยู่

อาศัย/ท ากินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี รวมท้ังข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในพื้นท่ีปุาไม้ 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  ติดตาม

สถานการณ์เรียกร้องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีปุาไม้ 
4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. จัดท าระบบหลักฐานและข้อมูลท่ีดินปุาไม้ เพื่อการตรวจสอบควบคุมและ 
2. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือได้รับ  

มอบหมาย  
 
 
 

2. ฝ่ายก าหนดเขตที่ดินป่าไม้ 

3. ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

4. ฝ่ายส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔ ~ 

 

 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมปุาไม้  ในการ
ด าเนินการในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติแบบบูรณา
การ 

3. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นท่ีปุาสงวน
แห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติ 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
ฝุายพัฒนาทรัพยากรท่ีดินปุาไม้ มีโครงการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ 

ควบคุม ดูแลการด าเนินงานซึ่งมีภารกิจในการด าเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 
1. ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ในการส ารวจจัดต้ัง ขยายหรือเพิกถอนเขตปุานันทนาการ เพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงปุาสงวนแห่งชาติ รวมท้ังพื้นท่ีปุาอื่นๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมปุาไม้ เพื่อก าหนดให้เป็นปุานันทนาการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการปุานันทนาการ เพื่อบริการหรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. ด าเนินการตามระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนส าหรับการที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 และ
ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน
เพื่อบ ารุงรักษาปุาสวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รวมท้ังระเบียบ กฎหมาย และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

ล าดับที่ อัตราก าลัง จ านวน(คน) หมายเหตุ 
1 ข้าราชการ 15  
2 ลูกจ้างประจ า -  
3 พนักงานราชการ 13  
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 61  

รวม 89  

 
 

 

5. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ 

1.5.3 อัตราก าลัง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕ ~ 

 

 

 

1. จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการปุาชุมชน 

2. ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุาชุมชน และ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 

3. ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนและพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน 
4. สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปุา

ชุมชนและการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน 
5. ส ารวจและศึกษาข้อมูลด้านปุาชุมชนเพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการบริหารจัดการและ

เผยแพร่ 
6. ด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  วันท่ี 18 

เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาปุาไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น 
7. สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านปุาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ส่วนจัดการป่าชุมชน แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ส่วนจัดการป่าชุมชน 

1.6.1 อ านาจหน้าที่ 

1.6.2 โครงสร้างการบริหาร 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖ ~ 

 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของส่วน 

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการปุาชุมชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ด าเนินการจัดต้ัง ขยายเพิกถอนปุาชุมชนตาม

แนวทางของกรมปุาไม้และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน 
4 ปฏิบัติงานปูองกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี18 

เมษายน 2538 พร้อมท้ังพัฒนาปุาไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น 
5. ด าเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 

และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าไม้

ในเมืองอย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

3. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗ ~ 

 

 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 6 
2 ลูกจ้างประจ า - 
3 พนักงานราชการ 12 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 18 
 
 
 
 

1.6.2 อัตราก าลัง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘ ~ 

ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า 

 

1.  ก ากับ ดูแล และประสานงานด้านปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กับหน่วยงานภาคสนามใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ  

2.  จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดท าแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการปูองกันรักษา
ปุาและควบคุมไฟปุา 

3.  ปฏิบัติงานด้านปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ด าเนินคดี และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด 
ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการท าลายปุาไม้ 

4.  ปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านการปุาไม้ การอนุญาตด้านปุาไม้ การตรวจสอบและออก

หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณ ฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตาม กฎหมาย ว่าด้วยปุาไม้ กฎหมาย ว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ประกอบด้วย 5 ฝุาย ดังนี้ 
1. ฝุายบริหารทั่วไป 
2. ฝุายปูองกันรักษาปุา 
3. ฝุายควบคุมไฟปุา 
4. ฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการปูองกันและปราบปราม 
5. ฝุายกฎหมาย 
 
 
 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล ของส่วน 
2. ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานแผนงานของส่วนและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของส่วน  
3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.7 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ
ป่า 

1.7.1 อ านาจหน้าที่ 

1.7.2 โครงสร้างการบริหาร 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙ ~ 

 
 
1. ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นท่ีปุา ปูองกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นท่ีปุา 
2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพื้นท่ีปุา การร้องเรียน ตลอดจน การด าเนินการ

เกี่ยวกับคดี การติดตามผลการด าเนินงานคดีด้านการปุาไม้ 
3. ปฏิบัติการข่าว ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกท าลายปุา 

และประสานความร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านปุาไม้ การอนุญาตด้านปุาไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือ

รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่า
ด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
1. ปฏิบัติงานด้านควบคุมไฟปุา เฝูาระวังและปูองกันการเกิดไฟปุา 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟปุา ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อปูองกัน

การเกิดไฟปุา 
3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย. 
 
 
1. จัดท าและด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ปุา (รสทป.) และโครงการเยาวชน

อาสาพิทักษ์ปุา (ยสทป.) 
2. ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการปูองกันรักษาปุา 
3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา

ไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านส่ือต่าง ๆ ทุกรูปแบบ 
4. สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักปุา (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานท่ีต้องการ 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
5.1ด าเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกิจการของกรมปุาไม้ 
5.4 ด าเนินการสืบสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการ

ด าเนินคดีด้านปุาไม้ 
5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. ฝุายปูองกันรักษาปุา 

3. ฝุายควบคุมไฟปุา 

4. ฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการปูองกันและปราบปราม 

4. ฝุายกฎหมาย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐ ~ 

 
 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 8 
2 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 17 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 7 

รวม 33 
 
 
 
 
 

1.7.2 อัตราก าลัง 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑ ~ 

 
 

 
 

1. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการจ่าย
งบประมาณ ก ากับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการส่งเสริมการปลูกปุา จัดท าแผนท่ีแปลงปลูกปุาใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีกรมปุาไม้ก าหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูปุาไม้ทุกรูปแบบ ท้ังในท่ีดินของรัฐและท่ีดินเอกชน  
การด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์สวนปุา การปลูกปุาเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมท้ังการด าเนินงานเกี่ยวกั บ
กฎหมายว่าด้วยสวนปุา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ด าเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการปุาไม้ รวมท้ังส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา แบ่งเป็น 4 ฝุาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการปุาไม้ 
2. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วม 
3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.8 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.8.1 อ านาจหน้าที่ 

1.8.2 โครงสร้างการบริหาร 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายปลูกป่า ฝ่ายผลิตกล้าไม ้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

1. ฝุายบริหารทั่วไป 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒ ~ 

 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ก ากับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูปุาไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนปุา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูปุาไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุาทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ สวนปุาภาคเอกชนและการ

ประกอบอาชีพด้านปุาไม้ 
4. จัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกปุาและฟื้นฟูปุาไม้ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
5. ด าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูปุาไม้ รวมท้ังส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรประชาน 
6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพาะช ากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
2. พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด ความรู้เด่ียวกับการเพาะช ากล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ 

การสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนสู่ประชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน 
4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการปุาไม้ 
2. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุน

และด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมปุาไม้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรมและบริการทาง

วิชาการด้านปุาไม้ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยปุาไม้ 
4. สนับสนุนประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านวิจัยหรือแหล่ง

ทดลองทางวิชาการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ฝุายปลูกปุา 

3. ฝุายผลิตกล้าไม้ 

3. ฝุายวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ 
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หน่วยงานภาคสนามในความก ากับดูแล 
1. สถานีเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 7 สถานี 

1.1 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุดรธานี 
1.2 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเลย 

1.3 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดหนองคาย 

1.4 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ 

1.6 สถานีเพาะช ากล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย 

1.7 สถานีเพาะช ากล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
2. สวนปุา จ านวน 1 สวนปุา 

สวนปุาดงน้อย - ปากปวน จังหวัดเลย 

3. หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ/โครงการ จ านวน 87 หน่วย 

3.1 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุานายูงและปุาน้ าโสม ท่ี 5 จังหวัดอุดรธานี 
3.2 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุานายูงและปุาน้ าโสม ท่ี 6 จังหวัดอุดรธานี 
3.3 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุานายูงและปุาน้ าโสม ท่ี 7 จังหวัดอุดรธานี 
3.4 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาผไทและปุาโคกไม้งาม ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
3.5 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาทม-ปุาข่า ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี  
3.6 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาพันดอนและปุาปะโค ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
3.7 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวน แห่งชาติ พ.ศ. 2507 

และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
3.8 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาบะยาว ปุาหัวนาค า ปุานายูง ปุาหนองกุงทับม้า และปุา

หนองหญ้าไชย ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
3.9 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาหมากหญ้า ท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
3.10 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 1 จังหวัดเลย  

3.11 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 5 จังหวัดเลย  

3.12 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 6 จังหวัดเลย  

3.13 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 7 จังหวัดเลย  

3.14 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 8 จังหวัดเลย  

3.15 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 9 จังหวัดเลย  

3.16 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 10 จังหวัดเลย  

3.17 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 11 จังหวัดเลย  

3.18) หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 12 จังหวัดเลย 

3.19 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 13 จังหวัดเลย 

3.20 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 14 จังหวัดเลย 

3.21 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 15 จังหวัดเลย 
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3.22 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 16 จังหวัดเลย 

3.23 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 17 จังหวัดเลย 

3.24 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 18 จังหวัดเลย 

3.25 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 19 จังหวัดเลย 

3.26 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 20 จังหวัดเลย 

3.27 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 21 จังหวัดเลย 

3.28  หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 22 จังหวัดเลย 

3.29 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 23 จังหวัดเลย 

3.30 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 25 จังหวัดเลย 

3.31 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเปือย ปุาภูขี้เถ้าและปุาภูเรือท่ี 26 จังหวัดเลย 

3.32 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกผาด า ปุาโคกหนองข่าและปุาภูบอบิด  
ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.33 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกผาด า ปุาโคกหนองข่าและปุาภูบอบิด  
ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.34 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกผาด า ปุาโคกหนองข่าและปุาภูบอบิด  
ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.35 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกภูเหล็ก ท่ี 1 จังหวัดเลย  

3.36 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกภูเหล็ก ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.37 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกภูเหล็ก ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.38 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกภูเหล็ก ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.39 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาโคกภูเหล็ก ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.40 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเขาแก้วและปุาดงปากชมท่ี 3 จังหวัดเลย  

3.41 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูเขาแก้วและปุาดงปากชมท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.42) หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาห้วยส้มและปุาภูผาแดง ท่ี 1 จังหวัดเลย  

3.43 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.44 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด 
 ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.45 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.46 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.47 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.48 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 6 จังหวัดเลย 
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3.49 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 7 จังหวัดเลย 

3.50 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 8 จังหวัดเลย 

3.51 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 9 จังหวัดเลย 

3.52 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 10 จังหวัดเลย 

3.53 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 11 จังหวัดเลย 

3.54 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 12 จังหวัดเลย 

3.55 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด 
 ท่ี 13 จังหวัดเลย 

3.56 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 14 จังหวัดเลย 

3.57 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงซ าทอง ปุาดงหนองไผ่และปุาดงผาสามยอด  
ท่ี 15จังหวัดเลย 

3.58 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.59 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.60 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.61 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.62 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.63 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 6 จังหวัดเลย 

3.64 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 7 จังหวัดเลย 

3.65 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 8 จังหวัดเลย 

3.66 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 9 จังหวัดเลย 
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~ ๒๖ ~ 

3.67 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก) ท่ี 10 จังหวัดเลย 

3.68 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูค้อและปุาภูกระแต ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.69 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูค้อและปุาภูกระแต ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.70 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูค้อและปุาภูกระแต ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.71 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูค้อและปุาภูกระแต ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.72 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูค้อและปุาภูกระแต ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.73 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูหลวงและปุาภูหอ ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.74 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูหลวงและปุาภูหอ ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.75 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูหลวงและปุาภูหอ ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.76 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูหลวงและปุาภูหอ ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.77 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาภูหลวงและปุาภูหอ ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.78 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 (ต าบลห้วยทรายขาว) ท่ี 
1 จังหวัดเลย 

3.79 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ ปุาภูผาแง่ม และปุาลาดค่าง 
ท่ี 1 จังหวัดเลย 

3.80 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ ปุาภูผาแง่ม และปุาลาดค่าง 
ท่ี 2 จังหวัดเลย 

3.81 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ ปุาภูผาแง่ม และปุาลาดค่าง 
ท่ี 3 จังหวัดเลย 

3.82 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ ปุาภูผาแง่ม และปุาลาดค่าง 
ท่ี 4 จังหวัดเลย 

3.83 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ ปุาภูผาแง่ม และปุาลาดค่าง 
ท่ี 5 จังหวัดเลย 

3.84 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาพรานพร้าวและปุาแก้งไก่ ท่ี 3 จังหวัดหนองคาย 
3.85 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาพรานพร้าวและปุาแก้งไก่ ท่ี 4 จังหวัดหนองคาย 
3.86 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์และปุาดงสีชมภู ท่ี 2 จังหวัดบึง

กาฬ 

3.87 หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์และปุาดงสีชมภู ท่ี 3 จังหวัดบึง
กาฬ
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ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 17 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 22 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 41 
 

1.8.3 อัตราก าลัง 
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1. ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี เพื่อด าเนินการโครงการพระราชด าริและโครงการ
พิเศษอื่นๆ ให้ส าเร็จรู้ล่วงตามเปูาหมายของโครงการฯ 

2. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ 

3. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ 
904 ส านักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมา
ตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริในพื้นท่ี 

4. ประสานการตรวจสอบฎีกาท่ีประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลัก
วิชาการด้านการปุาไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เสนอกรมปุาไม้ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 

 
 

ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. งานด้านสารบรรณ 

2. งานด้านการเงิน 

3. จัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.8 ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

1.8.1 อ านาจหน้าที่ 

1.8.2 โครงสร้างการบริหาร 

ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายประสานงานโครงการ
พระราชด าริ 

ฝุายส่งเสริมและพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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~ ๒๙ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการรับเสด็จ และการด าเนินการในพิธีการต่างๆ 
2. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชด าริ โครงการพิเศษ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ติดตามโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษในพื้นท่ี 
4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ีและร่วมประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรท่ีประสบความเดือดร้อน กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชด าริ 
2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูปุาไม้ 

และหมอต้นไม้ 
3. รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

4. ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นท่ีพิเศษ 

5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 4 
2 ลูกจ้างประจ า - 
3 พนักงานราชการ 2 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 6 
 

2. ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชด าร ิ

3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
พระราชด าริ 

1.8.3 อัตราก าลัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นท่ี 2  

  แผนและผลการปฏิบติังาน  
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ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมของส่วนอ านวยการ 

ล าดับที่ แผนและกิจกรรม แผนงบประมาณ ใช้จ่ายสะสม 

1 กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปุาไม้ 
1.1 กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานปุาไม้ 
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
1,002,100 

803,500 
180,000 

 
1,002,100 

803,500 
180,000 

รวม 1,985,600 1,985,600 
 
 
 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
 
 
 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

~ 30 ~ 

 

2.1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนอ านวยการ 

ปัญหา - อุปสรรค 

ส านักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
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ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 
การเบิกจ่าย แผน ผล 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายสะสม 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการท่ีดินปุาไม้ 500 ราย 891 ราย     416,556  416,556 100 
2. จัดการแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ 1 หน่วยงาน 

 
9,926  9,925.33 99.99 

3. โครงการจัดการปุาสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง 
 

      50,000  50,000 100 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 กิจกรรม  4 กิจกรรม  1,546,700  1,546,697 100.00 

 
กิจกรรมละ 1แห่ง         

งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)      1,237,500  1,227,500 99.19 
 - ค่าครุภัณฑ์ (รถบรรทุกเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือและชนิดประจ าท่ี)   

        
 

~ 31 ~ 

 

2.2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ต่อ) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 
การเบิกจ่าย แผน ผล 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย
สะสม 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

1. ส ารวจทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ี
ขอบเขตปุาไม้ถาวร 

5,000 ไร ่ - 594,010    

- ส ารวจทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขต
ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวร จังหวัดอุดรธานี 

 2,493 ไร ่  296,420 100 

- ส ารวจทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขต
ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวร จังหวัดเลย 

 2,507 ไร ่  297,590 100 

๒. ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 274หมู่บ้าน 274หมู่บ้าน 9,175,183   
- ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ 55หมู่บ้าน 55หมู่บ้าน   1,830,764 99.96 
- ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดเลย 60 หมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน 

 
2,047,200 100 

- ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 55หมู่บ้าน 55หมู่บ้าน   1,831,290 99.99 
 - ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวล าภู 55หมู่บ้าน 55หมู่บ้าน  1,830,480 100 
- ส ารวจการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี 49หมู่บ้าน 49หมู่บ้าน  1,634,560 100 

 

~ 32 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ต่อ) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 
การเบิกจ่าย แผน ผล 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายสะสม 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

3. บริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 1 งาน        -       
4. จัดระเบียบเพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 5,000 ไร ่  - 129,762 129,762 100 
  - ปุาสงวนแห่งชาติปุาภูเก้า จังหวัดหนองบัวล าภู   2,801 ไร ่       
  - ปุาสงวนแห่งชาติปุาภูหลวงและปุาภูหอ จังหวัดเลย   3,686 ไร ่       
5. โครงการบริหารจัดการท่ีดินปุาไม้ท้ังระบบ 18 แห่ง 18 แห่ง 321,252.28 321,172.14 99.98 
งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง) 
 - ก่อสร้างอาคารที่ท าการ คทช.อ าเภอในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ ต าบลภูหออ าเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย 

1 แห่ง 
  

1 แห่ง 
  

1,250,000 
  

1,250,000 
  

100 
  

6.1โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี 170 หมู่บ้าน  138หมู่บ้าน   6,388,600 6,388,600 100 
6.2 โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่(เพ่ิมเติม) 14 หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 442,100 442,100 100 
7. ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ท่ีดินของผู้ได้รับการจัดท่ีดิน 
ตามโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

9,393 ไร ่
  

9,393 ไร ่
  

     256,970  
  

256,970 
  

100 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ต่อ) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 
การเบิกจ่าย แผน ผล 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ายสะสม 

เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและแก้ไขปัญหาราษฎรในที่ดินปุาไม้ 
 - ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ 

 2 ปุา  2 ปุา      216,000   215,940  99.97 

รวมผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22,023,526.47  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๕ ~ 

2.2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2.2.1 โครงการจัดการที่ดินป่าไม้ 
ด าเนินการจัดการท่ีดินในเขตปุาสงวนแห่งชาติ เปูาหมาย 500 ราย 

1.พื้นที่ป่าโคกผาด า ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิดจังหวัดเลย 
โดยนายกฤษดา  กฤษมานิต นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ  
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดิน 
  - ลุ่มน้ า 3,4,5    = 321 ราย 402 แปลง 3,955-2-30 ไร่ 
  -ลุ่มน้ า 1,2       = 135 ราย 152 แปลง 1,245-3-34 ไร่ 
รวม 456 ราย 554 แปลง 5,201-1-64 ไร่ 

2. พื้นที่ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง จังหวัดเลย 

โดย นายภูสิทธิ  ชูสกุลชาติ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ  
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดิน 
 - ลุ่มน้ า 3,4,5    = 290 ราย 363 แปลง 2,619-2-95 ไร่ 
 -ลุ่มน้ า 1,2       = 146 ราย 164 แปลง 677-2-64 ไร่ 
รวม 436 ราย 527 แปลง 3,297-1-59 ไร่ 

2.2.2กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ผลการปฏิบัติงาน 
๑.ปฏิบัติงานระวังช้ีแนวเขตและลงช่ือรับรองเขตท่ีดินกรณีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์  ในความความรับผิดชอบในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย 
๒.ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ท่ีดินและประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดิน
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในความความรับผิดชอบในพื้นท่ีฯ 
๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๔. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแผนท่ีแสดงแนวเขตปุาชุมชนท่ีขอจัดต้ังหรือขอขยายเขต
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ   

2.2.3กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานส ารวจจัดต้ังป่านันทนาการ)  
ผลการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการจัดต้ังปุานันทนาการใน 2 พื้นท่ี คือ   

1.ปุานันทนาการถ้ าสิงห์ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุากุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี   

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๖ ~ 

2.3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 

2.ปุานันทนาการน้ าตกหินต้ัง ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาหมากหญ้า อ .หนองวัวซอ จ.อุดรธาน ี
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด าเนินการโดยปุานันทนาการหินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
โดยมี นายสถาพร ปัททุม นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีหัวหน้าปุานันทนาการหินสามวาฬซึ่ง

ต้ังอยู่ท่ีต าบลโคกก่อง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
ผลการปฏิบัติงาน 
1. การด าเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปุานันทนาการ

หินสามวาฬ จ านวน 13 ราย ดังนี้ 
 1.1 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และส่ือความหมาย(ป.ตรี)จ านวน 1 ราย 
ในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาท 

1.2 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ป.ตรี) จ านวน 1 ราย 
ในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาท 
 1.3 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และส่ือความหมาย (ปวส.) จ านวน 4 ราย 
ในวงเงินงบประมาณ 52,000 บาท 
 1.4 เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ปวส.)จ านวน 1 ราย ในวงเงินงบประมาณ 12,000 บาท 
 1.5 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและจราจร จ านวน 4 ราย ในวงเงินงบประมาณ 38,400 บาท 
 1.6 พนักงานท าความสะอาดและดูแลสถานท่ี จ านวน 2 ราย ในวงเงินงบประมาณ 19,200 บาท 
โดยได้จัดจ้างเหมาบริการเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565- กันยายน 2565 ระยะเวลารวม8 เดือน 

2. การจัดสรรค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง) เพื่อใช้ปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศหินสามวาฬ ได้แก่ 

- รถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 

- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FMชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ีขนาด 40 วัตต์ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๗ ~ 

2.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็น
ธรรม 

2.4.1 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตป่าไม้ถาวร
ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีปุาไม้ถาวร ดังนี้ 

1. ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อที่ท้ังหมด
ของสภาพปุาท่ีเหลืออยู่ และจ านวนเนื้อที่รวมท้ังหมดของการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ 

2. ส ารวจการถือครองพื้นท่ีปุาไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าจ านวนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวรท้ังหมด
นั้น ใครเป็นผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์อย่างไร โดยท าการส ารวจ - รังวัดแปลงท่ีดิน รวมถึงการส ารวจลักษณะ
สภาพพื้นท่ี 

3. ส ารวจข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาต่างๆ ท่ีมีในพื้นท่ี 
ส ารวจทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวรจังหวัด

อุดรธานี มีพื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ จ านวน 2,493ไร่ ดังนี ้
-ปุาเขือน้ า (หมายเลข 24) 
-ปุากุดจับ-หมากหญ้า 
-ปุาต าบลเพ็ญ-นาภู่-สุมเส้า 
-ปุาน้ าโสมขนายูง  
-ปุาบ้านจันทร์  แปลง  2 
ผลการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจและรังวัดแปลงท่ีดินราษฎร จ านวน 402 ราย 424 แปลง 2,239-1-57 ไร่ 
2. ส ารวจข้อมูลบริเวณขอเข้าท าประโยชน์ จ านวน 3 ราย เนื้อที่ 66-3-80 ไร่ 
3. ส ารวจตรวจสอบท่ีพักสงฆ์ จ านวน 6 แห่ง เนื้อที่ 139-1-29 ไร่ 
4. ส ารวจถนนและล าห้วย เนื้อท่ี 48-0-00 ไร่ 
ส ารวจทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้  เพื่อจัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพื้นท่ีปุาไม้ถาวร  

จังหวัดเลย  มีพื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ  ปุาโคกภูบอบิดและปุาภูเขาแก้ว  จ านวน  2,507  ไร่ 
ผลการปฏิบัติงาน  
1. ส ารวจและรังวัดแปลงท่ีดินราษฎร  จ านวน  216 ราย 236 แปลง  3,247-2-52ไร่  
2. ส ารวจข้อมูลบริเวณขอเข้าท าประโยชน์  จ านวน  10 ราย เนื้อที่  918-1-24  ไร่ 

2.4.2  กิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ด าเนินการส ารวจการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  26 

พฤศจิกายน  2561  ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีร่องรอยการท าประโยชน์ระหว่างปี  2545  – 2557  และพื้นท่ี           

ท่ีมีร่องรอยการท าประโยชน์ก่อนปี  2545  และยังคงท าประโยชน์จนถึงปัจจุบัน  (ท่ีตกหล่นหรือยังไม่ได้
ส ารวจ)  

โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ  และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อหาพื้นท่ีก าหนดเป็น
เปูาหมายส ารวจและด าเนินการส ารวจการครอบครองท่ีดินทุกรายทุกแปลง  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๘ ~ 

พื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 255 หมู่บ้าน  
ผลการปฏิบัติงาน 
1. จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 50 หมู่บ้าน 
2. จังหวัดเลย จ านวน 60 หมู่บ้าน 
3. จังหวัดหนองคาย จ านวน 50 หมู่บ้าน 
4. จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 50 หมู่บ้าน 
5. จังหวัดอุดรธานี จ านวน 45 หมู่บ้าน 

พื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)จ านวน 19 หมู่บ้าน 
ผลการปฏิบัติงาน 
1. จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 5 หมู่บ้าน 
2. จังหวัดหนองคาย จ านวน 5 หมู่บ้าน 
3. จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 หมู่บ้าน 
4. จังหวัดอุดรธานี จ านวน 4 หมู่บ้าน 

2.4.3 กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 
เปูาหมายเพื่อให้เกิดการประชุมของคณะกรรมการควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัดตาม

พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวน 67 จังหวัด ในพื้นท่ี ท่ีมีปุาสงวนแห่งชาติ โดยส านัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี )มีพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ เลย , หนองคาย , บึงกาฬ , 
อุดรธานี, และหนองบัวล าภู 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี ) โดยส่วนจัดการท่ีดินปุาไม้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

1619.2/2911 เรื่อง ขอให้แจ้งรายช่ือคณะกรรมการบริหารงานควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติประจ า
จังหวัด เรียนผู้ว่าราชการท้ัง 5 จังหวัด ให้ความเห็นชอบในการจัดประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น คณะกรรมการควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติ
ประจ าจังหวัด  ผลปรากฏว่าการเลือกตั้งผู้แทนยังอยู่ระหว่างรอด าเนินการ จึงยังไม่สามารถแจ้งรายช่ือและ
จัดการประชุมได้ 

2.4.4 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ด าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดหรือคณะท างานในการจัดระเบียบเพื่อจัดท่ีดิน

ท ากินให้ชุมชน โดยร่วมด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือด าเนินการเพื่อการ
เตรียมการจัดท าข้อมูลในการจัดระเบียบการใช้ท่ีดินต่อไป 

1.พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเก้าจังหวัดหนองบัวล าภู(จ านวน2,500ไร่) 
โดย นายไสวดงขาวเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ  
ผลการปฏิบัติงาน 
จ านวน 441 ราย 584 แปลง เนื้อที่ 2,801 ไร่ 1 งาน 81ตารางวา 

2. พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จังหวัดเลย(จ านวน2,500ไร่) 
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โดย นายชัยพรพูลเพิ่มเจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการฯ  
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดิน 
จ านวน395 ราย 501 แปลง เนื้อที่ 3,686 ไร่ 0 งาน 16ตารางวา 

2.4.5 โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 
หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้จ านวน 18 แห่ง ภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแลของส านักจัดการ

ทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี ) ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ บริหารจัดการท่ีดินปุาไม้ท้ังระบบ         
เพื่อเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุส าหรับการด าเนินงาน  

งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง) 
- ก่อสร้างอาคารที่ท าการ คทช.อ าเภอในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ ต าบลภูหออ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย

(หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ภูหลวง) ด าเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

2.4.6 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  
พื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ จังหวัดเลย จ านวน 170 หมู่บ้าน 
ผลการปฏิบัติงาน  
1. จัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี (กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้รายงาน

ตามแบบ FMP 1 และ FMP 2) 
(1.1) ก าหนดขอบเขตหมู่บ้าน 
(1.2) ส ารวจฯ ตามผลการวิเคราะห์/ประเมินสภาพทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ในพื้นท่ีจริง 
(1.3) ประชุมช้ีแจง/สร้างการมีส่วนร่วม 
(1.4) เสนอร่างแผนการจัดการฯ ไปกรมปุาไม้ 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 170 หมู่บ้าน 
2. การปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี 
(กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้รายงานตามแบบจัดระเบียบ 2 แบบมาตรการก ากับการใช้ท่ีดินและปุาไม้

และแบบการรับปฏิบัติตามมาตรการฯ ) 
(2.1) ปฏิบัติตาม “โครงการจัดระเบียบการใช้ท่ีดินปุาไม้” 
(2.2) ร่วมปฏิบัติ “โครงการปลูกปุาแบบมีส่วนร่วม” 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 138 หมู่บ้าน 
3.ส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้ (ท่ีตกหล่นหรือยังไม่ได้ส ารวจ) (กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้รายงาน

ตามแบบ FMP 4) 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 138 หมู่บ้าน 

พื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จ านวน 14 หมู่บ้าน(เพิ่มเติม) 
ผลการปฏิบัติงาน  
1. จัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี (กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้รายงาน

ตามแบบ FMP 1 และ FMP 2) 
(1.1)ก าหนดขอบเขตหมู่บ้าน 
(1.2)ส ารวจฯ ตามผลการวิเคราะห์/ประเมินสภาพทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ในพื้นท่ีจริง 
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(1.3)ประชุมช้ีแจง/สร้างการมีส่วนร่วม 
(1.4)เสนอร่างแผนการจัดการฯ ไปกรมปุาไม้ 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 14 หมู่บ้าน 
2. การปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้ระดับพื้นท่ี (กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้

รายงานตามแบบจัดระเบียบ 2 แบบมาตรการก ากับการใช้ท่ีดินและปุาไม้และแบบการรับปฏิบัติตามมาตรการฯ ) 
(2.1) ปฏิบัติตาม “โครงการจัดระเบียบการใช้ท่ีดินปุาไม้” 
(2.2) ร่วมปฏิบัติ “โครงการปลูกปุาแบบมีส่วนร่วม” 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 9 หมู่บ้าน 
3. ส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้ (ท่ีตกหล่นหรือยังไม่ได้ส ารวจ) (กรณีด าเนินการเสร็จส้ิน ให้

รายงานตามแบบ FMP 4) 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 9 หมู่บ้าน 

2.4.7. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตาม
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

1. พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี 
ผลการปฏิบัติงาน  
-ราษฎรท่ีได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 188 ราย 199 แปลง เนื้อที่ 1,551 – 

3 – 84 ไร่ 
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  
-ราษฎรปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน 188 ราย 199 แปลง เนื้อที่ 1551 – 3 - 87 ไร่ 
-ราษฎรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน - ราย - แปลง เนื้อที่ – ไร่ 
2. พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ผลการปฏิบัติงาน  
-ราษฎรท่ีได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 103 ราย 117 แปลง เนื้อที่ 823ไร ่
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  
-ราษฎรปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน 103 ราย 117 แปลง เนื้อที่ 823 ไร่ 
-ราษฎรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน - ราย - แปลง เนื้อที่ - ไร่ 
3. พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
ผลการปฏิบัติงาน  
-ราษฎรท่ีได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 53 ราย 61 แปลง เนื้อที่  

187 – 2 – 00 ไร่ 
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  
-ราษฎรปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน 53 ราย 61 แปลง เนื้อที่ 187 – 2 - 00ไร่ 
-ราษฎรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน - ราย - แปลง เนื้อที่ – ไร่ 

4. พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูช้างและป่าภูนกกก จังหวัดเลย 
ผลการปฏิบัติงาน  
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-ราษฎรท่ีได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 745 ราย 1,008 แปลง เนื้อที่ 7,051– 
2 - 54ไร ่

ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน  
- ราษฎรปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน 745 ราย 1,008 แปลง เนื้อที่ 7,051– 2 - 54 ไร ่
-ราษฎรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด จ านวน - ราย - แปลง เนื้อที่ – ไร่ 

2.5 สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น/
ประชาพิจารณ์  (เงินนอกงบประมาณโครงการเพิ่มพื้นท่ีปุาและแก้ไขปัญหาราษฎรในที่ดินปุาไม้) 

1. พื้นที่ด าเนินการป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าสักบ้านสัก)ต าบลบ้านหม้อ 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

ผลการปฏิบัติงาน  
1.ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดท าร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติและร่างแผนท่ีแนบ

ท้ายกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงจ านวน 3 ต าบล (1 ครั้ง/ต าบล) 
2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/สภาพภูมิประเทศท่ัวไปของหมู่บ้าน /การใช้ประโยชน์ จ านวน 

15 หมู่บ้าน(1 ครั้ง/หมู่บ้าน) 
3. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ของชุมชนรอบปุาสงวนแห่งชาติ  

3.1 การประชาพิจารณ์ จ านวน 3 ต าบล (1 ครั้ง/ต าบล) 

3.2 การส ารวจความคิดเห็น จ านวน 15 หมู่บ้าน (1 ครั้ง/หมู่บ้าน) 
4.ช้ีแจงโครงการให้อ าเภอ/อบต./และหน่วยงานราชการท่ีมีพื้นท่ีทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ ฉบับ

ปรับปรุง จ านวน 1 ครั้ง 

2. พื้นที่ด าเนินการช่ือป่า ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ต าบลนาหอ ต าบลโคกงาม 
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ผลการปฏิบัติงาน  
1.ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดท าร่างกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติและร่างแผนท่ีแนบ

ท้ายกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงจ านวน 3 ต าบล (1 ครั้ง/ต าบล) 
2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/สภาพภูมิประเทศท่ัวไปของหมู่บ้าน /การใช้ประโยชน์ จ านวน 

15 หมู่บ้าน(1 ครั้ง/หมู่บ้าน) 
3. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ของชุมชนรอบปุาสงวนแห่งชาติ  

3.1 การประชาพิจารณ์ จ านวน 3 ต าบล (1 ครั้ง/ต าบล) 

3.2 การส ารวจความคิดเห็น จ านวน 15 หมู่บ้าน (1 ครั้ง/หมู่บ้าน) 
4.ช้ีแจงโครงการให้อ าเภอ/อบต./และหน่วยงานราชการท่ีมีพื้นท่ีทับซ้อนกับเขตปุาสงวนแห่งชาติ ฉบับ

ปรับปรุง จ านวน 1 ครั้ง
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1.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1 1 โครงการจัดการท่ีดินปุาไม้ 

ไม่พบปัญหา - อุปสรรค 
1.2 กิจกรรมจัดการแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ 

ไม่พบปัญหา - อุปสรรค 
1.3 กิจกรรมโครงการจัดการปุาสงวนแห่งชาติ (งานส ารวจจัดต้ังปุานันทนาการ) 

ไม่พบปัญหา – อุปสรรค 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.1 เนื่องจากปุานันทนาการ  เป็นงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ของกรมปุาไม้  ยังไม่เคยมีรูปแบบในการ

ปฏิบัติงาน  จึงท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานในเบ้ืองต้น  แต่ปัญหาก็
ได้รับการแก้ไขจากหลายฝุายร่วมกันท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้  

2.2  กิจกรรมการท่องเท่ียวของปุานันทนาการหินสามวาฬ  เริ่มต้ังแต่  05.00 น. - 18.30 น. 
(ขึ้นชมดวงอาทิตย์ข้ึน  - ชมดวงอาทิตย์ตก)  และกิจกรรมการท่องเท่ียวด าเนินการทุกวันไม่มีวันหยุด  จึงท า
ให้เกิดปัญหาของเวลาท างานของเจ้าหน้าท่ีต่อวัน  ประมาณ  13 ช่ัวโมง 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม   

3.1 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตป่าไม้ถาวร 
- ปัญหาและอุปสรรค: ราษฎรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปด าเนินการ 

3.2 กิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ไม่พบปัญหา – อุปสรรค 

3.3 กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 
- ไม่พบปัญหา – อุปสรรค 

3.4 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ไม่พบปัญหา - อุปสรรค 

3.5 โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 
- ไม่พบปัญหา - อุปสรรค 

3.6 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
- ไม่พบปัญหา - อุปสรรค 

3.7 กิจกรรม ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตาม
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

- ไม่พบปัญหา – อุปสรรค 

ปัญหา - อุปสรรค 

ส านักงาน 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน กิจกรรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและรับฟังความ
คิดเห็น/ประชาพิจารณ์ 

-บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปด าเนินการ 
 

 

1. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1 โครงการจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

1.2 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
1.3 กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานส ารวจจัดต้ังป่านันทนาการ)  

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.1. กรมปุาไม้ควรมีกรอบอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท้ังพนักงานราชการและพนักงาน
จ้างเหมาท่ีชัดเจน เพื่อให้มีเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  

2.2. ปุานันทนาการหินสามวาฬ มีแหล่งท่องเท่ียวที่สามารถเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่อีกเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอจึงท าให้ไม่สามารถเปิดแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติมได้ 
ดังนั้นหากสามารถจัดเก็บค่าบริการได้ก็จะสามารถน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม
จากงบท่ีได้รับปกติได้เพื่อให้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการเปิดให้บริการแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม  

3. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็น
ธรรม 

3.1 กิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตป่าไม้ถาวร 
- ควรมแีนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

3.2 กิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ควรมีการจัดสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นท่ี 

3.3 กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ าจังหวัด 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
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3.4 กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

3.5 โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

3.6 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

3.7. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตาม
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
4. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  กิจกรรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและรับฟังความ

คิดเห็น/ประชาพิจารณ์  
- ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ในทุกๆ ปี เพื่อให้ชาวบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจมาก  
- ต้องการการจัดสรรเจ้าหน้าท่ีธุรการ เพื่อปฏิบัติงานประจ าฝุายก าหนดเขตท่ีดินปุาไม้  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๕ ~ 

 

1. ภาพการด าเนินงานตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินและติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 
ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

  

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมโครงการจัดการที่ดินป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาพการด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๖ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมโครงการจัดการที่ดินป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ป่าโคกผาด า ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย 

  

  

  

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๗ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมโครงการจัดการที่ดินป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ป่าห้วย
ส้มและป่าภูผาแดง จ.เลย 

  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๘ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

   
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๔๙ ~ 

ภาพการด าเนินงานโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ(ส ารวจจัดต้ังป่านันทนาการ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ป่านันทนาการถ้ าสิงห์ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๐ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (ส ารวจจัดต้ังป่านันทนาการ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ป่านันทนาการน้ าตกหินต้ัง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

  

  

  

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๑ ~ 

ภาพการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ภาพการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ป่านันทนาการหินสามวาฬ ต.
โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๒ ~ 

ภาพการด าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต  อย่างยั่งยืน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม  
ภาพการด าเนินงานกิจกรรมส ารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตป่าไม้
ถาวรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๓ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมส ารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 
 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๔ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๕ ~ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๖ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๗ ~ 

ภาพการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การก่อสร้างอาคาร คทช. อ าเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต าบลภูหออ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๘ ~ 

ภาพการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๕๙ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนด การใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัด
ที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๐ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น/ประชา
พิจารณ ์ภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

  

  
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 
 
ภาพรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนจัดการป่าชุมชน 

หน่วยปฏิบัติ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

กิจกรรมการจัดต้ัง 
ป่าชุมชน 

กิจกรรมการส่งเสริม 
การจัดท าแผนจัดการป่าขุมชน 

กิจกรรมการจัดท า 
แนวเขตและแบ่งบริเวณ 
การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
และรังวัดจัดท าแผนที่แสดง 

แนวเขตของป่าชุมชน 
กิจกรรมบริหารจัดการ 

ป่าชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
 พ.ศ. 2562 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน 
 พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

(ป่าชุมชน) 
งบประมาณ 

 (บาท) 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน(ป่า
ชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน

(กิโลเมตร) 
งบประมาณ  

(บาท) 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน
(กิโลเมตร) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน

(ป่าชุมชน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ า
จังหวัดตาม 

พ.ร.บ.ป่าชุมชน  
พ.ศ. 2562 

 (ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมการ
สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ  

พ.ร.บ.ป่าชุมชน 
 พ.ศ. 2562  
และอนุบัญญัติ  

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้  
ความเข้าใจ กระบวนการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชนพร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่าย 

ป่าชุมชน 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน  
(คน)  

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
 (หมู่บ้าน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนจัดการป่าชุมชน  -  23,100   -  11,000   -  1,061,000   -  35,000   -   -   -   -   -  5,500   -   -   -  
ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 3 39,600   -   -  260 936,000  15 90,000  17 1,190,000  3 101,100  1 5,500  25 56       7,500  
ศูนย์ป่าไม้เลย 2 26,400  8 40,000  500 1,800,000  10 60,000  3 210,000  1 33,700  1 5,500  25 19       7,500  
ศูนย์ป่าไม้หนองคาย  -   -   -   -  59 212,400   -   -   -   -  1 33,700  1 5,500  25 10       7,500  
ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู 1   13,200  3 15,000  190 684,000  5 30,000   -   -  1 33,700  1 5,500  25 22       7,500  
ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 1 13,200   -   -  52 187,200  5 30,000   -   -  1 33,700  1 5,500  25 12       7,500  

รวมทั้งหมด 7 115,500  11 66,000  1061 4,880,600  35 245,000  20 1,400,000  7  235,900  5 33,000  125 119     37,500  
 

~ 61 ~ 

 

2.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนจัดการปุาชุมชน 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนจัดการป่าชุมชน  

ล าดับท่ี หน่วยปฏิบัต ิ

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบูรณาการ 

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับ
องค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  

(จัดท าโครงการ)  

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
 (จัดท าโครงการพุทธอุทยาน) 

การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ท่ีพักสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

กิจกรรมอ านวยการและติดตามนิเทศงาน 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน  

(แห่ง) 
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน  

(แห่ง) 
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

(จังหวัด) 
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

(จังหวัด) 
งบประมาณ (บาท) 

1 ส่วนจัดการป่าชุมชน - - - - - - 5 5,000 
2 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี - - - - 1 2,000 - - 
3 ศูนย์ป่าไม้เลย - - - - 1 2,000 - - 
4 ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 1 9,000 - - 1 2,000 - - 
5 ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู - - - - 1 2,000 - - 
6 ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 1 9,000 1 12,000 1 2,000 - - 

รวมทั้งหมด 2 18,000 1 12,000 5 10,000 5 5,000 
งบเงินอุดหนุน เพื่อบริหารจัดการป่าชุมชน งบประมาณป่าชุมชนละ 70,000 บาท 

 

 

~ 62 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนจัดการป่าชุมชน  

ล าดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป้าหมาย (แห่ง) 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน 

1  จังหวัดอุดรธานี 17 - 1,190,000 1,190,000 

2  จังหวัดเลย 3 - 210,000 210,000 

รวมทั้งหมด 20 - 1,400,000 1,400,000 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนจัดการป่าชุมชน  

หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ด าเนินการ  

 

~ 64 ~ 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน กิจกรรมการจัดท าแผนจัดการป่า
ชุมชน 

กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณ
การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 

กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัด
จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตของป่า

ชุมชน 

รวม 
(งบรายจ่ายอื่น) (งบรายจ่ายอื่น) (งบรายจ่ายอื่น) (งบรายจ่ายอื่น) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน (ป่า

ชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน (ป่าชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน (ป่าชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
(ป่าชุมชน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่วนจัดการปุาชุมชน 7 
                   

23,100  11 
                   

11,000  1,061 
             

1,061,000  35 
               

35,000  
           

1,130,100  

2 ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 3 
                  

39,600  -  -  260 
               

936,000  15 
                  

90,000  
          

1,065,600  

3 ศูนย์ปุาไม้เลย 2 
                  

26,400  8 
                  

40,000  500 
             

1,800,000  10 
                  

60,000  
          

1,926,400  

4 ศูนย์ปุาไม้หนองคาย -  -  -  -  59 
               

212,400  -  -  
             

212,400  

5 ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 1 
                   

13,200  3 
                   

15,000  190 
               

684,000  5 
                  

30,000  
             

742,200  

6 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 1 
                   

13,200  -  -  52 
                

187,200  5 
                  

30,000  
             

230,400  

รวมทั้งสิ้น 7 
            

115,500  11 
              

66,000  1,061 
         

4,880,600  35 
           

245,000         5,307,100  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ล าดับที ่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบูรณาการ (จัดท าโครงการ) 

กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา 
(จัดท าโครงการพุทธอุทยาน) 

การบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม ้

กิจกรรมอ านวยการและติดตามนิเทศงาน 

รวม (งบด าเนินงาน) (งบด าเนินงาน) (งบด าเนินงาน) (งบด าเนินงาน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
(แห่ง) 

งบประมาณ (บาท) 
เป้าหมายการ

ด าเนินงาน (แห่ง) 
งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน (จังหวัด) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน (จังหวัด) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส่วนจัดการปุาชุมชน -  -  -  -  -  -  5 
              

5,000  
           

5,000  

2 ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี -  -  -  -  1 
              

2,000  
 -   -  

          
2,000  

3 ศูนย์ปุาไม้เลย -  -  -  -  1 
              

2,000  
 -   -  

          
2,000  

4 ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 1 
                    

9,000  
-  -  1 

              
2,000  

 -   -  
         

11,000  

5 
ศูนย์ปุาไม้
หนองบัวล าภู 

-  -  -  -  1 
              

2,000  
 -   -  

          
2,000  

6 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 1                     
9,000  

1                        
12,000  

1               
2,000  

 -   -          
23,000  

รวมทั้งสิ้น 2 
              

18,000  1 
                 

12,000  5 
         

10,000  5 
          

5,000  
         
45,000  

หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ด าเนินการ  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ล าดับที ่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชนพร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

(งบด าเนินงาน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
(คน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน (หมู่บ้าน) งบประมาณ (บาท) สรุปเล่มรายงาน 

1 ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 25 56                              7,500    -  

2 ศูนย์ปุาไม้เลย 25 19                              7,500   -  

3 ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 25 10                              7,500    -  

4 ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 25 22                              7,500   -  

5 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 25 12                              7,500   -  

รวมทั้งสิ้น 125 119                     37,500   -  

หมายเหตุ : - สมาชิกท่ีรับสมัคร (รายบุคคล) ต้องเป็นบุคคลท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้มาก่อน  

               - ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ด าเนินการ  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ล าดับที ่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามพระ
ราชบัญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562 

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 และอนุบัญญัต ิ

รวม (งบด าเนินงาน) (งบด าเนินงาน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน (ครั้ง) งบประมาณ (บาท) เป้าหมายการด าเนินงาน (ครั้ง) งบประมาณ (บาท) 

1 ส่วนจัดการปุาชุมชน -  -  1                              5,500             5,500  

2 ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 3                  101,100  1                              5,500         106,600  

3 ศูนย์ปุาไม้เลย 1                    33,700  1                              5,500          39,200  

4 ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 1                    33,700  1                              5,500          39,200  

5 ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 1                    33,700  1                              5,500          39,200  

6 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 1                    33,700  1                              5,500          39,200  

รวมทั้งสิ้น 7             235,900  6                     33,000      268,900  

 
 

~ 67 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนจัดการป่าชุมชน (ต่อ) 

ล าดับที ่ หน่วยปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามพระราชบัญัติป่าชุมชน
พ.ศ. 2562 

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัต ิ

(งบด าเนินงาน) (งบด าเนินงาน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน (ครั้ง) งบประมาณ (บาท) เป้าหมายการด าเนินงาน (ครั้ง) งบประมาณ (บาท) 

1 ส่วนจัดการปุาชุมชน -  -  1                              5,500  

2 ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 3                  101,100  1                              5,500  

3 ศูนย์ปุาไม้เลย 1                    33,700  1                              5,500  

4 ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 1                    33,700  1                              5,500  

5 ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 1                    33,700  1                              5,500  

6 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 1                    33,700  1                              5,500  

รวมทั้งสิ้น 7             235,900  6                     33,000  

หมายเหตุ : ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ เป็นผู้ด าเนินการ  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๖๙ ~ 

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 5,307,100 5,307,052 48 99.999  

2. กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายแบบบูรณาการ 

45,000 45,000 0 100  

3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน 
พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติ 

37,500 37,496 4 99.99  

4. กิจกรรมการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

268,900 266,844 2,056 99.24 เป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

ปุาชุมชนประจ า
จังหวัดท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้
หมด 

5. กิจกรรมการบริหารจัดการปุาชุมชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1,400,000 1,400,000 0 100  

รวมทั้งสิ้น 7,058,500 7,056,392 2,108 99.97  

 
 

3.1 ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านปุาชุมชนประจ าศูนย์ปุาไม้ 
3.2 ขาดแคลนรถยนต์ราชการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน 

 
 

4.1 เจ้าหน้าท่ีประจ าปุาชุมชนแต่ละแปลงต้องศึกษาพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการปุาชุมชนอย่างใกล้ชิด 

4.2 ให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีปุาชุมชนเพื่อความเข้าใจในกฎหมายปุาชุมชน  
 

 

ปัญหา - อุปสรรค 

ส านักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๐ ~ 

 
 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

  

  

  

ภาพการด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๑ ~ 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๒ ~ 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๓ ~ 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๔ ~ 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

  

  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๕ ~ 

 
 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่า
ไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ป่า 

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ แผน ผล 

*แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับ
การบริหารจัดการกิจกรรมหลักปูองกันรักษาปุา
กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรปุาไม้ 

365,000 

365,000 365,000 

1.การออกลาดตระเวนตามแผนของหน่วยงาน
ภาคสนามท้องที่รับผิดชอบแล้วรายงานผลการ
ลาดตระเวน 

4,490,930.75 ไร่  4,490,930.75 ไร่  

2. ประสานงานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการข่าวและ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

12 ครั้ง 12 ครั้ง 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพ่ือให้
ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ปุาไม ้

12 ครั้ง 12 ครั้ง 

 

*ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นท่ีปุา ปูองกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นท่ีปุา 
**ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพื้นท่ีปุา การร้องเรียน ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับ

คดี การติดตามผลการด าเนินคดีด้านปุาไม้ 
***ปฏิบัติการข่าว ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกท าลายปุา และ

ประสานความร่วมมือในการปูองกันรักษาพื้นท่ีปุา 
 

2.4 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๖ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 

*ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
**ประสานหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีส่วนร่วมในการ

ปูองกันรักษาปุา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ แผน ผล 

*แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการปูองกันรักษา
ปุา พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกิจกรรมหลักปูองกันรักษาปุาและ
ควบคุมไฟปุา    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปูองกันรักษาปุา 

864,000 

864,000 864,000 

1. บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

-ชุดปฏิบัติการพิเศษปุาไม้ สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) 2 
รับผิดชอบ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ 

 

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จ านวน 2 ชุด 

-ชุดปฏิบัติการพิเศษปุาไม้ สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) 1  

รับผิดชอบจ.อุดรธานี จ.หนองบัวล าภู จ.เลย 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๗ ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๘ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๗๙ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๐ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๑ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๒ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๓ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๔ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

*จัดท าแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ไฟป่าของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) 

*ก าหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  (มาตรการ “๔ พื้นท่ี ๔ มาตรการบริหาร

จัดการ”) 

*ประสานคณะท างานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ เครือข่ายความ

ร่วมมือระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน ในพื้นท่ีเส่ียงหรือพื้นท่ีท่ีเกิดจุดความร้อน ( HOTSPOT) บ่อยครั้ง ใน

ท้องท่ีจังหวัดอุดรธานีเพื่อประสานเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 

*ตรวจติดตามให้ค าแนะน าศูนย์ป่าไม้ จังหวัด จ านวน ๕ ศูนย์ และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  

จ านวน ๑๘ หน่วย  ในการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ให้เป็นไปตามผลผลิตและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

*จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔”  

*ส่งเสริมภารกิจการควบคุมไฟป่าเข้าสู่แผน พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณ ะ ว่าด้วยปัญหามลพิษทาง

อากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี สู่เมืองต้นแบบประเทศไทย 

*ผลักดันแผนการปฏิบั ติงานด้านการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด

อุดรธานี (แผนพัฒนา ๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๕ ~ 

แผน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  

 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน (หน่วยนับ) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
๑. งบอ านวยการ/ก ากับติดตามงาน
ประจ าฝุายควบคุมไฟปุา และก ากับผล
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

๕ 
(จังหวัด) 

๕ 
(จังหวัด) 

๑๐๐ - - - 

๒. จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย ๕ 
ปีลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

- 
 

๔๗๕ 
 (จุด/ครั้ง) 

- - - - 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ควบคุมไฟปุา (หมู่บ้านเครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคุมไฟปุา ๑๘ 
หมู่บ้าน) 

๑ 
(เครือข่าย) 

๑ 
(เครือข่าย) 

๑๐๐ 30,000 30,000 100 

๔. จัดท าแนวกันไฟ 90 
 กิโลเมตร) 

90 
 (กิโลเมตร) 

๑๐๐ 462,600 
(บาท) 

462,600 
(บาท) 

๑๐๐ 

5. งบอ านวยการ/ก ากับติดตามงานของ
ศูนย์ปุาไม้  

5 
(ศูนย์) 

5 
(ศูนย์) 

๑๐๐ - - - 

รวม 492,600 492,600 100 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๖ ~ 

*ข้อมูลสถิติจุดความร้อน (เฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) ต้ังแต่ ปี 2561– 2565 ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

*จุดความร้อน (hotspot) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบ ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

จงัหวัด 2561 2562 2563 2564 2565

อุดรธานี 236 422 427 208 143

เลย 1,044 2,942 2,291 868 257

หนองบวัล าภู 77 146 219 76 50

หนองคาย 68 87 60 10 11

บงึกาฬ 23 16 20 24 14

รวม/จดุ 1,448 3,613 3,017 1,186 475

1
,0

4
4

2
,9

4
2

2
,2

9
1

8
6

8

2
5

7

7
7 1
4

6

2
1

9

7
6

5
06
8 8
7

6
0

1
0

1
1

2
3

1
6

2
0

2
4

1
4

2
3

6 4
2

2

4
2

7

2
0

8

1
4

3

1,448

3,613

3,017

1,186

475

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

                    

 
  
 
 
 
 
  
 H

o
t 

S
p

o
t/
 
 
  
 
 
  
 
 
  

    Hot Sport

                      

                     

        Hot Spot

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๗ ~ 

สรุปผลการสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ได้รับการก าหนดแผน/เป้าหมาย ตามประกาศกรมป่าไม้ จ านวน ๑ หมู่บ้าน 

ศูนย์ปา่ไม้หนองคาย

๑เครือขา่ย

๑ หนองคาย สังคม เครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่าบ้านผาต่ัง รายงานแล้ว รายงานแล้ว อนุมติัแล้ว เบิกแล้ว รายงานแล้ว

เบกิจ่ายเงิน สคฟ๑๐ หมายเหตุ

รายช้ือหมูบ้่านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ตามกิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๖ (อุดรธานี)

ที่ หน่วยปอ้งกนัและพฒันาปา่ไม้
รายชือ่เครือขา่ย จัดต้ังเครือขา่ย สคฟ๙ อนุมัติโครงการ

 
บัญชีรายชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแนวกัน

ไฟ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

 
ท่ี 

 
หน่วย 

แนวกันไฟ 
จ านวน/กม. งบประมาณ 

 จังหวัดอุดรธานี   
๑ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้น้ าโสม 1๐ 51,400 
๒ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้หนองวัวซอ 1๐ 51,400 
๓ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีธาตุ 20 102,800- 
๔ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้บ้านดุง 10 51,400- 
    
 จังหวัดเลย   

1 หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เชียงคาน ๑๐ ๕๑,๔๐๐ 
2 หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ปากชม ๑๐ ๕๑,๔๐๐ 
    
 ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู   

๑ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองหนองบัวล าภ ู 10 51,400 
๒ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีบุญเรือง 10 51,400 
    
 รวมทั้งสิ้น 90 462,600 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๘ ~ 

แผนงานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้
ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

*ส ารวจ ตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลสารสนเทศฯ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับศูนย์ปุา
ไม้ และหน่วยงานภาคสนาม 

*จัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปราบการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากร ปุาไม้ ในการบันทึกข้อมูล สืบค้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๘๙ ~ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)  

 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

แผน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  

 
 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานด้านการปูองกันและปราบปราม
การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  
ในการบันทึกข้อมูล สืบค้น เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูล 

1 งาน 1 งาน 100 11,000 11,000 100 

รวม 11,000 11,000 100 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา 
(รสทป.) 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

100 100,000 100,000 100 

รวม 100,000 100,000 100 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๐ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๑ ~ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๒ ~ 

 
 
 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๓ ~ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่า
ไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต  

*ติดตาม ก ากับ สนับสนุนการด าเนินงานและรวบรวม สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้
จ่ายเงิน 

กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ของหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการลงพื้นท่ี 
1. ตรวจสอบการขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาไม้ 
2. ตรวจสอบและติดตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาไม้ 
3. ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
4. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
5. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง ไม้ชิงชันฯ ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
6. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในพื้นท่ีปุาท่ีเปิดใช้ท่ีดินเพื่อท าประโยชน์ 
7. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
8. ตรวจสอบการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง 
9. ตรวจสอบการขออนุญาตเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
10. ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของปุาหวงห้าม 
11. ตรวจวัดประทับตราไม้ 
12. รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
10. ตรวจสอบการขออนุญาตค้าของปุาหวงห้าม 
11. ตรวจวัดประทับตราไม้ 
12. รวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๔ ~ 

๑. ค าขอใบอนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง 

๑.๑ จังหวัดเลย ๗ ค าขอ  / อนุญาตแล้ว ๕ ค าขอ 

๑.๒ จังหวัดหนองคาย ๕ ค าขอ  / อนุญาตแล้ว ๕ ค าขอ รวมท้ังหมด ๑๒ ค าขอ  / อนุญาตแล้ว 

๑๐ ค าขอ 

๒. ค าขอเข้าศึกษาและวิจัยทางวิชาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ 

๒.๑ จังหวัดเลย ๔ ค าขอ  / อนุญาตแล้ว ๑ ค าขอ / ส่งค าขอคืน ๑ ค าขอ เพราะไม่อยู่ในเขตป่า

สงวนฯ 

๒.๒ จังหวัดอุดรธานี ๒ ค าขอ / อนุญาตแล้ว  ๑ ค าขอ 

 

 

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 
ติดตาม ก ากับ สนับสนุนการด าเนินงานและ
รวบรวม สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และผลการใช้จ่ายเงิน 
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ของ
หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการลง
พ้ืนที่ 

12 ครั้ง 12 ครั้ง 100 18,500 18,500 100 

รวม 18,500 18,500 100 

สรุปการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช 2484 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 -  
ย่ืนขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาฯ 
2484  (ปกติ) 

  จ านวน 64 ค าขอ 

  
ออกใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาฯ 
(ป.84-4) 

  จ านวน 49 ใบอนุญาต 

 -  
ย่ืนขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาฯ 2484   
(ตาม มติครม.) 

จ านวน 1,537 ค าขอ 

  
ออกใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาฯ (ป.84-4) (ตาม 
มติ ครม.) 

จ านวน 5 ใบอนุญาต 

 

ย่ืนขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาสงวน       แห่ง
ชาติฯ (ตาม มติครม.) 
ออกใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาสงวน                       
แห่งชาติฯ (ตาม มติครม.) 

จ านวน 3,650 ค าขอ 
 
จ านวน       0      ใบอนุญาต 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๕ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม กิจกรรมหลักการ
จัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่ กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและการบริการด้านการ อนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐาน
การอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 35,500 ไร่ 
-งานท่ีปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบและออกหลักฐานอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาสงวน

แห่งชาติ ประกอบด้วย 
1.1 ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีเปูาหมายของกรมปุาไม้ในเขตปุาสงวน

แห่งชาติท่ีจะด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ตามนโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) 

1.2 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นท่ีปุาของผู้รับอนุญาต 

 

1.3 งานอ านวยการ 

สรุปพื้นที่ด าเนินการตามโครงการคทช. 

พื้นที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับที ่
พื้นที่ด าเนินการ ท้องที่ เน้ือที่ 

ปุาสงวนแห่งชาติ อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 
ปาดงขุนแคม ปุาโคกใหญ่ปุาภูผาแง่ม 

และปุาลาดค่าง 
ท่าลี ่ เลย 38,022 1 5 

3 ปุาภูเขาแก้วและปุาดงปากชม พื้นที่ 2 ปากชม, เชียงคาน เลย 75,025 3 50 

4 ปุาภูเปือยปุาภูขี้เถ้า และปุาภูเรือ พื้นที่ 2 ด่านซ้าย เลย 28,249 3 36 

5 ปุาภูหลวง และปุาภูหอพ้ืนที่ 2 ภูหลวง, วังสะพุง เลย 2,127 1 14 

6 ปุาโคกภูเหล็ก 
เมือง, ภูเรือ,  

วังสะพุง 
เลย 35,825 2 12 

        179,250 3 17 

 
รวมพื้นที่ด าเนินการ 5พื้นที่  
เน้ือที่ 179,250-3-17ไร่      

หมาเหตุ 1.ปุาภูหลวงและปุาภูหอได้รับอนุญาตไปแล้ว 1 แปลง เน้ือที่3,712-1-68 ไร่ 

 
2. ปุาภูเปือยปุาภูข้ีเถ้า และปุาภูเรือ ย่ืนขออนุญาตแล้ว 1 แปลง เน้ือที่ 13,347-1-68 ไร่ (อยู่ระหว่างการ

พิจารณาอนุญาต) 

 

3. ปุาภูเขาแก้วและปุาดงปากชม ย่ือขออนุญาตแล้ว 1 แปลง เน้ือที่ 16,840-0-06 ไร่อยู่ระหว่างรวบรวม
รายงานผลการ  
    ตรวจสภาพปุา 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๖ ~ 

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

แผน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 

กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ 

แผน/ผลการด าเนินงาน  

(หน่วยนับ) 

แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) 

แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
35,500 ไร่ 

1.งานที่ปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบและ
ออกหลักฐานอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ใน
พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1.1 ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่เปูาหมายของกรมปุาไม้
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติที่จะด าเนินการจัด
ที่ดินท ากินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ตาม
นโยบายภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

1.2 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่
ปุาของผู้รับอนุญาต 

1.3 งานอ านวยการ 

35,500ไร่ 179,250-3-
17 

ไร่ 

100 111,000 111,000 100 

รวม 111,000 111,000 100 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๗ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

1. ตรวจสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
3. การติดตามผลและให้ค าแนะน า 
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่าน

ไม้ 
แผน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

สรุปผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖5 
เร่ืองร้องเรียน เดือน ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ๑. เรื่องร้องเรียนท้ังหมด     จ านวน  39  เรื่อง  
 ๒. ด าเนินการเสร็จส้ิน     จ านวน  ๒ 0  เรื่อง  
 ๓.  อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  19  เรื่อง  
 

กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ 
แผน/ผลการด าเนินงาน  

(หน่วยนับ) 
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน  

(บาท) 
แผน  ผล  ร้อยละ แผน  ผล  ร้อยละ 

1. ตรวจสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

1 งาน 
 

437 
ค าขอ 

100 9,900 9,900 100 

2. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

1 งาน 
 

 
 

    

3. การติดตามผลและให้ค าแนะน า 4 ครั้ง      

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการ
ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ 
และถ่านไม้ 

2 ครั้ง      

รวม 9,900 9,900 100 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๘ ~ 

 
 

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานหน่วยงานได้รับงบประมาณตามภารกิจ ท้ังแผนงาน
พื้นฐานฯ และแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ไม่เพียงพอกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  โดยเฉพาะ การออกลาดตระเวน
การออกตรวจพื้นท่ีช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นท่ีปุาไม้ท่ีต้องมีงบประมาณในการเบิก
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ โดยเฉพาะค่าพาหนะ ท่ีต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 

2. ยานพาหนะส าหรับการปฏิบัติงานในการออกตรวจลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา การปูองกันไฟปุา 
เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรมเร็วเนื่องจากสภาพพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงานเข้ายากล าบาก และต้องมีการตรวจเช็ค
สภาพ/ซ่อมแซม และบ ารุงรักษายานพาหนะอยู่เป็นประจ า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอกรมปุาไม้ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมแซมยานพาหนะราชการโดยเฉพาะเป็นประจ าทุกปี และควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมท้ังปรับเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการตรวจเช็คสภาพ/
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษายานพาหนะท่ีใช้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

3.  ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เส่ือมสภาพ หรือช ารุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานควรมี
การจัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี และคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เพื่อใช้ประจ าส านักงาน ท้ัง
ส่วนปูองกันฯ และหน่วยงานภาคสนาม เดิมไม่เพียงพอ 

4. บ้านพัก และอาคารส านักงานเส่ือมสภาพ ช ารุดทรุดโทรมมากใช้งานไม่ได้ ซึ่งจัดสรรไม่เพียงพอ 
ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี 

5. ขาดฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการ
อนุญาตควรมีระบบฐานข้อมูลกลาง ในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลการอนุญาตของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุญาตและง่ายต่อการสืบค้นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ 

 

ปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๙๙ ~ 

การรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานภาคสนาม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน การรายงาน การรายงาน การรายงาน 
ไตรมาส ๓ 

การ
รายงาน 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๔ 
๑ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ จ.อุดรธานี 

 - หน่วยฯ ท่ี อด.1 (หนองแวง)       

 - หน่วยฯ ท่ี อด.2 (หนองวัวซอ)        

 - หน่วยฯ ท่ี อด.3 (ศรีธาตุ)       

 - หน่วยฯ ท่ี อด.4 (บ้านดุง)       
๒ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ จ.เลย 

 - หน่วยฯ ลย.1 (เอราวัณ)       

 - หน่วยฯ ลย.2 (ด่านซ้าย)       

 - หน่วยฯ ลย.3 (ท่าลี่)       

 - หน่วยฯ ลย.4 (ภูเรือ)       

 - หน่วยฯ ลย.5 (ห้วยกระทิง)       

 - หน่วยฯ ลย.6 (นาแห้ว)       

 - หน่วยฯ ลย.7 (ผาขาว)       

 - หน่วยฯ ลย.8 (ปากชม)       

 - หน่วยฯ ลย.9 (ภูหอ)       
๓ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ จ.หนองบัวล าภ ู

 - หน่วยฯ นภ.1 (หนองสวรรค์)       

 - หน่วยฯ นภ.2 (ศรีบุญเรือง)       
๔ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ จ.หนองคาย 

 - หน่วยฯ นค.1 (สังคม)       

 - หน่วยฯ นค.2 (หนองหลวง)       
๕ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ จ.บึงกาฬ 

 - หน่วยฯ บก.1 (บึงกาฬ)       



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๐ ~ 

สรุปคดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564– กันยายน 2565) 
 

*คดีบุกรุกพื้นที่ 
ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - บก.1 (บึงกาฬ) 

- - - - - - - - 
 

ท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

01-12-2564 23 0 32 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู บ้านพร้าว นภ.1 (หนองสวรรค์) 

01-12-2564 7 0 76 หนองบัวล าภู นากลาง ดงสวรรค์ นภ.1 (หนองสวรรค์) 

01-12-2564 0 2 88 หนองบัวล าภู นากลาง ดงสวรรค์ นภ.1 (หนองสวรรค์) 

04-12-2564 3 0 28 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา บุญทัน นภ.1 (หนองสวรรค์) 

06-12-2564 0 0 0 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู นามะเฟือง นภ.1 (หนองสวรรค์) 

10-12-2564 0 0 0 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัว นภ.1 (หนองสวรรค์) 

10-12-2564 0 0 0 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู กุดจิก นภ.1 (หนองสวรรค์) 

20-12-2564 0 1 24 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัว นภ.1 (หนองสวรรค์) 

19-02-2565 8 3 88 หนองบัวล าภู นาวัง วังทอง นภ.1 (หนองสวรรค์) 

06-05-2565 2 0 26 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัว นภ.1 (หนองสวรรค์) 

06-05-2565 3 0 23 หนองบัวล าภู นาวัง นาเหล่า นภ.1 (หนองสวรรค์) 

23-06-2565 1 0 0 หนองบัวล าภู นากลาง ด่านช้าง นภ.1 (หนองสวรรค์) 

17-08-2565 0 0 0 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา บ้านโคก นภ.1 (หนองสวรรค์) 

01-12-2564 23 0 32 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู บ้านพร้าว นภ.1 (หนองสวรรค์) 

- 49 1 85 - - - - 
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

17-11-2564 12 3 72 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง นากอก นภ.2 (ศรีบุญเรือง) 

- 12 3 72 - - - - 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๑ ~ 

ท้องที่จังหวัดหนองคาย 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - นค.1 (สังคม) 

- - - - - - - - 
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

19-10-2564 6 2 12 หนองคาย โพนพิสัย นาหนัง นค.2 (หนองหลวง) 

- 6 2 12 - - - - 
 

ท้องที่จังหวัดเลย 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

04-11-2564 2 3 64 เลย ด่านซ้าย วังยาว ลย.2 (ด่านซ้าย) 

12-01-2565 14 1 84 เลย ด่านซ้าย โปุง ลย.2 (ด่านซ้าย) 

27-01-2565 3 1 44 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

03-02-2565 11 1 75 เลย ด่านซ้าย นาดี ลย.2 (ด่านซ้าย) 

02-03-2565 10 3 20 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

05-04-2565 2 0 94 เลย ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

06-04-2565 1 1 26 เลย ด่านซ้าย ด่านซ้าย ลย.2 (ด่านซ้าย) 

12-05-2565 6 0 92 เลย ด่านซ้าย นาดี ลย.2 (ด่านซ้าย) 

21-06-2565 8 2 65 เลย ด่านซ้าย ด่านซ้าย ลย.2 (ด่านซ้าย) 

 61 1 64     
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๒ ~ 

ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

26-11-2564 5 2 32 เลย เชียงคาน เขาแก้ว ลย.3 (ท่าลี่) 

22-12-2564 10 0 92 เลย เชียงคาน เขาแก้ว ลย.3 (ท่าลี่) 

24-12-2564 2 0 24 เลย ท่าลี่ น้ าแคม ลย.3 (ท่าลี่) 

27-12-2564 1 0 72 เลย ท่าลี่ น้ าทูน ลย.3 (ท่าลี่) 

28-01-2565 3 0 29 เลย ท่าลี่ โคกใหญ ่ ลย.3 (ท่าลี่) 

08-02-2565 2 1 96 เลย ท่าลี่ น้ าแคม ลย.3 (ท่าลี่) 

08-02-2565 17 1 12 เลย ท่าลี่ อาฮี ลย.3 (ท่าลี่) 

10-02-2565 2 2 52 เลย ท่าลี่ น้ าแคม ลย.3 (ท่าลี่) 

14-02-2565 0 2 96 เลย ท่าลี่ น้ าแคม ลย.3 (ท่าลี่) 

08-03-2565 6 3 21 เลย ท่าลี่ ท่าลี่ ลย.3 (ท่าลี่) 

28-03-2565 7 2 93 เลย เชียงคาน เขาแก้ว ลย.3 (ท่าลี่) 
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

06-04-2565 1 0 8 เลย ท่าลี่ โคกใหญ่ ลย.3 (ท่าลี่) 

10-05-2565 7 2 4 เลย เชียงคาน ธาตุ ลย.3 (ท่าลี่) 

18-05-2565 2 3 4 เลย ท่าลี่ หนองผือ ลย.3 (ท่าลี่) 

18-05-2565 7 2 24 เลย ท่าลี่ หนองผือ ลย.3 (ท่าลี่) 

08-07-2565 0 3 92 เลย เชียงคาน บุฮม ลย.3 (ท่าลี่) 

18-07-2565 2 0 4 เลย เชียงคาน บุฮม ลย.3 (ท่าลี่) 

26-07-2565 7 3 52 เลย เชียงคาน จอมศรี ลย.3 (ท่าลี่) 

07-09-2565 6 1 44 เลย ท่าลี่ หนองผือ ลย.3 (ท่าลี่) 

 95 3 51     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๓ ~ 

ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

21-05-2565 3 3 69 เลย ภูเรือ สานตม ลย.4 (ภูเรือ) 

21-05-2565 5 3 39 เลย ภูเรือ สานตม ลย.4 (ภูเรือ) 

  9 3 8         
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

23-11-2564 3 1 52 เลย เมืองเลย น้ าสวย ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

17-12-2564 0 1 50 เลย เมืองเลย นาแขม ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

31-01-2565 4 3 37 เลย เมืองเลย ศรีสองรัก ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

01-03-2565 333 2 65 เลย เมืองเลย เมือง ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

05-04-2565 2 1 27 เลย เมืองเลย นาอาน ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

20-04-2565 1 1 4 เลย เมืองเลย น้ าสวย ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

06-05-2565 9 3 64 เลย เมืองเลย น้ าสวย ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

06-05-2565 8 0 41 เลย เมืองเลย น้ าสวย ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

24-05-2565 0 3 94 เลย เมืองเลย เสี้ยว ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

10-08-2565 0 1 25 เลย เมืองเลย นาดินด า ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

28-09-2565 0 0 77 เลย เมืองเลย นาดินด า ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

  365 1 36         
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

04-10-2564 2 0 32 เลย นาแห้ว นาพึง ลย.6 (นาแห้ว) 

11-02-2565 0 2 98 เลย นาแห้ว นามาลา ลย.6 (นาแห้ว) 

  2 3 30         
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๔ ~ 

ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุก
รุก (งาน) 

พื้นที่บุกรุก 
(ตร.ว.) 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

01-12-2564 5 0 52 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 

21-12-2564 2 3 20 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 

25-02-2565 0 1 28 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

08-04-2565 3 3 28 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

19-05-2565 2 0 18 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน ลย.7 (ผาขาว) 

02-06-2565 16 1 76 เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม ลย.7 (ผาขาว) 

06-06-2565 0 2 48 เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม ลย.7 (ผาขาว) 

  31 0 70         
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุก
รุก (งาน) 

พื้นที่บุกรุก 
(ตร.ว.) จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

15-10-2564 10 1 51 เลย ปากชม หาดคัมภีร์ ลย.8 (ปากชม) 

10-11-2564 1 3 0 เลย ปากชม ปากชม ลย.8 (ปากชม) 

18-11-2564 6 1 20 เลย ปากชม ห้วยบ่อซืน ลย.8 (ปากชม) 

26-01-2565 2 1 88 เลย ปากชม ห้วยบ่อซืน ลย.8 (ปากชม) 

07-02-2565 5 2 80 เลย ปากชม ห้วยพิชัย ลย.8 (ปากชม) 

07-02-2565 5 3 88 เลย ปากชม ห้วยพิชัย ลย.8 (ปากชม) 

11-08-2565 13 3 96 เลย ปากชม ห้วยบ่อซืน ลย.8 (ปากชม) 

  46 2 23         

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๕ ~ 

ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

18-01-2565 3 0 27 เลย 
อ าเภอ

หนองหิน 
ปวนพุ ลย.9 (ภูหอ) 

21-01-2565 3 1 0 เลย ภูหลวง แก่งศรีภูมิ ลย.9 (ภูหอ) 

24-01-2565 4 1 71 เลย ภูหลวง แก่งศรีภูมิ ลย.9 (ภูหอ) 

24-01-2565 0 3 44 เลย ภูหลวง ห้วยสีเสียด ลย.9 (ภูหอ) 

06-04-2565 7 0 4 เลย ภูหลวง ภูหอ ลย.9 (ภูหอ) 

07-06-2565 7 0 58 เลย ภูหลวง ภูหอ ลย.9 (ภูหอ) 

26-07-2565 1 2 73 เลย ภูหลวง เลยวังไสย์ ลย.9 (ภูหอ) 

26-07-2565 10 3 28 เลย ภูหลวง ภูหอ ลย.9 (ภูหอ) 

  38 1 05         
 

ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

21-02-2565 13 0 68 อุดรธานี น้ าโสม โสมเย่ียม อด.1 (หนองแวง) 

 13 0 68     
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - อด.2 (หนองวัวซอ) 

 - - -     
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

01-11-2564 1 1 24 อุดรธานี วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 

15-06-2565 19 1 0 อุดรธานี วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 

01-09-2565 0 0 50 อุดรธานี วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 

 20 2 74     
 

วันที่เกิดเหต ุ
พื้นที่บุกรุก 

(ไร่) 
พื้นที่บุกรุก 

(งาน) 
พื้นที่บุกรุก 

(ตร.ว.) จังหวัด อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - อด.4 (หนองแวง) 

 - - -     



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๖ ~ 

*คดีไม้ 
ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

12-10-2564 
 

124 
 

2.94 บุ่งคล้า โคกกว้าง 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

17-10-2564 5 25 0.024 0.533 
บึงโขง
หลง 

ท่าดอกค า 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

18-10-2564 7 20 2.27 2.09 โซ่พิสัย 
หนองพัน

ทา 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

18-10-2564 
 

91 
 

8.509 โซ่พิสัย 
หนองพัน

ทา 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

16-01-2565 
 

3 
 

0.38 โซ่พิสัย 
หนองพัน

ทา 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

16-01-2565 2 3 0.147 0.3 โซ่พิสัย 
หนองพัน

ทา 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

20-01-2565 234 
 

1.591 
 

บุ่งคล้า โคกกว้าง 
บก.1 (บึงกาฬ) (หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 23) 

 
409 385 33.2471 22.287    

 

ท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

06-12-2564 2  0.483  
เมือง

หนองบัวล าภู 
นา

มะเฟือง 
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 

10-12-2564  29  4.621 
เมือง

หนองบัวล าภู 
หนองบัว 

นภ.1  
(หนองสวรรค์) 

10-12-2564 77  20.292  
เมือง

หนองบัวล าภู 
กุดจิก 

นภ.1  
(หนองสวรรค์) 

17-08-2565  2  0.108 สุวรรณคูหา บ้านโคก 
นภ.1  

(หนองสวรรค์) 
 

79 31 20.775 4.729 
   

 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - 
นภ.2 

(ศรีบุญเรือง) 
 

- - -  
   



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๗ ~ 

ท้องที่จังหวัดหนองคาย 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

04-04-2565 18  13.44  สังคม ผาต้ัง นค.1 (สังคม) 

 18 - 13.44 -    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

05-10-2564 22  0.326  โพนพิสัย บ้านโพธิ์ 
นค.2  

(หนองหลวง) 

18-11-2564  14  1.19 
อ าเภอ

รัตนวาปี 
รัตนวาปี 

นค.2  
(หนองหลวง) 

21-12-2564 8  0.735  อ าเภอเฝูาไร่ วังหลวง 
นค.2  

(หนองหลวง) 

10-01-2565 5  0.695  โพนพิสัย 
สร้างนาง

ขาว 
นค.2  

(หนองหลวง) 

26-02-2565 1 65 0.73 7.36 
เมือง

หนองคาย 
หนองกอม

เกาะ 
นค.2  

(หนองหลวง) 

 36 79 2.486 8.55    
 

ท้องที่จังหวัดเลย 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - 
ลย.1 (เอราวัณ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 22) 

 - - - -    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

13-10-2564  18  0.312 ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 
17-02-2565 5  0.535  ด่านซ้าย ปากหมัน ลย.2 (ด่านซ้าย) 
26-02-2565  55  1.033 ด่านซ้าย วังยาว ลย.2 (ด่านซ้าย) 
24-08-2565 17  3.91  ด่านซ้าย กกสะทอน ลย.2 (ด่านซ้าย) 
29-09-2565  24  0.267 ด่านซ้าย นาหอ ลย.2 (ด่านซ้าย) 

 22 97 4.445 1.612    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - ลย.3 (ท่าลี่) 
 - - - -    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๘ ~ 

ท้องที่จังหวัดเลย (ต่อ) 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

- - - - - - - ลย.4 (ภูเรือ) 
 - - - -    

 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

15-03-2565  36  0.511 เมืองเลย เสี้ยว ลย.5 (ห้วยกระทิง) 
29-03-2565  34  0.165 เมืองเลย กกทอง ลย.5 (ห้วยกระทิง) 
01-08-2565 14  0.751  เมืองเลย นาแขม ลย.5 (ห้วยกระทิง) 

 14 70 0.751 0.676    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

28-07-2565 2  1.22  นาแห้ว แสงภา ลย.6 (นาแห้ว) 
 2 - 1.22 -    

 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

24-11-2564 7  0.333  ภูกระดึง ผานกเค้า ลย.7 (ผาขาว) 
 7 - 0.333 -    

 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

18-05-2565 50  10.64  ปากชม ชมเจริญ ลย.8 (ปากชม) 
 50 - 10.64     

 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

02-08-2565 2  0.428  ภูหลวง ภูหอ ลย.9 (ภูหอ) 
 2 - 0.428 -    

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๐๙ ~ 

ท้องที่จังหวัดอุดรธานี 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

12-10-2564  15  0.375 บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 
24-10-2564  4  0.177 บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 
18-12-2564 42  3.456  บ้านผือ เขือน้ า อด.1 (หนองแวง) 
19-12-2564 8  0.4782  น้ าโสม สามัคค ี อด.1 (หนองแวง) 
05-03-2565  4  0.18 บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 
07-04-2565  46  0.804 นายูง บ้านก้อง อด.1 (หนองแวง) 
27-06-2565 5  3.872  บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 
05-09-2565 2  0.654  บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 
05-09-2565 6  2.57  บ้านผือ ค าด้วง อด.1 (หนองแวง) 

 63 69 11.0302 1.536    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

18-01-2565  39  0.86 หนองวัวซอ กุดหมากไฟ 
อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

02-09-2565 14  11.329  
เมือง

อุดรธานี 
นาข่า 

อด.2 (หนองวัวซอ) 
(หน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 21) 

 14 39 11.329 0.86    
 

วันที่เกิดเหต ุ
ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

02-11-2564 2  0.5115  วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 
02-11-2564 10  2.2314  วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 
03-02-2565  40  0.52 ศรีธาตุ จ าปี อด.3 (ศรีธาตุ) 
22-02-2565 1 1 0.09 0.06 วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 
22-02-2565 4 10 0.26 0.16 วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 
01-09-2565 15 18 3.454 0.833 วังสามหมอ ผาสุก อด.3 (ศรีธาตุ) 
25-09-2565 19  9.482  โนนสะอาด ทมนางาม อด.3 (ศรีธาตุ) 

 51 69 16.0289 1.573    
 

วันที่เกิดเหต ุ ไม้ท่อน 
(ท่อน) 

ไม้แปรรูป 
(ผ./ล.) 

ไม้ท่อน 
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป 
(ปริมาตร) 

อ าเภอ ต าบล หน่วยงาน 

05-10-2564 4 18 0.055 0.231 หนองหาน สะแบง อด.4 (บ้านดุง) 
28-04-2565  47  0.511 หนองหาน หนองหาน อด.4 (บ้านดุง) 
30-08-2565 6  1.37  หนองหาน สร้อยพร้าว อด.4 (บ้านดุง) 

 10 65 1.425 0.742    



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๐ ~ 

 
 

ภาพการด าเนินงานวางแผนแนวทางออกลาดตระเวน 

  
วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยปูองกัน

รักษาปุาท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี 
วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยปูองกัน

รักษาปุาท้องท่ีจังหวัดเลย 

  
วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยปูองกัน

รักษาปุาท้องท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 
วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยปูองกัน

รักษาปุาท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 

 

 

วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยปูองกัน
รักษาปุาท้องท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

 

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๑ ~ 

ภาพการด าเนินงานออกลาดตระเวนตามแผน 

  
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้องท่ีจังหวัดเลย 

  
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้องท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 

 

 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้องท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๒ ~ 

ภาพการด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๓ ~ 

*ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
ในท้องท่ีรับผิดชอบ 

**ตรวจสอบควบคุม ก ากับดูแลการประกอบกิจการทุกชนิดท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วย
การปุา โดยให้ประสานงานกับศูนย์ปูองกันและปราบปรามประจ าภาคต่างๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
ท้องท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด 

***ประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ล้อม ประจ าจังหวัดและหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อก าหนด กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๔ ~ 

ภาพด าเนินงานกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕” 

  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๕ ~ 

ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๖ ~ 

 
ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ต่อ) 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๗ ~ 

ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ต่อ) 

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๘ ~ 

ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๑๙ ~ 

ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย (ต่อ) 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๐ ~ 

ภาพด าเนินงานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย (ต่อ) 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๑ ~ 

งานกฎหมาย 
๑. การสอบเท็จจริง ราย นายประกาศ  สีดาช่วย ต าแหน่ง พนักงานพิทักษ์ปุา ส๓ เลขท่ีต าแหน่ง ๑๘๓๙ 
หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีบุญเรือง กรณี การขาดราชการตามค าส่ังส านักจัดการทรัพยากร    ปุาไม้ท่ี ๖ 
(อุดรธานี) ท่ี  ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

การสอบเท็จจริง ราย นายประกาศ  สีดาช่วย ต าแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า  
ตามค าสั่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ท่ี  ๒๗/๒๕๖๕  

ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

  
 

๒.การสอบข้อเท็จจริง ราย นายสุรชัย ภูสีเงิน พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ปุา กับพวก 
๓ คน กรณีเรียกรับเงินจากรถแบคโฮของผู้เสียหาย จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเคยมีพฤติกรรมเผาร้าน 
 คาราโอเกะ ในอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมตามค าส่ังกรมปุาไม้ ลับ ท่ี ๔๐๗๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

การสอบข้อเท็จจริง ราย นายสุรชัย ภูสีเงิน พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า  
ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ลับ ท่ี ๔๐๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๒ ~ 

๓. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางรพีพรรณ แก่นสาร้องขอความเป็นธรรมว่า ผู้ใหญ่บ้านผาฝูาย
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกข่มเหง เอาเปรียบ โดนรังแก และการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของนายกวี คีตนอก ผู้ใหญ่บ้านผาฝูาย หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตาม
โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) ตามค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี) ท่ี  2๙๑/๒๕6๕ 
ลงวันท่ี ๒๒กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ภาพถ่ายการสอบปากค าผู้ถูกร้องเรียน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ณ บ้านผาฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

  

  

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๓ ~ 

การสอบปากค า นางรพีพรรณ  แก่นสา (ผู้ร้องเรียน) 
ณ ศูนย์ป่าไม้เลย 

วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๕ 

  
 

๔. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีศูนย์ปุาไม้เลย รายงานว่า พนักงานราชการ รายนายมงคลเสือ หล้า 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจ ปุา และนาย พิสิฐ  ปูองข วาพลต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ปุาปฏิบัติงานประจ าหน่วย
ปูองกันและพัฒนาปุาไม้เอราวัณและหน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี  ลย.๑ ( เอราวัณ ) อีกหน้าท่ีหนึ่งไม่มาปฏิบัติงาน
ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 8 กันยายน 2565 โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีการลาหยุดตาม
ระเบียบของทางราชการแต่อย่างใดตามค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี  ๖ (อุดรธานี ) ท่ี ๓๙๖/๒๕๖๕ ลง
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ภาพการสอบข้อเท็จจริง 
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ณ  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (เอราวัณ) 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๔ ~ 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน งานปลูกป่าภาครัฐ 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจการปลูกป่า 

กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า) 

หน่วย
ปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 
บ ารุงรักษาป่าปีที่ 

7-10 
จัดท าแนวกันไฟ 

อุดรธานี 1,100 ไร่ 700  ไร่ 400  ไร่ 5 กิโลเมตร 

เลย 9,380 ไร่ 6,700 ไร่ 2,680 ไร่ 118 กิโลเมตร 

หนองคาย 570  ไร่ - 570  ไร่ 3  กิโลเมตร 

บึงกาฬ 600  ไร่ - 600  ไร่ 2 กิโลเมตร 

รวม 11,650 7,400 ไร ่ 4,250 ไร่ 128 กิโลเมตร 

 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนและบ ารุงป่าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกรมชลประทาน 

หน่วยปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 บ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 

เลย 4,040  ไร่ 1,200 ไร่ 2,840 ไร่ 

รวม 4,040 ไร ่ 1,200 ไร่ 2,840 ไร่ 
 

แผนงาน/โครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ส าหรับ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หน่วยปฏิบัติงาน รหัส แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 บ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 

เลย 00930 600  ไร่ 600  ไร่ - 

รวม  600  ไร ่ 600 ไร ่ - 
 

2.5 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๕ ~ 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนและบ ารุงป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยปฏิบัติงาน 

รหัส แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ปลูกป่าทั่วไป บ ารุงรักษาป่า 

ปีที่ 2-6 

บ ารุงรักษาป่า 
ปีที่ 7-10 

เลย 00770 5,280  ไร่ - 4,130  ไร่ 1,150  ไร่ 

อุดรธานี 00770 550  ไร่ - 450     ไร่ 100  ไร่ 

รวม  5,830 ไร ่ - 4,580 ไร ่ 1,250 ไร่ 
 

กิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนและบ ารุงป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยปฏิบัติงาน 
รหัส แผนปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ปลูกป่าทั่วไป บ ารุงรักษาป่า 
ปีที่ 2-6 

บ ารุงรักษาป่า 
ปีที่ 7-10 

อุดรธานี 10787 50-2-0 ไร่ - 50-2-0 ไร่ - 

รวม  50-2-0 ไร่ - 50-2-0 ไร่  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๒๖ ~ 

ผลการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

ผลการปฏิบัติงาน 

สนับสนุนการด าเนินงาน
เครือข่ายที่ได้รับการจัดตั้ง

และรับสมาชิกเพิ่มเติม
(เครือข่าย) 

เกษตรกรต้นแบบ (คัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ

ปลูกสวนป่า)(ราย) 

ส ารวจความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อศักยภาพของการ

พัฒนาเครือข่าย 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

(ครั้ง) 

อุดรธานี 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2 

เลย 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

หนองคาย 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

หนองบัวล าภู 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

บึงกาฬ 1 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

รวม 5 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

สาย
ปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผนปฏิบัติงาน 
(แปลงตัวอย่าง) 

ผลการปฏิบัติงาน 

สวนป่าที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการ

ส ารวจข้อมูล 
จ านวน 5 จังหวัด

(จังหวัด) 

 
ส ารวจ/เก็บข้อมูลภาคสนาม

ตามหลักวิชาการป่าไม ้
(จังหวัด/แปลงตัวอย่าง) 

 

ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
การดูแลและบ ารุงรักษาและ

สร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.สวนป่า 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(จังหวัด/เรื่อง) 

ติดตาม
ผลการ
ด าเนิน

โครงการ 
(ครั้ง) 

อุดรธานี 50 1 1/50 1/5  
เลย 70 1 1/70 1/5  
หนองคาย 50 1 1/50 1/5 1 
หนองบัวล าภู 15 1 1/15 1/5  
บึงกาฬ 15 1 5/15 1/5  

รวม 200 5 5/200 5/5 1 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 เดิม) 

สาย
ปฏิบัติงา
นจังหวัด 

แผน 
ปฏิบัต ิ
งาน 

ประชา 
สัมพันธ์ 

และ
จัดท า

ทะเบียน
เกษตรกร 

(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

ให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านการ
ปลูกและบ ารุงป่า 

(ครั้ง) 

สนับ 
สนุน 

กล้าไม้
ให้แก่

เกษตรกร 
(กล้า) 

การสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ร้อยละ) 

ติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

(ครั้ง) 

ปี 2564 
(ปีที่ 1) 

อัตราไร่ละ 1,000 บาท 
(ราย/ไร่) 

ปี 2563 
(ปีที่ 3) 

อัตราไร่ละ 800 บาท 
(ราย/ไร่) 

ปี 2562 
(ปีที่ 4) 

อัตราไร่ละ 
900 บาท 
(ราย/ไร่) 

ปี 2561 
(ปีที่ 5) อัตราไร่ละ 

1,600 บาท 
(ราย/ไร่) 

อุดรธานี 352 - - - - 23/100 12/71 30/181 100 - 

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

หนองคาย 389 - - - - 16/100 11/75 36/211 100 - 

หนองบัว
ล าภู 

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

บึงกาฬ 389 - - - - 11/75 11/80 38/229 100 - 

รวม 1,970 - - - - 72/475 54/386 152/1,101 100 - 

สรุปผล:  
1. สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปี 2561-2563 จ านวน 278/1962 ราย/ไร ่
2. ในปีงบประมาณ 2565 เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการจ านวน 2 ราย เนื้อที่ 8 ไร่ ได้แก่  
  2.1 ท้องท่ีจังหวัดบึงกาฬ  (ปลูกปี พ.ศ. 2563) จ านวน 1 ราย เนื้อที่ 5 ไร่ (นางสาวฝนสวรรค์  แสงสว่าง) 
 2.2 ท้องท่ีจังหวัดหนองคาย  (ปลูกปี พ.ศ. 2562) จ านวน 1 ราย เนื้อที่ 3 ไร่ (นายจันสี  ฉายา)

~ 127 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

สาย
ปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผนปฏิบัติ
งาน 
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 
(ราย/ไร่) 

ส ารวจ และจัดท า
ทะเบียนเกษตรกร 

(ราย/ไร่) 

จัดเตรียมและสนับสนุน 
กล้าไม้ให้แก่เกษตรกร 

(กล้า) 

ให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ด้านการปลูกและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ 

(คร้ัง) 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 (ร้อยละ) 

ติดตามผลการด าเนิน
โครงการ 
(คร้ัง) 

อุดรธานี 212 27/212 27/212 10,060 3 100 2 
เลย 212 21/212 21/212 10,060 2 100 2 
หนองคาย 212 75/212 75/212 10,060 2 100 1 
หนองบัวล าภู 212 15/212 15/212 10,060 2 100 2 
บึงกาฬ 212 23/212 23/212 10,060 2 100 1 

รวม 1,060 122/1,060 122/1,060 50,300 11 100 8 
สรุปผล : ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 122 ราย 1,060 ไร่  

~ 128 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถ่ินก าเนิด  Rules of Origin (Roo) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก 
 
 

สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

 

แผนปฏิบัติงาน 
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(ไร่) 

ประชา 
สัมพันธ์ 

ให้ข้อมูลแก่  
ผู้ปลูกไม ้
(ราย) 

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้
ปลูกต้นไม้ 

(ราย) 

 
จ านวนการปรับปรุงข้อมูล 

ผู้ปลูกต้นไม้ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ80 ของผู้ลงทะเบียนมีความรู้ถึงสิทธิ
ประโยชน์จากการลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดิน

กรรมสิทธิ์ 
(ร้อยละ) 

อุดรธานี 100 100 100 100 10 100 

เลย 100 100 100 100 10 100 

หนองคาย 100 100 100 100 10 100 

หนองบัวล าภู 100 100 100 100 10 100 

บึงกาฬ 75 75 75 75 10 100 
รวม 475 475 475 475 10 100 

~ 129 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 

สาย
ปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผน 
ปฏิบัติ 
งาน 
(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ประชาสัมพั

นธ์ 
และจัดท า
ทะเบียน
เกษตรกร 

(ไร่) 

ให้ความรู้ด้าน
วิชาการและ

ติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

(คร้ัง) 

สนับสนุน 
กล้าไม้ให้แก่
เกษตรกร 
(กล้า) 

การสนับสนุนการปลูกไม้ 
ส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ติดตามผลการด าเนิน
โครง 
การ 

(คร้ัง) 

ปี 2565 
(ปีท่ี 1) 

อัตราไร่ละ 1,500 
บาท 

(ราย/ไร่) 

ปี 2564 
(ปีท่ี 2)  

อัตราไร่ละ 800 
บาท 

(ราย/ไร่) 

ปี 2563 
(ปีท่ี 3) 

อัตราไร่ละ 
700 บาท 
(ราย/ไร่) 

อุดรธานี 40 7/40 4 12,000 7/40 28/200 21/200 100 1 

เลย 40 4/40 3 12,000 4/40 13/200 6/100 100 1 

หนองบัว
ล าภ ู

40 3/40 3 12,000 3/40 - 24/200 100 1 

หนองคาย 40 6/40 3 12,000 6/40 - 39/299 100 1 

บึงกาฬ 40 5/40 3 12,000 5/40 - 15/100 100 1 
รวม 200 25/200 16 60,000 25/200 41/400 105/899 100 5 

สรุปผล:  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  
            จ านวน 25 ราย เนื้อที่ 200 ไร่  
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โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 

สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผนการ
ปฏิบัติงาน

(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์
โครงการและรับ
เกษตรกรร่วม

โครงการ (ราย/ไร่) 

สนับสุนกล้าไม้คุณภาพแก่
เกษตรกรจ านวน 300 

กล้า/ไร่(กล้า) 

ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ(คร้ัง) 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) 

ติดตามผลการด าเนิน
โครงการ(คร้ัง) 

อุดรธานี 45 6/45 36,000 1 100 1 
หนองคาย 45 12/45 36,000 1 100 1 

รวม 90 18/90 72,000 2 100 2 

สรุปผล: ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 18 ราย เนื้อที่ 90 ไร่  
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โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน 3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

สรุปผล: ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน  
           จ านวน 248 ราย เนื้อที่ 1,000 ไร่  

  ๒.๑.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจการผลิตกล้าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนส่งเสริมปลูกป่า
ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ รวม ๔,๖๒๖,๕00 กล้า ประกอบด้วย 

    1. กล้าไม้ท่ัวไป    ๒,๐50,000 กล้า 
             2. กล้าไม้ขนาดใหญ่            ๓3๘,๕00 กล้า 
             3. กล้าไม้รากลอย                       300 ,000 กล้า 
             4. กล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าฯ            ๑,5๙0,000 กล้า 
             5. กล้าไม้เพื่อเตรียมจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ ๓48,000 กล้า (เพื่อจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ ปี256๖) 

โดยมีผลการแจกจ่ายกล้าไม้ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๓   
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สายปฏิบัติงาน
จังหวัด 

แผนการ
ปฏิบัติงาน

(ไร่) 

ผลการปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์
โครงการและรับ

เกษตรกรร่วมโครงการ 
(ราย/ไร่) 

สนับสนุนกล้าไม้
ท่ัวไปแก่เกษตรกร

จ านวน 200 
กล้า/ไร่(กล้า) 

สนับสนุนกล้าไม้ขนาด
ใหญ่แก่เกษตรกร 

จ านวน 25 กล้า/ไร่
(กล้า) 

ให้ความรู้ด้านวิชาการและ
ติดตามผลการด าเนิน

โครงการ(คร้ัง) 

ปี 2565(ปีท่ี 1)อัตราไร่
ละ 1,500 บาท(ราย/ไร่) 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

(ร้อยละ) 

เลย 1,000 248/1,000 200,000 25,000 20 248/1,000 100 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่  ๓   ตารางสรุปผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

แผน ผลการแจกจ่าย แผน ผลการแจกจ่าย แผน ผลการแจกจ่าย แผน ผลการแจกจ่าย แผน ผลการแจกจ่าย คงเหลือ
(กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า) (กล้า)

๑ ศูนย์เพาะช ากล้าไมอ้ดุรธานี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๕๐๐ ๙๕,๙๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๓๔,๔๙๑ ๑,๐๒๐,๕๐๐ ๙๒๖,๓๙๑ ๙๔,๑๐๙
๒ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัอดุรธานี ๒๕๐,๐๐๐ ๑๖๒,๖๓๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -         -            ๑๖๕,๐๐๐ ๕๘,๔๙๒ ๔๕๓,๐๐๐ ๒๕๙,๑๒๒ ๑๙๓,๘๗๘
๓ สถานีเพาะช ากล้าไมว้งัสามหมอ จังหวดัอดุรธานี -            -            -         -            -         -            ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐
๔ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัหนองคาย ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -         -            ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๐
๕ สถานีเพาะช ากล้าไมสั้งคม จังหวดัหนองคาย ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -         -            ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๐
๖ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัหนองบัวล าภู ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -         -            ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๐
๗ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัเลย ๒๕๐,๐๐๐ ๑๑๐,๖๐๗ ๓๘,๐๐๐ ๓๐,๓๑๕ -         -            ๒๐๕,๐๐๐ ๖๕,๐๕๐ ๔๙๓,๐๐๐ ๒๐๕,๙๗๒ ๒๘๗,๐๒๘
๘ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดับึงกาฬ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ -         -            ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๐
๙ สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวดัเลย ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๖,๔๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ -         -            ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๑๕๖,๔๐๐ ๓๐๓,๖๐๐

๒,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๗๒๙,๖๓๗ ๓๓๘,๕๐๐ ๓๑๖,๒๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ ๑,๕๙๐,๐๐๐ ๑,๐๕๘,๐๓๓ ๔,๒๗๘,๕๐๐ ๓,๓๙๙,๘๘๕ ๘๗๘,๖๑๕

กจิกรรม

งานเพาะช ากล้าไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว งานผลิตกล้าไม้

รวมทัง้สิ้น
เพาะช ากล้าไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว

กล้าไมร้ะบบถาดรากลอย กล้าไมทั้ว่ไป
งบลงทุน งบลงทุน

กล้าไมทั้ว่ไป (พะยูง)

รวม

ล าดับ หน่วยงาน
กล้าไมทั้ว่ไป กล้าไมข้นาดใหญ่
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~ ๑๓๔ ~ 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ฝุายวิจัยและพัฒนาการปุาไม้  
๒.๑.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝุายวิจัย

และพัฒนาการปุาไม ้ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการรุกขกรรม ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการและกู้ภัยต้นไม้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท่ัวไป จ านวน ๕ ครั้ง พร้อมได้ให้ค าแนะน าในการบ ารุงดูแลต้นไม้ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ี ๕ จังหวัดได้แก่ เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมรุกขกร 

กิจกรรม 
หน่วย
วัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ผลงาน 

1. ศูนย์ปฏิบัติการรุกขกรกรมปุาไม้ ศูนย์ 1 1 
2.ให้บริการและรักษากู้ภัยต้นไม้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 

ครั้ง 5 5 

3. ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาต้นไม้ ครั้ง 5 5 
4. สร้างเครือข่ายรุกขกร ภายนอกองค์กรเพื่อขยายผลการปฏิบัติงาน
ด้านรุกขกร 

ศูนย์ 1 1 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
              ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส่วนส่งเสริมการปลูกปุา มีผลการ
เบิกจ่ายปรากฏตามตารางท่ี ๔-๖ 
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ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม ้

1 
กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งาน
บ ารุงรักษาป่า) 10,288,400.00     10,288,400.00 10,273,680.00     10,273,680.00 99.86 14,720.00   

   - บ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 7,548,000.00 0.00 0.00 7,548,000.00 7,546,770.00 0.00 0.00 7,546,770.00 99.98 1,230.00   

   - บ ารุงรักษาป่าปีที่ 7-10 2,082,500.00 0.00 0.00 2,082,500.00 2,075,700.00 0.00 0.00 2,075,700.00 99.67 6,800.00   

   - จัดท าแนวกันไฟ 657,900.00 0.00 0.00 657,900.00 651,210.00 0.00 0.00 651,210.00 98.98 6,690.00   

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

เงินนอกงบประมาณ                       
2 เงินฝากแผนกป่าไม้ รหัส 

00930 กิจกรรมปลูกและบ ารุง
ป่า (แผนงาน/โครงการที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยได้รับอนุญาตจากกรมป่า
ไม้ส าหรับก่อสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า) 612,000.00 0.00 0.00 612,000.00 611,645.00 0.00 0.00 611,645.00 99.94 355.00   
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 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม ้

  
  - กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 3 612,000.00 0.00 0.00 612,000.00 611,645.00 0.00 0.00 611,645.00 99.94 355.00   

3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า โครงการจัดหาแหล่งน้ า
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (เบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทนกรม
ชลประทาน) 2,615,600.00 0.00 0.00 2,615,600.00 2,610,110.00 0.00 0.00 2,610,110.00 99.79 5,490.00   

  
 -กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 1,224,000.00 0.00 0.00 1,224,000.00 1,223,970.00 0.00 0.00 1,223,970.00 100.00 30.00   

  
 -กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่  7-8 1,391,600.00 0.00 0.00 1,391,600.00 1,386,140.00 0.00 0.00 1,386,140.00 99.61 5,460.00   

4 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินรหัส 
00770 กิจกรรมบ ารุงป่า 5,284,100.00 0.00 0.00 5,284,100.00 5,282,346.00 0.00 0.00 5,282,346.00 99.97 1,754.00   

   -กิจกรรมบ ารุงป่าปีที่ 2-6  4,671,600.00 0.00 0.00 4,671,600.00 4,670,466.00 0.00 0.00 4,670,466.00 99.98 1,134.00   
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       

   -กิจกรรมบ ารุงป่าปีที่ 7-10 612,500.00 0.00 0.00 612,500.00 611,880.00 0.00 0.00 611,880.00 99.90 620.00   
5 เงินฝากเงินบริจาค กรมป่าไม้ รหัส 

10787 กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม ้
51,510.00 0.00 0.00 51,510.00 51,498.70 0.00 0.00 51,498.70 99.98 11.30   

   -กิจกรรมบ ารุงป่าปีที่ 2-6  51,510.00 0.00 0.00 51,510.00 51,498.70 0.00 0.00 51,498.70 99.98 11.30   

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
6  กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูก
สวนป่า  120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 100.00 0.00   

  
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วม
เครือข่าย                       
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       

7 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ  218,000.00 218,000.00 

217,996.4
3 0.00 0.00 0.00 0.00 217,996.43 100.00 3.57   

  
 - ส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามตามหลัก
วิชาการ (สวนป่าที่ขึ้นทะเบียน)                       

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
8 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก

ไม้เศรษฐกิจ  
2,495,700.0

0 
19,800.00 19,800.00 0.00 0.00 2,696,000.

00 
2,495,70

0.00 
2,489,000.00 99.73 6,700.00 **

เกษตรกร
ยกเลิก 

   -ตรวจติดตามแปลง กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ( ปีที่ 3-ปีที่ 5) 
9 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพารา
และพื้นที่เกษตรกรรม 26,400.00 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 100.00 0.00   
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       

   - รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ                       
10 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อก

ไม ้เพื่อสนับสนุนการรองรับถ่ิน
ก าเนิด Rules of Origin(Roo) ตาม
กฎ AEC และการออกใบอนุญาต
ส่งออก 67,000.00 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 100.00 0.00   

   - เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปลูกไม ้                       
11 กิจกรรส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ

อุตสาหกรรม 
2,787,500.0

0 118,200.00 118,200.00 0.00 0.00 2,669,300 2,669,300 2,787,500.00 100.00 0.00   
11.1 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ า 3,4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี(เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541) 

  รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร  ปีที่ 1 

11.2 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  

  รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร  ปีที่ 1-3 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       

11.3 โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

12 
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานส านัก
เศรษฐกิจการป่าไม้) 1,306,500.00 0.00 0.00 1,306,500.00 1,305,953.30 0.00 0.00 1,305,953.30 99.96 546.70   

  สนับสนุนกล้าไม้ท่ัวไป 1,116,500.00     1,116,500.00 1,115,978.30             

  สนับสนุนกล้าไม้ขนาดใหญ ่ 190,000.00     190,000.00 189,975.00             
12.1 กิจกรรมผลิตกล้าไม ้(งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)(สนับสนุนกล้าไม้ท่ัวไป กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม) 

   -สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร ( 300 
ต้น/ไร่) 153,700.00 0.00 0.00 153,700.00 153,659.30 0.00 0.00 153,659.30 99.97 40.70   

12.2 กิจกรรมผลิตกล้าไม ้(งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)(สนับสนุนกล้าไม้ท่ัวไป กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม) 
   -สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร ( 300 

ต้น/ไร่) 174,000.00 0.00 0.00 174,000.00 173,713.00 0.00 0.00 173,713.00 99.84 287.00   
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๔  ผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายปลูกป่า (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 
(บาท) หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายปลูกป่า                       
12.3 กิจกรรมผลิตกล้าไม ้(งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)(สนับสนุนกล้าไม้ใหญ ่โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ า 3,4 และ 5) 

  
 -สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร ( 25 
ต้น/ไร่) 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 189,975.00 0.00 0.00 189,975.00 99.99 25.00   

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

12.4 กิจกรรมผลิตกล้าไม ้(งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)(สนับสนุนกล้าไม้ท่ัวไป โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ า 3,4 และ 5) 

   -สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร ( 200 
ต้น/ไร่) 580,000.00 0.00 0.00 580,000.00 579,985.00 0.00 0.00 579,985.00 100.00 15.00   

12.5 กิจกรรมผลิตกล้าไม ้(งานส านักเศรษฐกิจการป่าไม้)(สนับสนุนกล้าไม้ท่ัวไป โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน) 

  
 -สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร 
 ( 800 ต้น/ไร่) 208,800.00 0.00 0.00 208,800.00 208,621.00 0.00 0.00 208,621.00 99.91 179.00   
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

ตารางที่ ๕  สรุปผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิจฝ่ายผลิตกล้าไม้ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล คงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ศูนย์เพาะช ากล้าไมอ้ดุรธานี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๗๖๓,๘๐๐ ๗๖๓,๘๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๙๒๘,๐๐๐ ๙๒๘,๐๐๐ ๓๑๕,๘๐๐ ๓๐๕,๐๐๐ ๒๒๙,๗๐๐ ๒๒๙,๗๐๐ ๖๓๙,๕๐๐ ๖๓๙,๕๐๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๗๔๙,๐๐๐ ๗๔๙,๐๐๐ ๕,๖๒๕,๐๐๐ ๕,๖๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๒ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัอดุรธานี -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๔,๙๗๘ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๗๖๘ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๑๘๐ ๔๗๘,๕๐๐ ๔๗๘,๕๐๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๖๐๒,๕๐๐ ๑,๖๐๒,๔๒๖ ๗๔
๓ สถานีเพาะช ากล้าไมว้งัสามหมอ จังหวดัอดุรธานี -      -      -            -            -            -            -         -         ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๓๑๙,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐ ๐
๔ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัหนองคาย -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๔,๙๘๐ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๗๙๒ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๑๙๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๕๕๙,๐๐๐ ๑,๕๕๘,๙๖๒ ๓๘
๕ สถานีเพาะช ากล้าไมสั้งคม จังหวดัหนองคาย -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๗๕๒ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๑๙๙ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๔,๙๙๙ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๕๕๙,๐๐๐ ๑,๕๕๘,๙๕๐ ๕๐
๖ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัหนองบัวล าภู -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๘๐๐ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๒๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๕๕๙,๐๐๐ ๑,๕๕๙,๐๐๐ ๐
๗ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัเลย -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๔,๙๗๕ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๘๐๐ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๒๐๐ ๕๙๔,๕๐๐ ๕๙๔,๔๘๕ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๗๑๘,๕๐๐ ๑,๗๑๘,๔๖๐ ๔๐
๘ สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดับึงกาฬ -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๔,๙๗๕ ๒๘๘,๘๐๐ ๒๘๘,๗๕๗ -         -         ๑๑๐,๒๐๐ ๑๑๐,๑๘๕ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๔,๘๘๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๕๕๙,๐๐๐ ๑,๕๕๘,๗๙๗ ๒๐๓
๙ สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวดัเลย -      -      ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๕,๙๙๐ -         -         ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๐๙,๙๙๐ ๑๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๙๔๕,๐๐๐ ๕,๙๔๔,๙๐๘ ๒,๕๗๒,๖๐๐ ๒,๕๗๒,๔๕๙ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๒๐๐ ๑,๐๐๙,๑๕๔ ๔,๖๑๑,๐๐๐ ๔,๖๑๐,๘๖๔ ๓๑๕,๘๐๐ ๓๐๕,๐๐๐ ๒๒๙,๗๐๐ ๒๒๙,๗๐๐ ๖๓๙,๕๐๐ ๖๓๙,๕๐๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๗๔๙,๐๐๐ ๗๔๙,๐๐๐ ๑๖,๙๑๑,๐๐๐ ๑๖,๘๙๕,๕๘๕ ๑๕,๔๑๕

ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม
งานเพาะช ากล้าไมเ้พือ่เพิม่พืน้ท่ีสีเขียว งานผลิตกล้าไม้ โครงการเพิม่ศักยภาพงานเพาะช ากล้าไม้

รวมทัง้ส้ิน
เพาะช ากล้าไมเ้พือ่เพิม่พืน้ท่ีสีเขียว เตรียมจัดท ากล้าไมข้นาดใหญ่

บ้านพกัข้าราชการ
กล้าไมท่ั้วไป (พะยูง) ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมกจิกรรม

บ้านพกัข้าราชการ บ้านพกัคนงาน 

ล าดับ หน่วยงาน
กล้าไมท่ั้วไป กล้าไมข้นาดใหญ่ กล้าไมร้ะบบถาดรากลอย กล้าไมท่ั้วไป กล้าไมท่ั้วไป ระดับ ๑-๒

งบลงทุน งบลงทุน งบลงทุน สถานีแจกจ่ายกล้าไม้ บ้านพกัข้าราชการ
ระดับ ๓-๔ ระดับ ๕-๖ แบบ ๔ ครอบครัว

รวม

งบด าเนินงาน
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ตารางที่ ๖  สรุปผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ภารกิจฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 

การด าเนินงาน 
รวม

งบประมา
ณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เบิกจ่ายรวม 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

หมาย
เหต ุ

แผน 
ปฏิบัติงา

น 

ผล
ปฏิบัติงา

น 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
1 กิจกรรมรุกขกร 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 25,000 25,000 24,998.41     24,998.41 99.99 1.59  

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ  
2 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย  (ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการใช้ประโยชน์ปุาไม้ที่ 3 จังหวัดเลย) 
1 หน่วย 1 หน่วย 188,500 188,500 188,497.89     188,497.89 99.99 2.11  

3 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
(งานพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้) 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ปุาไม้ที่ 3 
จังหวัดเลย) 

  114,000   114,000 114,000   114,000 100 0 

 

 รวม   327,500 213,500 213,496.3 114,000 114,000   327,496.3 99.99 3.7   
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~ ๑๔๔ ~ 

 
 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑ การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการปลูกปุาในแต่ละกิจกรรมมีข้ันตอนมีการรอผู้อ านวยการส านักฯ 

อนุมัติ หลายข้ันตอนเกินไป ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและไม่ทันช่วงฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร 
๒ อัตราราคางานต่อหน่วยในการผลิตกล้าไม้ทุกประเภทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมี

ต้นทุนในการผลิตกล้าค่อนข้างสูง 
๓ สถานีเพาะช ากล้าไม้ในหลายจังหวัดไม่มีอาคารส านักงาน วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
๔ ไม่มีงบประมาณส าหรับการการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

กิจกรรมอ านวยการให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน และการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๕ ขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานีเพาะกล้าไม้ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในการดูแล 

บ ารุงกล้าไม้ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางและปฏิบัติงานอย่างเอาใจใส่  
๖ ผู้ขอรับกล้าไม้โดยรวมมีจ านวนลดลงเนื่องจากห้วงเวลาในการขอรับกล้าไม้ของประชาชนตรงกับ

ฤดูกาลท านา ความต้องการกล้าไม้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคม และพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ
มีการปลูกต้นไม้ต่อเนื่องหลายปี ท าให้พื้นท่ีท่ีเหามะสมในการปลูกต้นไม้ลดลง 

 
 
๑ ควรลดขั้นตอนของเอกสารในแต่ละกิจกรรมเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในการออกพื้นท่ี 
๒ กรมปุาไม้ควรพิจารณาปรับเพิ่มอัตราราคางานต่อหน่วยในการผลิตกล้าไม้ทุกประเภทให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุนในการผลิตกล้าไม้ ได้แก่ วัสดุท่ีใช้ในการเพาะช ากล้าไม้มีการปรับข้ึน
ราคามาโดยตลอด 

๓ กรมปุาไม้ควรพิจารณาให้การสนับสนุนอาคารส านักงาน วัสดุ และครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๔ กรมปุาไม้ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และกิจกรรมอ านวยการให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๕ กรมปุาไม้พิจารณาให้การสนับสนุนอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน เพิ่มอัตราก าลังพนักงานราชการ 
หรือลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อช่วยปฏิบัติงานประจ าสถานีเพาะช ากล้าไม้ต่อไป 

๖ หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ควรด าเนินการส ารวจความต้องการกล้าไม้ของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
จัดท าสถิติการขอรับกล้าไม้ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงาน ทันต่อเหตุการณ์ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายครอบคลุมทุกช่องทาง 

 
 

ปัญหา - อุปสรรค 

ส านักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
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~ ๑๔๕ ~ 

 
 

  

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
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~ ๑๔๖ ~ 

ภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจรายจังหวัดด าเนินการออก
ปฏิบัติงานและตรวจติดตามผลการบ ารุงแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อ
อุตสาหกรรม 
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~ ๑๔๗ ~ 

ภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจรายจังหวัดออกตรวจติดตาม
และให้ค าแนะน าเชิงวิชาการแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมในการ
บ ารุงแปลงปีที่ ๒ จ านวน ๔๑ ราย พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ ปีที่ ๓ จ านวน ๑๐๕ ราย พื้นที่ ๘๙๙ ไร่ 
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~ ๑๔๘ ~ 

ภาพการด าเนินงานเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 3 4 และ 5 
ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) เข้ารับกล้าไม้ตามโครงการฯ เพื่อน าไปปลูก 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๔๙ ~ 

ภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจจังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานใน
พื้นที่เพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 
3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) 

 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๐ ~ 

ภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจจังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานใน
พื้นที่เพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 
3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๑ ~ 

ภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจจังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานใน
พื้นที่เพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 
3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย. 41) 

การซ่อมทางตรวจการ 

  
ยามปูองกันไฟ 

  
การดายวัชพืช 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๒ ~ 

ภาพการด าเนินงานการด าเนินงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า  
กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า) กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 

การปลูกซ่อม 

  
การดายวัชพืช 

  
การริดกิ่ง 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๓ ~ 

ภาพการด าเนินงานการด าเนินงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า  
กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า) กิจกรรมบ ารุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (ต่อ) 

กิจกรรมจัดท าแนวกันไฟ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๔ ~ 

ภาพการด าเนินงานการด าเนินงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่า  
กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานบ ารุงรักษาป่า) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๕ ~ 

ภาพการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงานแปลงปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๖ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๗ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๘ ~ 

ภาพการด าเนินงานการส ารวจ/เก็บข้อมูลภาคสนาม กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ 
เพื่อสนับสนุนการรับรองถ่ินก าเนิด Rules of Origin (Roo) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก 

  

  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๕๙ ~ 

ภาพการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ
อุตสาหกรรม 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๐ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๑ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมตรวจติดตามผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๒ ~ 

ภาพการด าเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๓ ~ 

ภาพการด าเนินงานการจัดเตรียมความพร้อมของเรือนเพาะช าหรือพื้นที่ส าหรับวางกล้าไม้ โดยการ
ติดต้ังและซ่อมแซมตาข่ายพรางแสง ท าความสะอาดเรือนเพาะช ากล้าไม้ ก าจัดวัชพืชในเรือนเพาะช ากล้าไม้ 
และบริเวณโดยรอบ  เรือนเพาะช ากล้าไม้ให้สะอาดเรียบร้อย 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๔ ~ 

ภาพการด าเนินงานการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ โดยจัดเตรียมวัสดุเพาะช าและผสมวัสดุเพาะช า

ตามอัตราส่วนที่สามารถเพาะเมล็ดไม้เพียงพอที่จะผลิตกล้าไม้ได้ตามชนิดและจ านวนที่ก าหนด 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๕ ~ 

ภาพการด าเนินงานการจัดเตรียมเมล็ดไม้ การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะช า (วิธีปฏิบัติในการเพาะ
เมล็ดไม้แต่ละชนิดตามหลักวิชาการ) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๖ ~ 

ภาพการด าเนินงานการด าเนินการเพาะช าเมล็ดไม้ให้เพียงพอและมีอัตราการงอกที่ดี ทันห้วงเวลาที่
จะย้ายช ากล้าไม้ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๗ ~ 

ภาพการด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุเพาะช าและผสมวัสดุเพาะช าตามอัตราส่วนที่ก าหนด กรอก
วัสดุเพาะช าใส่ถุงเพาะช า และจัดวางเรียงให้ครบจ านวนตามท่ีก าหนด 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๘ ~ 

ภาพการด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุเพาะช ากล้าไม้ โดยท าการผสมดินและวัสดุเพาะช ากล้าไม้อื่น  ๆ
ให้เข้ากันเป็นอย่างดี แล้วจึงน าไปกรอกใส่ถาดกล้าไม้ โดยใส่ดินในถาดให้เต็ม น าถาดกล้าไม้ที่กรอกวัสดุเพาะ
ช าแล้วไปวางบนที่วางถาดกล้าไม้ภายในโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ที่เตรียมไว้ (เพาะช ากล้าไม้ด้วยถาดระบบ
รากลอย) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๖๙ ~ 

ภาพการด าเนินงานการย้ายช ากล้าอ่อนลงถุงเพาะช าบางส่วน โดยแยกชนิดกล้าไม้ที่จะย้ายช าให้
เหมาะสม ง่ายต่อการตรวจนับและขนย้ายกล้า 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๐ ~ 

ภาพการด าเนินงานการบ ารุงรักษากล้าไม้ รดน้ า ใส่ปุ๋ย ป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ตัดรากกล้า
ไม้ และจัดเรียงชั้นความสูงตามล าดับ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๑ ~ 

ภาพการด าเนินงานการเปลี่ยนถุงกล้าไม้ โดยน ากล้าไม้ขนาดถุง 4x6 นิ้ว ตามชนิดและจ านวนที่
ก าหนด จัดเตรียมวัสดุเพาะช ากล้าไม้ ผสมดินและวัสดุเพาะช ากล้าไม้อื่นๆ ให้เข้ากันเป็นอย่างดี เปลี่ยนถุง
กล้าไม้ โดยน ากล้าไม้ขนาดถุง ๑๐ x๑๒ นิ้ว โดยใส่วัสดุเพาะช าในถุงให้เต็มและพับมุมก้นถุงแล้วน าไปเรียง
ภายในโรงเรือนเพาะช าให้เป็นแปลงตามหลักวิชาการ เพื่อความสะดวกในการบ ารุงรักษาและตรวจนับจ านวน
กล้าไม้ (จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๒ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๓ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๔ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๕ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๖ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๗ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๘ ~ 

ภาพการด าเนินกิจกรรมรุกขกร (ต่อ) 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๗๙ ~ 

 
 
 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนงาน 
ผลผลิต/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผน ผล ร้อยละ 
กันเงิน 

เหลื่อมป ี
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตพื้นที่ปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ 
  1. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
      (งานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 
  2. กิจกรรมบ ารุงรักษาปุา  
      (งานโครงการพัฒนาปุาไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม ้
  3. โครงการพัฒนาปุาไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
      พระราชด าริฯ 

 
 
 
 

1,337,500.00 
 

855,000.00 
 
 

177,800.00 
36,000.00 

 
 
 
 

1,336,456.00 
 

854,920.00 
 
 

177,790.00 
35,982.00 

 
 
 
 

99.92 
 

99.99 
 
 

99.99 
99.95 

  
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
- 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
โครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
- กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ 
 

  
 
 
 
38,500,000.00 
 

  
 
 
 
38,083,283.00 

  
 
 
 

98.92 

  
 
 
 

- 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
โครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
- กิจกรรมผลิตกล้าไม้  
  (งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

  
 
 
 

660,000.00 
 

  
 
 
 
659,925.00 

  
 
 
 

99.99 

  
 
 
 

- 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
(เบิกแทนกรมชลประทาน) 
- รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข 
  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
1,200,000.00 

 
 
 
 

1,199,795.00 

 
 
 
 

99.98 

 
 
 
 

- 

2.6 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของส่วนโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๐ ~ 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ) 

แผนงาน 
ผลผลิต/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผน ผล ร้อยละ กันเงินเหลื่อมป ี

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
- งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 
 
 

660,000.00 

 
 
 

659,950.00 

 
 
 

99.99 

 
 
 
- 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยเชียง 
(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธาน ี
- งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 
 
 
 

1,858,000.00 

 
 
 
 

834,478.00 

 
 
 
 

44.91 

 
 
 
 

1,023,522.00 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย 
- งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

  
 
 
 

2,847,100.00 

  
 
 
 

773,250.11 

 
 
 
 

27.16  

 
 
 
 

 2,073,410.00 

 
 
 

1. หัวหน้าโครงการปฏิบัติงานหลายหน้าท่ี ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การประสานงาน  
ในพื้นท่ีเกิดความล่าช้า การมีพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ ( TOR) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน  
ท่ีสามารถปฏิบัติงานประจ าในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การปฏิบัติงาน การประสานงาน ในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีความรวดเร็วมากขึ้น 

2.กิจกรรมสร้างปุาสร้างรายได้ไม่มีงบประมาณในการปลูกซ่อม/บ ารุงรักษาต้นไม้ในปีถัดไป เนื่องจาก
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณแบบปีต่อปี ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพ/รูปแบบของการปลูก 
ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง (Model) ตามแบบท่ีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ 

3.ยานพาหนะท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจท่ีปฏิบัติ เช่น โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ฯ  
อ.นาแห้ว จ.เลย ได้รับการจัดสรรยานพาหนะประเภท รถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน  เนื่องจากสภาพพื้นท่ี 
ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ค่อนข้างเข้าถึงล าบาก ท าให้รถจักรยานยนต์ท่ีได้รับการจัดสรร 
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

4. ไม่มียานพาหนะส าหรับการปฏิบัติงาน โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ตามพระราชด าริฯ ในสังกัด
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ทุกโครงการ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) 

ปัญหา – อุปสรรค 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๑ ~ 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

5. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการปุาไม้ ส่งผลให้เกิด 
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  

6. ฤดูกาลท่ีไม่แน่นอน เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนท้ิงช่วง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ท่ีไม่สามารถก าหนดได้ ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของต้นไม้ 

 
 
1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลัง 
คนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทุกโครงการ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ส านักงาน เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  

3. การมีเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าท่ีต าบล) ท่ีมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพื้นท่ีนั้นๆ หรือความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ จะท าให้สามารถออกติดตาม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่สมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการในการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ได้ในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อย 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๒ ~ 

 
 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้ 
  กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (งานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 
 

  

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๓ ~ 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (งานส านักโครงการพระราชด าริและกิจการ
พิเศษ) (ต่อ) 

 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๔ ~ 

กิจกรรมบ ารุงรักษาปุา (งานโครงการพัฒนาปุาไม้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๕ ~ 

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 
โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๖ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๗ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๘ ~ 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
(เบิกแทนกรมชลประทาน)  

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๘๙ ~ 

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๐ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

  

  

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๑ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๒ ~ 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๓ ~ 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ  
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

  
  

  
  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๔ ~ 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
  ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 
 

 

3.1 จังหวัดอุดรธานี 
3.2 จังหวัดเลย 
3.3 จังหวัดหนองคาย 
3.4 จังหวัดหนองบัวล าภู 
3.5 จังหวัดบึงกาฬ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๕ ~ 

 
 
 
 
 

ศูนย์ปุาไม้อุดรธานี เลขท่ี ๗๕ ถนนศรีสุข  ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑000  
โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๙ 

 
 

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการก าหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัดให้
สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๒.  จัดท าและพัฒนาศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านการปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัด  กระทรวง และระดับชาติ) 

๓.  เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการปุาไม้ ท้ังการสงวน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรปุาไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด 

๔.  ด าเนินการและประสานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยสวนปุา กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

๕.  ด าเนินการและประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้ให้เป็นตาม
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

๖.  สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท า
ฐานข้อมูลปุาไม้ระดับจังหวัด 

๗.  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 

ที่ต้ังหน่วยงาน 
 

อ านาจหน้าที ่

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๖ ~ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงาน 
 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ 
ศรีธาตุ 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม ้

บ้านดุง 

 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม ้

น ้าโสม 

 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้
หนองวัวซอ 

 

ศูนย์ป่าไม้อุดรธาน ี

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 

หน่วยป้องกันและ 
พัฒนาป่าไม้  

จ านวน ๔ หน่วย 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๗ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 
2. จัดท าแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/

กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ และการ

ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดท ารายงาน
สถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด 

2. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านปุาไม้ และการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านปุาไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้  
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ การปูองกัน
และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ การควบคุมไฟปุา และการอนุญาต 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพะราชด าริและกิจการ

พิเศษ การจัดการปุาชุมชน และการส่งเสริมการปลูกปุา ตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท าฐานข้อมูล
ปุาไม้ระดับจังหวัด 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการฟื้นฟูปุา การส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ การจัดการปุาชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2. ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
 

3. ฝ่ายส่งเสริมการป่า
ไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๘ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ รวมท้ังประสานการด าเนินการเกี่ยวกับ

การบังคับใช้กฎหมายปุาไม้ในขอบเขตท้องท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ 
2. ด าเนินการและประสานการด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาไม้ ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน การ

จัดการท่ีดินปุาไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านปุาไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลุกปุาของ
ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ 

3. เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นค าขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่น ๆ ใน
การขอรับอนุญาตด้านปุาไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน 

4. ด าเนินการจัดการท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 6 
2 ลูกจ้างประจ า 17 
3 พนักงานราชการ 58 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 20 

รวม 101 
 

1. ประจ าศูนย์ป่าไม้อุดรธาน ี
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 3 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 12 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 17 
 
 
 
 
 

4. ฝ่ายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  
 

อัตราก าลัง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๑๙๙ ~ 

2. ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองวัวซอ 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 11 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 10 

รวม 24 
 

3. ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ าโสม 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 2 
2 ลูกจ้างประจ า 4 
3 พนักงานราชการ 15 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 7 

รวม 28 
 

4. ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านดุง 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 4 
3 พนักงานราชการ 10 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 1 

รวม 16 
 

5. ประจ าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีธาตุ 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 6 
3 พนักงานราชการ 11 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 2 

รวม 20 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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หมายเหตุ  …. ข้อมูลจากส่วนจัดการท่ีดินปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี 
 

~ 200 ~ 

 

ชนิดพื้นที่ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 
ปุาสงวนแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีมีเน้ือที่ท้ังหมด ๙๗๔,๙๕๙  

จ าแนกเป็น   
๑.พ้ืนที่คงสภาพปุาในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ๔๗๐,๑๙๔ ๔๘.๒๓ 
๒.พ้ืนที่ครอบครองก่อนปี ๒๕๔๕ ตาม มติ ครม.๓๐ มิ.ย.๒๕๔๑  ๓๕๑,๓๖๐ ๓๖.๐๔ 
๓.พ้ืนที่บุกรุกหลังปี ๒๕๔๕ ตาม มติ ครม. ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๑  ๑๕๓,๔๐๕ ๑๕.๗๓ 

ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี 
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~ ๒๐๑ ~ 

 
 
๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑ หนังสือรับ 3,722 เลข  
๒ หนังสือส่ง 1,897 เลข  
๓ เลขค าส่ัง 16 ค าส่ัง  

 

๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 

1. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ     
(ส่วนกลาง) 

31,700 31,700 100 - 

๒. กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน      
    พ.ศ.2562 

106,600 106,600 100 - 

๓. -กิจกรรมการจัดต้ังปุาชุมชน  
    -กิจกรรมการจัดการท าแนวเขตและแบ่งบริเวณ 
     การใช้ประโยชน์ปุาชุมชน  
    -กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขต  
     ของปุาชุมชน 

39,600 
936,000 

 
90,000 

 

39,600 
936,000 

 
90,000 

100 
100 

 
100 

- 
- 
 
- 

๔. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 17,000 16,922.28 99.54 77.72 

๕. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ 
    ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

4,000 3,985.09 99.63 14.91 

๖. กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,190,000 1,190,000 100 - 

๗. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย  
    ทรัพยากรปุาไม้ อด.๑ (หนองแวง) 

1,010,000 1,009,999.73 99.99 0.27 

๘. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย  
    ทรัพยากรปุาไม้ อด.๒ (หนองวัวซอ) 

1,334,000 1,333,999.99 99.99 0.01 

๙. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย 
    ทรัพยากรปุาไม้ อด.๓ (ศรีธาตุ) 

530,000 530,000 100 - 

๑๐.กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย 
     ทรัพยากรปุาไม้ อด.๔ (บ้านดุง) 

256,000 256,000 100 - 

๑๑.กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย     
     แบบบูรณาการ 
 

2,000 2,000 100 - 

๑๒. กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 257,000 257,000 100 - 

๑๓. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน พิทักษ์ปุา  
      พัฒนาชาติ 

7,500 7,500 100 - 

รวม 5,811,400 5,811,307.09 100 92.91 

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของศูนย์ปุาไม้อุดรธานี 
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~ ๒๐๒ ~ 

๑.๓ งานการป้องกันรักษาป่า 
๑) งานคดีและของกลาง 
ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ ในท้องที่จังหวัด

อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นปพ.  
จ านวน

คดี  
ผู้ต้องหา  

(คน)  
พ้ืนท่ี  

ถูกบุกรุก  

ไม้ของกลาง  
อุปกรณ์ของกลางการ

กระผิด  
   

ของป่า/สัตว์
ป่า  

/อื่นๆ  ไม้ท่อน  
ปริมาตร  
(ลบ.ม.)  

ไม ้ 
แปรรูป  

ปริมาตร  
(ลบ.ม.)  

เลื่อยโซ่
ยนต์  

(เคร่ือง)  
อื่น ๆ  

๑.น้ าโสม  ๑๐  ๓  ๑๓-๐-๖๘  ๕๗  8.4602  ๖9  ๑.๕๓๖  5  -  
 

๒.หนองวัวซอ  2  -  -  ๑๔  ๑๑.๓๒๙  ๓๙  ๐.๘๖  -  -     

๓.ศรีธาตุ  ๙  ๗  20-2-74  56  10.941  105  3.43๒  6  -    

๔.บ้านดุง  ๔  3  -  10  ๑.425  -  -  2  -     

รวม  ๒๕  ๑๓  ๓๓-๓-๔๒  ๑๓๗  ๓๒.๒  ๒๑๓  ๕.๘๓  ๑๓  
 

   
 

๒) การด าเนินการทวงคืนพื้นที่ป่า   
แผนบังคับใช้กฎหมายส่งฟ้อง/ด าเนินคดี จ านวน 1,323 ไร่ ผล 138-3-16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

10.49 
1.4 งานควบคุมไฟป่า 

ข้อมูล hotspot (ระบบ MODIS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ปี จ านวนจุดความร้อนป่าสงวนฯ  (คร้ัง) 

๒๕๖๑ (๒๐๑๘) ๒๓๕ 
๒๕๖๒ (๒๐๑๙) ๔๒๒ 
๒๕๖๓ (๒๐๒๐) ๔๒๖ 

๒๕๖๔ (๒๐๒๑) ๒๐๘ 

2565 (2022) ๑๔๓ 
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~ ๒๐๓ ~ 

1.5 งานอนุญาต 
รายงานผู้ประกอบการที่ขออนุญาต/ต่ออายุโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทการอนุญาต จ านวน ขอรับใบอนุญาต (ต้ัง
ใหม)่ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

ขอต่ออายุใบอนุญาต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

1 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 
เพื่อประดิษฐกรรมฯ 

76 0 25 

2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 
โรงเลื่อยจักร 

2 0 2 

3 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 
เพื่อผลินชิ้นไม้สับฯ (ไม้ 13 ชนิด) 

16 1 5 

4 โรงค้าไม้แปรรูป 30 2 9 

5 โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 57 5 18 

6 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 15 2 2 

 รวม 194 10 59 
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~ ๒๐๔ ~ 

๑.6  งานป่าชุมชน 
กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  

๑. กิจกรรมจัดต้ังปุาชุมชน  ๓ ปุาชุมชน  ๓ ปุาชุมชน  ๑๐๐  

๒. กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตปุาชุมชน  ๑๕ กิโลเมตร  ๑๕ กิโลเมตร  ๑๐๐  

๓. กิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน  ๒๖๐ กิโลเมตร  ๒๖๐ กิโลเมตร  ๑๐๐  

๔.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชนพิทักษ์ปุาพัฒนาชาติ 
- เครือข่ายรายบุคคล  
- เครือข่ายปุาชุมชนระดับหมู่บ้าน  

๒๕ คน  
๕๖ หมู่บ้าน  

๒๕ คน  
๕๖ หมู่บ้าน  

๑๐๐  
๑๐๐  

๕. กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        
๖. กิจกรรมด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒  
-ประชุมคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด  

 ๑๗ ปุาชุมชน  
 ๓  ครั้ง  

๑๗ ปุาชุมชน  
๔ ครั้ง  

 ๑๐๐ 
 ๑๐๐ 

 

๑.7 ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ป่าไม้อุดรธาน ี

ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
1.7.1 ปุาชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ หมู่ท่ี ๑,๒,๔และ ๖ ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกู่แก้ว จังหวัด

อุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศปุาชุมชนดีเด่นด้าน “ปุาชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 
ประจ าปี ๒๕๖๕  

1.7.2 การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สามพร้าว) 
1.7.3 การประสานความร่วมมือเรื่องแหล่งเงินทุน จาก สกสว. ปตท.สผ.(ภูสินฮ่อม)  
1.7.4 การประสาน พอช.เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน คทช.จังหวัดอุดรธานี ในพื้นท่ีตกหล่น 

(นอกเปูาหมาย)  
1.7.5 การเช่ือมโยงแผนยุทธ์ศาสตร์กรมปุาไม้ (เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว) กับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
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~ ๒๐๕ ~ 

๑.8 งานตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้อุดรธาน ี
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

๑.ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้าน
ป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมปุาไม้ แผนยุทธศาสตร์ชาติแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด       

๑. ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ 
๒. การประสานแผนในแผนยุทธศาสตร์    
    จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัด     
๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
    แหล่งทุนต่าง  ๆ

๒.ทบทวนสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ระดับ
จังหวัด 

การหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้
และพื้นที่สีเขียว 

อยู่คณะท างานของ กอ.รมน. 

๓.ศูนย์กลางด าเนินการและ
ประสานงานด้านการป่าไม้ 

๑. การประสานการประชุม คปป. 
    จังหวัด 
๒ .การจัดตั้งคณะท างานจังหวัดด้าน 
    การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
๓. ประสานงาน คทช. 
๔. ประสานการจัดการปุาชุมชน 
๕. ประสานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

๑ .การร่วมให้ข้อมูลในการประชุม คปป. 
   จังหวัด 
๒. คณะท างานยุทธศาสตร์ด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ของ กอ.รมน.จังหวัด 
๓. คณะท างานและเลขานุการ 
    คณะกรรมการปุาชุมชนจังหวัด 
    อุดรธานี 
๔. การประสานการปฏิบัติด้านการ 
   แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 

๔.ประสานการอนุญาตและให้บริการ ๑. ประสานการอนุญาตอุตสาหกรรม 
    ไม้และใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒. ตั้งคลินิกปุาไม้เพื่อให้บริการ 
   ค าแนะน าการอนุญาต การปลูกปุา  
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

๑.การประสานการปฏิบัติด้านการอนุญาต 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 
๒.การให้ค าแนะน าด้านวิชาการและข้อ
กฎหมาย 
3.การจัดท าสถิติผู้รับริการ 

๕.สนับสนุนการวิจัยหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

สนับสนุนการวิจัยของทุกองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ปุาไม้ในพื้นที ่
๑. ประสาน สกสว.จัดท าการวิจัย 
๒. คณะท างานโครงการความร่วมมือ 
   ระหว่างประเทศด้านการจัดการปุา 

๑. GEF-๗ 
๒. Mekong-Lancang 
๓. สกสว. 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
5. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙  
    อุดรธานี 
6. กองทุนสิ่งแวดล้อม 

๖.ฐานข้อมูลระดับจังหวัด จัดท าระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ และมอบหมายหน่วยงานใน
ระดับพื้นที่จัดท าฐานข้อมูล 

จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาบาง
พื้นที่ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพื่อน าเข้า
ระบบสื่อสารออนไลน์ทั้ง เว็บไซด์ และ 
facebook 

๗.ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา นปพ. ใช้เกณฑ์ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด
จากระดับกรมปุาไม้และส านักฯ 

๑. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสู่หน่วย 
    ปฏิบัติงาน 
๒. ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลงาน    
    รายบุคคล 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าที่   
    ตามระบบราชการ ๔.๐ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๖ ~ 

๑.8 งานตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้อุดรธาน ี(ต่อ) 
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

๘.สนับสนุนหน่วยงานอื่นตามท่ี
มอบหมายหรือเกี่ยวข้อง 

๑.การสนับสนุนงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
๒.การสนับสนุนงานจิตอาสาพระราชทาน 
๓.การสนับสนุนงานโครงการพระราชด าริ 
 

๑. สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       
    (ปุานันทนาการ) ด้านวิชาการ และ   
    แสวงหาแหล่งทุน จัดตั้งปุานันทนาการ  
    จ านวน 2 แห่ง 
๒. สนับสนุนภารกิจจิตอาสา โดยเฉพาะ 
    โครงการปลูกปุาและปูองกันไฟปุา 
๓. สนับสนุนงานโครงการพระราชด าริที ่
    ส าคัญ เช่น อพธ. เศรษฐกิจพอเพียง   
    (โคก หนอง นา โมเดล) 
4. ร่วมกับ พอช.ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
     ในพื้นที่ปุา 

 

๑.9 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ รักษาพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้
กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรปุาไม้ 

๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ฝุายจัดการปุาไม้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดย้ังการท าลาย 
กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษปุาไม้ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ๔๗๐,๑๙๔ ไร่ ฝุายจัดการปุาไม้ 
กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนปุา ๑,๙๔๐ ไร่ ๖๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตร.วา ฝุายจัดการปุาไม้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ พ้ืนท่ีป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู 
กิจกรรมโครงการพัฒนาปุาไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(ปลูกไม้ใช้สอย) 

๕๐ ไร่ ๕๐ ไร่ ฝุายส่งเสริมการปุาไม้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ๒๐๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่ ฝุายส่งเสริมการปุาไม้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ จัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
  - กิจกรรมการจัดตั้งปุาชุมชน 
  - กิจกรรมจัดท าแผนปุาชุมชน 
  - กิจกรรมจัดท าแนวเขตแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 

 
๑๐ ปุาชุมชน 

๑๕๐ ปุา 
๔๕ กิโลเมตร 

 
๕ ปุาชุมชน 

๕๐ ปุา 
๔๕ กิโลเมตร 

 
ฝุายส่งเสริมการปุาไม้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน ๒๐ ๒๐ ฝุายจัดการปุาไม้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๗  จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ท่ีเกิดจากไฟป่าในพ้ืนท่ีลดลงเม่ือเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน ๕% จุดความร้อนเพิ่มขึ้น ๓๑% ฝุายจัดการปุาไม้ 

 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๗ ~ 

 
 

ปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญระดับหน่วยและศูนย์ 

๑.ศูนย์และนปพ.ขาดเจ้าหน้าท่ีด้านการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

๑.การสนับสนุนข้อมูลจากส่วนกลางที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ร่วมในการน าไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้ทั้งเพ่ือ
การตัดสินใจ การวางแผนและการสื่อสารข้อมูล 

๒.ขาดการให้ความส าคัญต่อการ
รวบรวมและกระจายข้อมูลสู่หน่วย
ปฏิบัติ 

๒.จัดหาเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญทั้งใน
ระดับส านักฯ ศูนย์และนปพ. 

๓.ขาดการวิเคราะห์ร่วมระหว่างผู้ใช้กับ
ผู้รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลและยัง
กระจายอยู่แต่ละส่วนฯ 

๓.จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือส ารวจความต้องการใช้
ข้อมูลเพ่ือวางแผนการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

๒. ขาดอัตราก าลัง
ข้าราชการในระดับหน่วย
และศูนย์ 
 

๑. ศูนย์และนปพ.ขาดแคลนข้าราชการ
ที่จะท างานสนับสนุนภารกิจที่ต้อง
ท างานแบบหลากหลายภารกิจ 

๑. การสนับสนุนในการกระจายอัตราก าลังลงสู่หน่วย
ปฏิบัติให้มากข้ึน ส่วนกลางในระดับกรมและส านักควร
เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล วิชาการ งบประมาณ หน่วย
ก าหนดนโยบายและก ากับติดตามแทนการเป็นผู้ปฏิบัติ
เอง 
๒. จัดหาบุคคลากรที่จ าเป็นในการท างานยุค
โลกาภิวัฒน์ เช่น นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและ
บัญชี ท่ีสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีออนไลน์ เป็นต้น 

๓. ขาดการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากรรองรับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงระดับ
หน่วยและศูนย์ 

๑. บุคคลากรของศูนย์และนปพ.ยังขาด
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการปุา
ไม้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่จะ
ท างานสนับสนุนภารกิจที่ต้องท างาน
แบบหลากหลายภารกิจ 

๑. การพัฒนาบุคคลากรทั้งในระดับศูนย์และหน่วยให้มี
สมรรถนะการท างานตามแนวทางการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ การท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการจัดการปุาที่
ต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการและ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ปัญหา – อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๘ ~ 

 
 

กิจกรรมป้องกันการบุกรุกท าลายป่า (ลาดตระเวน) 

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๐๙ ~ 

กิจกรรมป้องกันการบุกรุกท าลายป่า (ลาดตระเวน) (ต่อ) 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๐ ~ 

กิจกรรมด้านการจัดการป่าไม้ 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๑ ~ 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมป่าไม้ 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๒ ~ 

กิจกรรมควบคุมไฟป่า 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๓ ~ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๔ ~ 

กิจกรรมจัดต้ังป่าชุมชน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๕ ~ 

กิจกรรมจัดท าแนวเขตป่าชุมชน 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๖ ~ 

 
 
 
 
 

ศูนย์ปุาไม้เลย เลขท่ี 37/1 ถ.นกแก้ว ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
 
 
 

1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัด  
ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนส่วนพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านปุาไม้ ท้ังการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรปุาไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปุา
ไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

3.ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้  
และจัดท าฐานข้อมูลปุาไม้ระดับจังหวัด 

4.ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้  
ติดตามผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 
 

ศูนย์ป่าไม้เลย 

ที่ต้ังหน่วยงาน 
 

อ านาจหน้าที ่

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๗ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงาน 
 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
นาแห้ว 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
เมืองเลย 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ปากชม 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
เชียงคาน 

 

ศูนย์ป่าไม้เลย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 

หน่วยป้องกันและ 
พัฒนาป่าไม้  

จ านวน 9 หน่วย 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ภูเรือ 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ด่านซ้าย 

 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

เอราวัณ 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ผาขาว 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ภูหลวง 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๘ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  
2. จัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน และ

กิจกรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  

การจัดการปุาชุมชนและการส่งเสริมการปลูกปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
2. สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท า

ฐานข้อมูลปุาไม้ระดับจังหวัด 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการฟื้นฟูการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 

การจัดการปุาชุมชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

1. จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัด และจัดท าแผนการ
ปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัดจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

2. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการประสานการปฏิบัติภารกิจด้านปุาไม้ท้ังการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรปุาไม้ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานสถานการณ์ปุา 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการปูองกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรปุาไม้ การควบคุมไฟปุา การฟื้นฟูปุา การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการปุาชุมชน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและการจัดการท่ีดินปุาไม้ 

4. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้และการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านปุาไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการ
ปุาไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
 

3. ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๑๙ ~ 

 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 2 
2 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 20 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 23 
 

อัตราก าลัง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๐ ~ 

 
 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเลย 20 ป่า เนื้อที่  2,939,840  ไร่ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเลย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

 
 

 

สรุปสถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2565)  
ล าดับ หน่วย

ป้องกัน
และพัฒนา

ป่าไม้ 

จ านวน
คด ี

จ านวน
คดีไม ้

จ านวน
คดีบุกรุก 

จ านวนคดีไม้
และคดีบุกรุก 

คดี
อื่นๆ 

จ านวน
ผู้ต้องหา 

รถยนต์
(จ านวน) 

เลื่อยโซ่ยนต์
(จ านวน) 

ไม้ท่อน
(ท่อน) 

ไม้ท่อน
(ปริมาตร) 

ไม้แปรรูป
(แผ่น/
เหลี่ยม) 

ไม้แปรรูป
(ปริมาตร) 

จ านวนพื้นที่บุกรุก 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 เอราวัณ 5 - 4 1 - 1 1 1 - - 235 1.526 31 0 80 
2 ด่านซ้าย 16 5 9 - 2 1 - 1 22 4.445 97 1.612 61 1 64 
3 เชียงคาน 19 - 19 - - 12 5 2 - - - - 95 3 51 
4 ภูเรือ 2 - 2 - - - - - - - - - 9 3 8 
5 เมืองเลย 14 3 9 2 - 5 3 2 38 4.876 70 0.676 365 1 36 
6 นาแห้ว 3 1 2 - - - - - 2 1.22 - - 2 3 30 
7 ผาขาว 8 1 5 2 - 4 1 1 20 1.085 - - 31 0 70 
8 ปากชม 8 1 7 - - 1 - - 50 10.64 - - 46 2 23 
9 ภูหลวง 9 1 6 2 - 3 - - 14 2.32 - - 38 1 5 

รวม 84 12 63 7 2 27 10 7 146 24.586 402 3.814 
678 14 367 
682 1 67 

 

~ 221 ~ 

 

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของศูนย์ปุาไม้เลย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

บัญชีรายชื่อหน่วยที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กิจกรรม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ปีงบประมาณ  2565  ไตรมาสที่ 1-4 

 

~ 222 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

รายงานแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้เลย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  6 (อุดรธานี) ข้อมูลถึงวันที่  26 กันยายน  2565 
ล าดับที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ไตรมาส 1-4 
ใช้ไปแล้ว ยอดเงินคงเหลือ 

บาท ร้อยละ บาท 
1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร
จัดการ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า 

ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

6,446,000 6,446,000 100 0 

 

บัญชีรายชื่อหน่วยที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ปีงบประมาณ  2565 ไตรมาสที่ 1 - 4  
ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณที่

ได้รับ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ยอดรวมที่ใช้ไป คงเหลือ 

1 ศูนย์ป่าไม้เลย 17,000       5,334.21 6,023.23 4,465.10  1,177.46  17,000 - 
                 

รวมทั้งสิ้น 17,000       5,334.21 6,023.23 4,465.10  1,177.46  17,000 - 
 

รายงานแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้เลย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  6 (อุดรธานี) ข้อมูลถึงวันที่  26 กันยายน  2565 
ล าดับที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ไตรมาส 1-4 
ใช้ไปแล้ว ยอดเงินคงเหลือ 

บาท ร้อยละ บาท 
1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร
จัดการ กิจกรรมหลักบริหารงานป่าไม้ 

กิจกรรมบริการด้านอนุญาต 17,000 0 0 17,000 

 
 

~ 223 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๔ ~ 

สรุปผลการออกใบอนุญาตอุสาหกรรมไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย ประจ าปี พ.ศ.2565 
จ านวนโรงงานเครื่องจักรฯ จ านวนโรงงานฯ แรงคนฯ จ านวนโรงค้าไม้แปรรูป จ านวนสถานที่ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ หมายเหต ุ

17 20 18 23 - 
 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจ าปี 2565  
แผนงาน/กิจกรรม1  งบประมาณ (บาท)  แผนปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ  31,500  70 ตัวอย่าง  
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปุา 
(เกษตรกรดีเด่น)  

21,000  
 

1 เครือข่าย  
 

3. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ  536,000  
-สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3 ไร่ละ 800 บาท  100 ไร่ 
-สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4 ไร่ละ 900 บาท  80 ไร่ 
-สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5 ไร่ละ 1,600 บาท  240 ไร่ 
งบด าเนินงาน 3,960  
4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม  

4,240 212 ไร่  

5. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้เพ่ือสนับสนุนการรอบรับถ่ินก าเนิด 
Rules of Origin (Roo) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก  

14,100 100 ราย  

6. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3,4 และ 5 ก่อนมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  
  

-สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท 80,000 1,000 ไร่ 
งบด าเนินงาน 1,500,000  
งบอุดหนุน   

หมายเหตุ  :  กิจกรรมทั้งหมดเบิกจ่ายที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๕ ~ 

กิจกรรมการจัดการปุาชุมชน  ประจ าปี 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 
1.  กิจกรรมการจัดต้ังปุาชุมชน  2  ปุาชุมชน 26,400 
2.  กิจกรรมการจัดท าแผนจัดการปุาชุมชน 8  ปุาชุมชน 40,000 
3.  กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุา
ชุมชน 

500  กิโลเมตร 1,800,000 

4.  กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตปุา
ชุมชน 

10  กิโลเมตร 60,000 

รวม 1,926,400 
 

กิจกรรมการจัดการปุาชุมชน  ประจ าปี 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 
1.  กิจกรรมบริหารจัดการพื้นท่ีโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ   
- จังหวัดเลย  
         1.ปุาชุมชนบ้านหัวนา  
         2.ปุาชุมชนบ้านนาโพธิ์  
         3. ปุาชุมชนบ้านห้วยนาสี  

3  ปุาชุมชน 
 

210,000 
(70,000-/ปุา) 

 

 

กิจกรรมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปี 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ปุาชุมชน พ.ศ.2562 (ประชุมคณะกรรมการฯ 1/2565 วันท่ี 27 กันยายน 
2565 

1  ครั้ง 
 

33,700 
 

2.  กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติปุาชุมชน และอนุบัญญัติ  4  ครั้ง 5,500 
รวม 39,200 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๖ ~ 

กิจกรรมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปี 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปูองกันรักษาปุา พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กิจกรรมหลัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการบริหาร
จัดการป่าชุมชน  

  

1.1  ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนใน
การบริหารจัดการป่าชุมชนภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 

25  คน 
 

7,500 

1.2  ประสานงานลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกรายหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมาย
ด าเนินงาน 

19 หมู่บ้าน 
 

 

1.3  รวบรวมรายชื่อ และประวัติของผู้ร่วมขอจัดต้ังป่าชุมชนโดยสังเขป 
(คนช.6-1 (1) และ คนช.6-1 (2) 

2 หมู่บ้าน 
 

 

1.4  รวบรวมผลงานและกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ตาม
แบบฟอร์มประเมินการคัดเลือกเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ ประจ าปี 2565 

1 จังหวัด 
 

 

1.5  คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายปุาชุมชนระดับจังหวัดตามระเบียบกรม
ปุาไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายปุาชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ.2562 

1 จังหวัด 
 

 

2.  จัดท าสรุปและรายงานผล ตามข้อ 1    
2.1  ท าเนียบทะเบียนข้อมูลเครือข่ายปุาชุมชน พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

2.2  รายงานผลการคัดเลือกเครือข่ายปุาชุมชนต้นแบบ   
2.3   จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายปุาชุมชนระดับจังหวัดท่ีรวบรวม ตามข้อ 1.3 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๗ ~ 

กิจกรรมการจัดการปุาชุมชน  ประจ าปี 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมผลผลิตพื้นท่ีปุาไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม้ กิจกรรม
พัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ปริมาณ งบประมาณ (บาท) 
1. การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีพักสงฆ์ในพื้นท่ีปุาไม้   
1.1  ประสานงาน ทสจ.ประชุมคณะกรรมการฯ ท้ังระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด ตามมติ ครม.เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 กรณีท่ียังไม่เคยจัดประชุม 
หรือจัดประชุมแล้ว แต่ยังมีมติจ าแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุม 
ให้กรมปุาไม้ทราบ 

1 จังหวัด 
(5 อ าเภอ) 

 

2,000 
 

รวม 5 อ าเภอ 2,000 
 

จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับอ าเภอ จ านวน 5 อ าเภอ ดังนี้ 
1)  อ าเภอเอราวัณ      ประชุมฯ วันท่ี  27 ตุลาคม 2564  
2) อ าเภอภูกระดึง       ประชุมฯ วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2564 
3) อ าเภอผาขาว         ประชุมฯ วันท่ี  27 ธันวาคม 2564  
4) อ าเภอหนองหิน      ประชุมฯ วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2565 
5) อ าเภอภูหลวง         ประชุมฯ วันท่ี  18 กันยายน 2565 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลผลิตพื้นท่ีปุาไม้ได้รับ
การบริหารจัดการ กิจกรรหลักบริหารจัดการงานปุาไม้ กิจกรรมอ านวยการและแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 

กิจกรรมย่อย  
งบประมาณที่ได้รับ 

 (แผน)  
ผลการ 

ใช้จ่ายเงิน  
คิดเป็น 

% 
งบประมาณคงเหลือ  หมายเหตุ  

งบด าเนินงาน  51,600  51,599.50  100  00.50   
 
 
 
-ไม่ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา – อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๘ ~ 

 
 

ภาพการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2565) 

  

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๒๙ ~ 

ภาพไม้แปรรูปอุสาหกรรมไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย ประจ าปี พ.ศ.2565 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๐ ~ 

ภาพโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจ าปี 2565 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๑ ~ 

กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน  ประจ าปี 2565 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๒ ~ 

กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน  ประจ าปี 2565 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๓ ~ 

กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปี 2565 กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ.2562 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๔ ~ 

กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน  ประจ าปี 2565 กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๕ ~ 

กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน ประจ าปี 2565 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๖ ~ 

 
 
 
 
 

ศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู ถนนวิไสยอุดรกิจ  ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 39000 โทร. 
๐ ๔๒31 ๑554 

 
 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการก าหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๒.  จัดท าและพัฒนาศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านการปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัด  กระทรวง และระดับชาติ) 
๓.  เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการปุาไม้ ท้ังการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรปุาไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด 
๔.  ด าเนินการและประสานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมาย

ว่าด้วยสวนปุา กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 
๕.  ด าเนินการและประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้ให้เป็นตาม

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.  สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท าฐานข้อมูลปุาไม้

ระดับจังหวัด 
๗.  ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ติดตามผลการ

ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภู 

ที่ต้ังหน่วยงาน 
 

อ านาจหน้าที ่

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๗ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
ศรีบุญเรือง 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
เมืองหนองบัวล าภ ู

 

ศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 

หน่วยป้องกันและ 
พัฒนาป่าไม้  

จ านวน 2 หน่วย 

 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๘ ~ 

 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2. จัดท าแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/

กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ และการปูองกัน

รักษาปุาและควบคุมไฟปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดท ารายงานสถานการณ์ปุา
ไม้ของจังหวัด 

2. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านปุาไม้ และการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของผู้ท่ี
ได้รับอนุญาตด้านปุาไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้  ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ การปูองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ การควบคุมไฟปุา และการอนุญาต 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพะราชด าริและกิจการพิเศษ 

การจัดการปุาชุมชน และการส่งเสริมการปลูกปุา ตามกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท าฐานข้อมูลปุาไม้

ระดับจังหวัด 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการฟื้นฟูปุา การส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจ การจัดการปุาชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2. ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
 

3. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๓๙ ~ 

 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ รวมท้ังประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับ

ใช้กฎหมายปุาไม้ในขอบเขตท้องท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ 
2. ด าเนินการและประสานการด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาไม้ ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน การจัดการ

ท่ีดินปุาไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านปุาไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลุกปุาของประชาชน ภาคเอกชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ 

3. เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นค าขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่น ๆ ในการขอรับ
อนุญาตด้านปุาไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน 

4. ด าเนินการจัดการท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๐ ~ 

 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 4 
2 ลูกจ้างประจ า 8 
3 พนักงานราชการ 17 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 8 

รวม 37 
 

๑.  ประจ าศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 2 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 5 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 9 
 

๒.  ประจ าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ศรีบุญเรือง 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 5 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 3 

รวม 11 
 

๓.  ประจ าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เมืองหนองบัวล าภู 
ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 

1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 4 
3 พนักงานราชการ 7 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 5 

รวม 17 

อัตราก าลัง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๑ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดพื้นที่ เน้ือที่(ไร่) ร้อยละ 
จังหวัดหนองบัวล าภู มีเน้ือที่ทั้งหมด 2,559,508  
มีจ านวน 713 หมู่บ้าน 59 ต าบล 
6 อ าเภอ 

  

จ าแนกเป็น   
1. พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 256,654 10.03 
2. พื้นที่ปุาไม้ถาวร 32,611 1.27 
3. พื้นที่ ส.ป.ก. 1,141,601 44.60 
4. พื้นที่อนุรักษ์ 134,425 5.25 
5. พื้นที่ ออป. 0 0.00 
6. พื้นที่นิคม 96,427 3.77 
7. พื้นที่ราชพัสดุ 36,130 1.41 
8. พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 6,209 0.25 
9. พื้นที่นอกเขตพื้นที่รัฐ 855,451 33.42 

 

ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๒ ~ 

 
 
 
๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑ หนังสือรับ 1,264 เลข  
๒ หนังสือส่ง   936 เลข  
๓ เลขค าสั่ง 5 ค าสั่ง  

 

๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 

1. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 38,000.00 38,000.00 100 - 

2. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 19,000 18,960 99.78 40.00 

3. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ 
    ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

4,000 4,000 100 - 

4. -กิจกรรมการจัดต้ังปุาชุมชน  
    -กิจกรรมการจัดการท าแนวเขตและแบ่งบริเวณ 
     การใช้ประโยชน์ปุาชุมชน  
    -กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขต  
     ของปุาชุมชน 
    -กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน พิทักษ์ปุา  
      พัฒนาชาติ 
    -กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย 
     แบบบูรฯการ 
    -กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน 
     (พ.ร.บ.) 

13,200 
432,000 

 
30,000 

 
  7,500 

 
2,000 

 
39,200 

39,600 
936,000 

 
30,000 

 
75,000 

 
2,000 

 
39,200 

100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

5. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย  
    ทรัพยากรปุาไม้ นภ.2 (ศรีบุญเรือง) 

536,000 536,000 100 - 

6. กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย  
    ทรัพยากรปุาไม้ นภ.๑ (หนองสวรรค์) 

893,000 893,000 100 - 

7. กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน 
   (นปพ.ศรีบุญเรือง) 

51,400 51,400 100 - 

8. กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคุมหมอกควัน  
    (นปพ.เมืองหนอวงบัวล าภู) 

51,400 51,400 100 - 

9. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดิน 18,000 18,000 100 - 

10. กิจกรรมส ารวจการถึอครองที่ดินในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 20,520 20,520 100 - 

รวม 2,155,220 2,155,180 99.78 40 

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของศูนย์ปุาไม้หนองบัวล าภู 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๓ ~ 

๑.๓ งานการป้องกันรักษาป่า 
๑) งานคดีและของกลาง 
ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ ในท้องที่จังหวัด

หนองบัวล าภูประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นปพ.  จ านวนคดี  
ผู้ต้องหา  

(คน)  
พื้นที ่ 

ถูกบุกรุก  

ไม้ของกลาง  
อุปกรณ์ของกลางการ

กระผิด  
   

ของป่า/
สัตว์ป่า  
/อื่นๆ  ไม้ท่อน  

ปริมาตร  
(ลบ.ม.)  

ไม ้ 
แปรรูป  

ปริมาตร  
(ลบ.ม.)  

เลื่อยโซ่ยนต์  
(เครื่อง)  

อื่น ๆ  

๑. เมืองหนองบัวล าภู  13  ๓  50-3-80  ๗9  20.775 29 4.621  1 -   

๒.ศรีบุญเรือง - - - - - - - - -    

           

รวม  13 3  50-๓-80  98  20.775  29  4.621  1  
 

   
 

รายงานผู้ประกอบการที่ขออนุญาต/ต่ออายุโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
ล าดับที ่ ประเภทการอนุญาต จ านวน ขอรับใบอนุญาต 

(ตั้งใหม่) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร เพื่อประดิษฐกรรมฯ 7 - 7 

2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร เพื่อผลินชิ้นไม้สับฯ (ไม้ 13 ชนิด) 2 - 2 

3 โรงค้าไม้แปรรูป 9 - 9 

4 โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 16 - 16 

5 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 5 1 4 

 รวม 39 1 38 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๔ ~ 

๑.6  งานป่าชุมชน 
กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  

๑. กิจกรรมจัดต้ังปุาชุมชน  1 ปุาชุมชน  1 ปุาชุมชน  ๑๐๐  

๒. กิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตปุาชุมชน  ๕ กิโลเมตร  ๕ กิโลเมตร  ๑๐๐  

๓. กิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน  ๒๖๐ กิโลเมตร  ๒๖๐ กิโลเมตร  ๑๐๐  

๔.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชนพิทักษ์ปุาพัฒนาชาติ 
- เครือข่ายรายบุคคล  
- เครือข่ายปุาชุมชนระดับหมู่บ้าน  

 
๒๕ คน  

22 หมู่บ้าน  

 
๒๕ คน  

22 หมู่บ้าน  

 
๑๐๐  
๑๐๐  

5. กิจกรรมด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒  
-ประชุมคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด 

2 ครั้ง  
   

๑  ครั้ง 
 

 ๑๐0 

 

๑.7 งานตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

๑.ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรมปุาไม้ แผนยุทธศาสตร์
ชาติแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด       

๑. ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ 
๒. การประสานแผนในแผนยุทธศาสตร์    
    จังหวัดหนองบัวล าภูและกลุ่มจังหวัด     
๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
    แหล่งทุนต่าง ๆ 

๒.ทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับ
จังหวัด 

การหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในการเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาไม้และพ้ืนที่สีเขียว 

อยู่คณะท างานของ กอ.รมน. 

๓.ศูนย์กลางด าเนินการและ
ประสานงานด้านการป่าไม ้

๑. การประสานการประชุม คปป. 
    จังหวัด 
๒ .การจัดต้ังคณะท างานจังหวัดด้าน 
    การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๓. ประสานงาน คทช. 
๔. ประสานการจัดการปุาชุมชน 
๕. ประสานการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

๑ .การร่วมให้ข้อมูลในการประชุม คปป. 
   จังหวัด 
๒. คณะท างานยุทธศาสตร์ด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ของ กอ.รมน.จังหวัด 
๓. คณะท างานและเลขานุการ 
    คณะกรรมการปุาชุมชนจังหวัด 
    หนองบัวล าภู 
๔. การประสานการปฏิบัติด้านการ 
   แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 

๔.ประสานการอนุญาตและ
ให้บริการ 

๑. ประสานการอนุญาตอุตสาหกรรม 
    ไม้และใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒. ต้ังคลินิกปุาไม้เพ่ือให้บริการ 
   ค าแนะน าการอนุญาต การปลูกปุา  
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๑.การประสานการปฏิบัติด้านการอนุญาต 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 
๒.การให้ค าแนะน าด้านวิชาการและข้อ
กฎหมาย 
3.การจัดท าสถิติผู้รับริการ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๕ ~ 

๑.7 งานตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้หนองบัวล าภ ู(ต่อ) 
ภารกิจ/งาน แผนงาน ผลงาน 

5.ฐานข้อมูลระดับจังหวัด จัดท าระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดย
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และมอบหมาย
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่จัดท าฐานข้อมูล 

จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาบาง
พ้ืนที่ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเข้า
ระบบสื่อสารออนไลน์ทั้ง เว็บไซด์ และ 
facebook 

6.ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา นปพ. ใช้เกณฑ์ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดที่
ถ่ายทอดจากระดับกรมปุาไม้และส านักฯ 

๑. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสู่หน่วย 
    ปฏิบัติงาน 
๒. ใช้ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลงาน    
    รายบุคคล 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าท่ี   
    ตามระบบราชการ ๔.๐ 

7.สนับสนุนหน่วยงานอื่นตามที่
มอบหมายหรือเก่ียวข้อง 

๑.การสนับสนุนงานด้านการท่องเท่ียว
ชุมชน 
๒.การสนับสนุนงานจิตอาสาพระราชทาน 
๓.การสนับสนุนงานโครงการพระราชด าร ิ
 

๑. สนับสนุนชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์       
    (ปุานันทนาการ) ด้านวิชาการ และ   
    แสวงหาแหล่งทุน จัดต้ังปุานันทนาการ  
    จ านวน 1 แห่ง 
๒. สนับสนุนภารกิจจิตอาสา โดยเฉพาะ 
    โครงการปลูกปุาและปูองกันไฟปุา 
๓. สนับสนุนงานโครงการพระราชด าริที ่
    ส าคัญ เช่น อพธ. เศรษฐกิจพอเพียง   
    (โคก หนอง นา โมเดล) 
4. ร่วมกับ พอช.ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
     ในพ้ืนที่ปุา 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๖ ~ 

 
 

 
 
 
 

ปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญระดับหน่วยและ
ศูนย์ 

๑.ศูนย์และนปพ.ขาดเจ้าหน้าท่ีด้านการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

๑.การสนับสนุนข้อมูลจากส่วนกลางที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ร่วมในการน าไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้
ทั้งเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการสื่อสาร
ข้อมูล 

๒.ขาดการให้ความส าคัญต่อการ
รวบรวมและกระจายข้อมูลสู่หน่วย
ปฏิบัติ 

๒.จัดหาเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่
ส าคัญทั้งในระดับส านักฯ ศูนย์และนปพ. 

๓.ขาดการวิเคราะห์ร่วมระหว่างผู้ใช้กับ
ผู้รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลและยัง
กระจายอยู่แต่ละส่วนฯ 

๓.จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือส ารวจความ
ต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือวางแผนการจัดการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

๒. ขาดอัตราก าลัง
ข้าราชการในระดับหน่วย
และศูนย์ 

๑. ศูนย์และนปพ.ขาดแคลนข้าราชการ
ที่จะท างานสนับสนุนภารกิจที่ต้อง
ท างานแบบหลากหลายภารกิจ 

๑. การสนับสนุนในการกระจายอัตราก าลังลงสู่
หน่วยปฏิบัติให้มากข้ึน ส่วนกลางในระดับกรม
และส านักควรเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล วิชาการ 
งบประมาณ หน่วยก าหนดนโยบายและก ากับ
ติดตามแทนการเป็นผู้ปฏิบัติเอง 
๒. จัดหาบุคคลากรที่จ าเป็นในการท างาน เช่น 
นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและบัญชี ท่ี
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีออนไลน์ เป็นต้น 

๓. ขาดการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร
รองรับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงระดับหน่วย
และศูนย์ 

๑. บุคคลากรของศูนย์และนปพ.ยังขาด
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการปุา
ไม้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่จะ
ท างานสนับสนุนภารกิจที่ต้องท างาน
แบบหลากหลายภารกิจ 

๑. การพัฒนาบุคคลากรทั้งในระดับศูนย์และ
หน่วยให้มีสมรรถนะการท างานตามแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ การท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และการจัดการปุาที่ต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสห
วิทยาการและกระบวนการมีส่วนร่วม 

ปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๗ ~ 

 
 

กิจกรรมปูองกันการบุกรุกท าลายปุา (ลาดตระเวน) 

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๘ ~ 

กิจกรรมด้านการจัดการปุาไม้ 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๔๙ ~ 

กิจกรรมด้านการจัดการปุาไม้ (ต่อ) 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๐ ~ 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมการปุาไม้ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๑ ~ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๒ ~ 

ภาพกิจกรรมจัดต้ังปุาชุมชน 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๓ ~ 

ภาพกิจกรรมจัดท าแนวเขตปุาชุมชน 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๔ ~ 

 
 
 
 
 
 

ท่ีต้ังอาคารส านักงานปุาไม้จังหวัดหนองคาย (เดิม) ปัจจุบันเลขท่ี 253 หมู่ท่ี 1 บ้านดอนดู่ ต าบลหนองกอม
เกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์และโทรสาร 0-4241-2143  
 
 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ ด้านปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องเช่ือมโยง

กับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

2. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านปุาไม้ ท้ังการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรปุาไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานด าเนินการกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

3. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และ
จัดท าฐานข้อมูลปุาไม้ระดับจังหวัด 

4. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 

ที่ต้ังหน่วยงาน 
 

อ านาจหน้าที ่

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๕ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
เฝ้าไร่ 

 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
สังคม 

 

ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 

หน่วยป้องกันและ 
พัฒนาป่าไม้  

จ านวน 2 หน่วย 

 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๖ ~ 

 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 
1.2 จัดท าแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณของควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงาน

แผนงาน/กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
2.1 เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดิน ปุาไม้ และการ

ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดท ารายงาน
สถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด 

2.2 ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตด้านปุาไม้ และการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของผู้ท่ี
ได้รับอนุญาตด้านปุาไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ การปูองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ การควบคุมไฟปุา และการอนุญาต 

2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1 เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชด าริและกิจการ

พิเศษ การจัดการปุาชุมชน และการส่งเสริมการปลูกปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้และจัดท าฐานข้อมูลปุาไม้

ระดับจังหวัด 
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการฟื้นฟูปุาการส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจการจัดการปุาชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2. ฝ่ายจัดการป่าไม้ 
 

3. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๗ ~ 

 
 

4.1 ปูองกันและปราบปรามการการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ รวมท้ังประสานการด าเนินเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายปุาไม้ในขอบเขตท้องท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ  

4.2 ด าเนินการและประสานการด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาไม้ ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนการจัดการ
ท่ีดินปุาไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านปุาไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกปุาของประชาชน ภาคเอกชน 
และภาคส่วนต่างๆ 

4.3 เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นค าขอ การแจ้งความประสงค์ การ            จดทะเบียนและอื่นๆ 
ในการขอรับอนุญาตด้านปุาไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสานการจัดการเรื่องร้องเรียน 

4.4 ด าเนินการจัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
ศูนย์ปุาไม้หนองคาย 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 3 
2 ลูกจ้างประจ า 2 
3 พนักงานราชการ 18 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 23 
 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 1 
2 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 5 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 7 

รวม 14 

4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
 

อัตราก าลัง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๘ ~ 

หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้เฝูาไร ่
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 1  (หัวหน้าหน่วยฯ อีกหน้าท่ีหนึ่ง) 
2 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 4 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) 6 

รวม 11 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๕๙ ~ 

 
 
 

สรุปการเบิกจ่ายของศูนย์ปุาไม้หนองคาย ประจ าวันท่ี 30 กันยายน  2565  

กิจกรรม งบประมาณ เบิกสะสม 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ใช้ไป 

(ร้อยละ) 
1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการ
บริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปุาไม้ (งบ
ด าเนินงาน) กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
(ส่วนกลาง)  

38,000.00  37,964.72 35.28  99.91  

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการ
บริหารจัดการ (งบด าเนินงาน) กิจกรรมหลักบริการงานปุาไม้ 
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต  

17,000.00  17,000.00  0.00  100.00  

3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการ
บริหารจัดการ กิจกรรมหลักปูองกันรักษาปุา (งบด าเนินงาน) 
กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้  

1,652,000.00  1,651,436.85  563.15  99.96  

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการความร่วมมือ
การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเชื่อมโยง
ภูมิภาคและเศรษฐกิจ กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

4,000.00  4,000.00  0.00  100.00  

รวม 1,711,000.00  1,710,401.57  598.43   
 

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของศูนย์ปุาไม้หนองคาย 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๐ ~ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
หนองคาย  
กิจกรรม หน่วยนับ  แผนงาน  ผล 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปุา  
สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปุา (เดิม)  เครือข่าย 1 1 
การส ารวจข้อมูลความต้องการไม้/แหล่งรับซื้อไม ้ แห่ง  10  10  
เกษตรกรต้นแบบคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนปุา   จังหวัด/ราย   1/1   1/1  
ส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร  ร้อยละ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
จัดประชุมเครือข่าย  คร้ัง  1  1  
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2  
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3 จ.
หนองคาย  ไร่ละ 800 บาท  

ราย/ไร่  80   16/100   

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4 จ.
หนองคาย ไร่ละ 900 บาท  

ราย/ไร่  240  12/78  

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5 จ.
หนองคาย  ไร่ละ 1,600 บาท  

ราย/ไร่  120  36/211  

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม  
ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ไร่  212  212  
ส ารวจ และจัดท าทะเบียนเกษตรกร  ราย/ไร่  212  23/212   
ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้  คร้ัง  2  2  
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว  
สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร 3,000 บาท/ไร่  ปีที่ 2565 ไร่ละ 800 บาท  ไร่  300  39/ 299  
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนปุา  คร้ัง  40  6/40  
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ  

ส ารวจข้อมูลไม้เศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียนสวนปุา  ราย  50  50  
ติดตามและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสวนปุา 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการ
สวนปุา  

ราย  
50  

50  

กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด  ราย  100  100  
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อพลังงานทดแทน (800 ต้น/ไร่) จ านวน 
12 ราย  

ไร่  
45  

45  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๑ ~ 

แผนและงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชนในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย จ านวน 19 แห่ง 59 กิโลเมตร 
ล าดับ

ที่  
กิจกรรมที่ปฎิบัติ  ปริมาณงาน  งบประมาณ

(บาท)  
ปริมาณงานที่ได้

ด าเนินการแล้วถึง ณ วันที่ 
5 เม.ย. 65  

งปม.ที่ใช้ไป 
ณ วันที่ 5 เม.ย. 65  

(บาท) 

คงเหลือ  

1.1. กจิกรรมการจดัต้ังปุาชุมชนกจิกรรมการจดัต้ังปุาชุมชน  - ไม่ได้รับแผนฯ - ไม่ได้รับแผนฯ  และงบประมาณ และงบประมาณ 
2.2. กจิกรรมการจดัท าแผนการจดัการปุากจิกรรมการจดัท าแผนการจดัการปุา

ชุมชนชุมชน 
 - ไม่ได้รับแผนฯ - ไม่ได้รับแผนฯ  และงบประมาณ และงบประมาณ 

3  กจิกรรมการจดัท าแนวเขตและแบ่ง กจิกรรมการจดัท าแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชนบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน 

59 กม.59 กม.   121121 ,,400400   335 กม. 8 ปุาชุมชน5 กม. 8 ปุาชุมชน   126126 ,,000000   8686 ,,400400   

- กจิกรรมการรังวัดแนวเขตและแบ่ง- กจิกรรมการรังวัดแนวเขตและแบ่ง
บริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน บริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน 

          

- กจิกรรมการจดัท าปูายปุาชุมชน - กจิกรรมการจดัท าปูายปุาชุมชน           
- กจิกรรมการจดัท าแผนที่แสดงแนวเขต- กจิกรรมการจดัท าแผนที่แสดงแนวเขต
ของปุาชุมชนมาตราส่วน 1 : 4ของปุาชุมชนมาตราส่วน 1 : 4,,000 และ 000 และ 
1 : 501 : 50,,000000 

          

- กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

          

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน ในท้องที่จังหวัดหนองคาย จ านวน 19 แห่ง  59  กิโลเมตร 
รายชื่อปุาชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที่  

ชื่อปุาชุมชน ที่ต้ัง 
ไร่ งาน ตร.ว. 

รวม 
(ไร่) 

แนวเขต 
กม. 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

เพื่อการอนุรักษ์ 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ปุาชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 
แปลงที่ 1 

หนองนาง 

ท่าบ่อ หนองคาย 8 3 5 8.76 0.604 6 2  - 
 ปุาชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 

แปลงที่ 2 
หนองนาง 

ท่าบ่อ หนองคาย 1 0 47 1.12 0.196 2 2  - 
 ปุาชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 

แปลงที่ 3 
หนองนาง 

ท่าบ่อ หนองคาย 3 3 65 3.91 0.434 4 2  - 
2 ปุาชุมชนบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 7 นางิ้ว สังคม หนองคาย 1196 1 8 1196.27 6.282 62 4  - 
3 ปุาชุมชนบ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 นางิ้ว สังคม หนองคาย 369 3 14 369.79 3.209 32 4  - 
4 ปุาชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 11 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 8 0 11 8.03 0.501 5 2  - 
5 ปุาชุมชนบ้านห้วยช้างเผือก หมู่ที่ 9 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 217 1 12 217.28 2.465 24 4  - 
6 ปุาชุมชนบ้านห้วยคู่ หมู่ที่ 14 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 10 0 2 10.01 0.531 5 2  - 
7 ปุาชุมชนบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 

แปลงที่ 1 
ผาต้ัง 

สังคม หนองคาย 181 2 68 181.67 2.521 25 4  - 
 ปุาชุมชนบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 

แปลงที่ 2 
ผาต้ัง 

สังคม หนองคาย 67 2 23 67.56 1.748 17 4  - 
8 ปุาชุมชนบ้านโพนหวาย หมู่ที่ 7 สระใคร สระใคร หนองคาย 6 2 27 6.57 0.535 5 2  - 
9 ปุาชุมชนบ้านวังน้ ามอก หมู่ที่ 5 พระพุทธบาท 

 
ศรีเชียงใหม ่
 หนองคาย 269 1 31 269.33 3.596 35 4  - 

10 ปุาชุมชนบ้านสมสนุก หมู่ที่ 5 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 21 0 31 21.08 0.872 8 2  - 

 

~ 262 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

 

รายชื่อปุาชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
ล าดับ
ที่  

ชื่อปุาชุมชน ที่ต้ัง 
ไร่ งาน ตร.ว. 

รวม 
(ไร่) 

แนวเขต 
กม. 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

เพื่อการอนุรักษ์ 

จ านวน 
ปูายแนวเขต 

เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

11 ปุาชุมชนบ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 10 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1528 2 40 1528.60 5.753 57 4  - 

12 
ปุาชุมชนบ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ 5 
แปลงที่ 1 ผาต้ัง สังคม หนองคาย 352 0 48 352.12 4.749 47 4  - 

  
ปุาชุมชนบ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ 5 
แปลงที่ 2 ผาต้ัง สังคม หนองคาย 205 0 38 205.10 4.052 40 4  - 

13 
ปุาชุมชนบ้านดงหนองบอน หมู่ที่ 
13 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 23 0 61 23.15 1.508 15 2  - 

14 
ปุาชุมชนบ้านห้วยหินขาว แปลงที่ 1 
หมู่ที่ 6 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 1067 3 80 1067.95 7.249 72 4  - 

  
ปุาชุมชนบ้านห้วยหินขาว แปลงที่ 2 
หมู่ที่ 6 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 18 3 64 18.91 1.103 11 2  - 

  
ปุาชุมชนบ้านห้วยหินขาว แปลงที่ 3 
หมู่ที่ 6 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 16 3 86 16.97 0.704 7 2  - 

15 ปุาชุมชนบ้านฝางน้อย หมู่ที่ 10 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 29 3 65 29.91 1.206 12 2  - 

16 
ปุาชุมชนบ้านนาจันทร์  แปลงที่ 1 
หมู่ที่ 8 โพธิ์ชัย 

เมือง
หนองคาย หนองคาย 36 2 83 36.71 1.183 11 2  - 

  
ปุาชุมชนบ้านนาจันทร์ แปลงที่ 2 
หมู่ที่ 8 โพธิ์ชัย 

เมือง
หนองคาย หนองคาย 24 0 68 24.17 0.956 9 2  - 

17 ปุาชุมชนบ้านดงนาค า หมู่ที่ 5 หายโศก บ้านผือ หนองคาย 9 3 85 9.96 0.783 7 2  - 
18 ปุาชุมชนบ้านดอนขนุน หมู่ที่ 5 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 214 3 95 214.99 2.671 26 4  - 
19 ปุาชุมชนบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 403 1 97 403.49 3.653 36 4  - 

 รวม    6293.385 59.064 580 76  - 

~ 263 ~ 

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๔ ~ 

แผนและงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายแบบบูรณาการในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 
ล าดับ

ที่  
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน  งบประมาณ

(บาท)  
ปริมาณงานที่ได้

ด าเนินการแล้วถึง ณ วันที่ 
5 เม.ย. 65  

งปม.ที่ใช้ไป 
ณ วันที่ 5 เม.ย. 65  

(บาท) 

คงเหลือ  

11.. โครงการพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายแบบบูรณาการ 

11    แห่งแห่ง   99 ,,000000   1 แห่ง1 แห่ง   --   99 ,,000000   

 - จัดท าโครงการจากองค์กรและเครือข่าย
แบบบูรณาการ (นอกเขตพื้นที่ปุาไม้) 

          

 - จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการๆ ละ 5 ชุด ประกอบการ 

          

 สรุปผลการด าเนินโครงการหลังสิ้นการ
ด าเนินโครงการ 

          

 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1 จังหวัด ดังน้ี           
 1.1 จังหวัดหนองคาย           

22 .. การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
พักสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม ้

11    จงัหวัดจงัหวัด   22 ,,000000   --   --   22 ,,000000   

   -ประสานงาน ทสจ. จัดประชุม
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอและจังหวัด 
ตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2538 
กรณียังไม่เคยจัดประชุมหรือจัดประชุม
แล้วแต่ยังมีมติจ าแนกไม่ครบถ้วน รายงาน
ผลการประชุมให้ส านักฯ ทราบเพื่อ
รายงานกรมปุาไม้ต่อไป 

          

  -ประสานงานที่พักสงฆ์ที่มีมติจ าแนกให้
จัดท าโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ให้ย่ืน
แบบค าขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่
พักสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม ้

          

  -ประสานงานที่พักสงฆ์ที่ด าเนินโครงการ
ครบระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ให้ต่อ
อายุโครงการฯ และที่พักสงฆ์น้ันๆ มีความ
ประสงฆ์จะขอเข้าร่วมโครงการต่อ 

          

  -ตรวจสอบข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม้
ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบฐานข้อมูล
ที่พักสงฆ์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site 
ส่วนภาคีเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป 

          



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๕ ~ 

แผนและงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน 
พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 
ล าดับ

ที่  
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน  งบประมาณ

(บาท)  
ปริมาณงานที่ได้

ด าเนินการแล้วถึง ณ วันที่ 
5 เม.ย. 65  

งปม.ที่ใช้ไป 
ณ วันที่ 5 เม.ย. 65  

(บาท) 

คงเหลือ  

11 .. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ กระบวนการบริหารจัดการปุา 

  --   --    

 ชุมชนพร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่าย   
ปุาชุมชน  

     

 1.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับเครือข่ายปุาชุมชนในการ
บริหารจัดการปุาชุมชน ภายใต้บริบทของ 

25  คน25  คน   77 ,,500500   --   --   77 ,,500500   

 พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
และลงทะเบียนรับสมัครสมาชิก 
(รายบุคคล)  

    

 (เอกสารแนบ 1) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1 
จังหวัดหนองคาย  

    

   1.2 ประสานงานลงทะเบียนรับสมัคร
สมาชิกราย (หมู่บ้าน) โดยมีเปูาหมาย
ด าเนินการตามแบบลงทะเบียน  

10 หมูบ่้าน10 หมูบ่้าน      

 

แผนและงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 ในท้องท่ีจังหวัดหนองคาย 
ล าดับ

ที่  
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน  งบประมาณ

(บาท)  
ปริมาณงานที่ได้

ด าเนินการแล้วถึง ณ วันที่ 
5 เม.ย. 65  

งปม.ที่ใช้ไป 
ณ วันที่ 5 เม.ย. 65  

(บาท) 

คงเหลือ  

11 .. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการปุาชุมชน
ประจ าจังหวัด ตามพระราชบัญญัติปุา
ชุมชน พ.ศ. 2562 

1 คร้ัง1 คร้ัง   3333 ,,700700   --   --   3333 ,,700700   

    1.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด 

  --   --    

    1.2 เป็นเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการ
ปุาชุมชนประจ าจังหวัด 

     

2.2.   กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
และอนุบัญญัติ 

1 คร้ัง1 คร้ัง   55 ,,500500   --   --   55 ,,500500   

 2.1 เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสร้าความรู้
ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

     

 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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~ ๒๖๖ ~ 

สถิติข้อมูลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ท้องท่ีจังหวัดหนองคาย  
1. โรงค้าไม้แปรรูป จ านวน 26 แห่ง 
2. ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐฯ จ านวน 58 แห่ง 
3. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพ่ือประดิษฐกรรม จ านวน 46 แห่ง 
4. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) จ านวน 3  แห่ง 
5. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรม จ านวน 24 แห่ง 
6. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือ ไส-ซอยฯ จ านวน 8  แห่ง 
7. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือแปรรูปไม้หรือชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด จ านวน 11 แห่ง 
สรุปรวมทั้งสิ้น ผู้ประกอบการ จ านวน 97 ราย จ านวนกิจการตามใบอนุญาต  จ านวน 176 แห่ง 

 
 
 

- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๗ ~ 

 
 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน หน่วยปูองกัน
และพัฒนาปุาไม้ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 21 ตุลาคม 2564  โดยร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 
 

  

  
 
 

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๘ ~ 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม 2564 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๖๙ ~ 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดหนองคาย และนางสาวณัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการศูนย์ปุาไม้หนองคาย และมี
การมอบโล่รางวัล ให้แก่กลุ่มปุาชุมชนและเกษตรกรดีเด่นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชุมชน
ให้แก่เกษตรกร จ านวน 3 รางวัล 1. รางวัลปุาชุมชนระดับจังหวัด 2.รางวัลชมเชย “คนรักปุา ปุารักชุมชน” 3.รางวัล
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนปุา ระดับจังหวัด ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๐ ~ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปุาไม้หนองคาย เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธท่ี 
2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

  
 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ  “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุุนละออง” เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย ณ ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาล
ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๑ ~ 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจ าปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมประ
จักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๒ ~ 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี  ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์ปุาไม้หนองคาย หน่วย
ปูองกันและพัฒนาปุาไม ้เข้าร่วมการรณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟปุาและลดฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  ใน
วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าทอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดหนองคาย ต าบลพระ
พุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๓ ~ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปุาไม้หนองคาย เข้าร่วมโครงการจัดงาน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล และวัน
ความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจ าปี พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ส าหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ณ หอประชุม
ประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

  
 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย เข้าร่วมประชุมผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด
หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคาร ท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
พระใส ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น
ประธาน 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๔ ~ 

นายส ารวจ  ใจซื่อ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ ศูนย์ปุาไม้หนองคาย ประชุมเพื่อหารือเพิ่มเติมตามภารกิจใน
การปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา  ผ่านระบบ VDO Conference ในวันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ต่อเนื่องจากการประชุมไปเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 กรมปุาไม้ ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส  

 
 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ปุาไม้หนองคาย หน่วย
ปูองกันและพัฒนาปุาไม้ (หน่วยงานในสังกัด) และหน่วยงานในสังกัด อสม.ต าบลโพธิ์ชัย เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย จิต
อาสาและประชาชน บ้านม่วงค า ร่วมปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ จ านวน
ผู้ร่วมงาน 80 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะช ากล้าไม้หนองคาย ได้แก่ สัก ประดู่ พะยูง ตะเคียน 
มะขามปูอม จ านวน 400 ต้น ปลูก ณ วัดปุาม่วงค า หมู่ 12 บ้านม่วงค า ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โดยนายทอง
ปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ชัย เป็นประธาน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๕ ~ 

นายวีระศักดิ์  ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย เป็นผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพุธ ท่ี 18 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนาคารา ฮอลล์ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ หนองคาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย  โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน 

  
 

นายสุรศักด์ิ อัคคะปะชะ นักวิขาการปุาไม้ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคายเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กลุ่ม
ลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย โดยนาย
ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๖ ~ 

สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) โดยนายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้ หนองคาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 
พิธีท าบุญตักบาตรเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เวลา 08.30 น. กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบ าเพ็ญสา
ธารณประโยขน์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดหนองคาย 

  
 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมลคล ณ หอประชุมประจักษศิลปา
คม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๗ ~ 

นายรัศมี นันทนิ ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินปุาไม้ เป็นผู้แทนผู้อ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 6 
(อุดรธานี) นายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด ต้อนรับ
การตรวจเย่ียมพื้นท่ีสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และคณะ ในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30- 
11.00 น. ณ สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
 

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๘ ~ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เวลา 08.30 น. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดสามัคคี และโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา บ้านสามัคคี 
หมู่ท่ี 5 ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๗๙ ~ 

สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) โดยนายส ารวจ  ใจซื่อ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ ศูนย์ปุาไม้หนองคาย ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.45 พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลา
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๐ ~ 

สจป.ท่ี 6 (อุดรธานี) โดยนายส ารวจ  ใจซื่อ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ เป็นผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์ปุาไม้
หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายปุา ระดับจังหวัด (คปป.จังหวัด)  
ครั้งท่ี 1/2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  
ช้ัน 4 โดยนายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน 

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๑ ~ 

การปราบปรามหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรปุาไม้ ประจ าปี .พ.ศ.2565 (หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้) 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๒ ~ 

ตรวจติดตามแปลง ศสส. ปีท่ี 3-5 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๓ ~ 

ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

  

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๔ ~ 

ตรวจติดตามแปลง สอ. ปีท่ี 3 

   

   
 

ตรวจติดตามแปลง สอ. ปี2565 

  
 

กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นก าเนิด  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๕ ~ 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม  

   
 

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อพลังงานทดแทน (800 ต้น/ไร่)  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๖ ~ 

ภาพกิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๗ ~ 

ภาพกิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ วัดยอดแก้ว  หมู่ท่ี 3 บ้านเวียงคุก 
ต าบลเวียงคุก อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๘ ~ 

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานปุาชุมชน 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๘๙ ~ 

 
 
 
 
 
ท่ีต้ังศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ อยู่ท่ี ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ช้ัน 4 ต าบลบึงกาฬ  

อ าเภอเมืองบึงกาฬ  
 
 
 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านปุาไม้ในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องเช่ือมโยง

กับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

2. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านปุาไม้ ท้ังการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรปุาไม้ และจัดท ารายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานด าเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยปุา
ไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

3. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านปุาไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังใน  และนอกสังกัดกรมปุาไม้ และ
จัดท าฐานข้อมูลปุาไม้ระดับจังหวัด 

4. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ศูนย์ป่าไม้บงึกาฬ 

ที่ต้ังหน่วยงาน 
 

อ านาจหน้าที ่

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๐ ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2. จัดท าแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/

กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงาน 
 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
บึงกาฬ 

 

ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 

หน่วยป้องกันและ 
พัฒนาป่าไม้  

จ านวน 1 หน่วย 

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๑ ~ 

 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชด าริและกิจการ

พิเศษการจัดการปุาชุมชน และการส่งเสริมการปลูกปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุนการส ารวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดกรมปุาไม้ และจัดท าฐานข้อมูล

ปุาไม้ระดับจังหวัด 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการฟื้นฟูปุา การส่งเสริมปลูกไม้

เศรษฐกิจ การจัดการปุาชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ และการ

ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ และกฎหมายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดท า
รายงานสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด 

2. ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านปุาไม้ และการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการ
ของผู้ท่ีได้รับอนุญาตด้านปุาไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการปุา
ไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ในด้านการจัดการท่ีดินปุาไม้ การ
ปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ การควบคุมไฟปุา และการอนุญาต 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ล าดับท่ี อัตราก าลัง จ านวน(คน) 
1 ข้าราชการ 3 
2 ลูกจ้างประจ า - 
3 พนักงานราชการ 7 
4 พนักงานจ้างเหมา (TOR) - 

รวม 10 
 

2. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

 
 

3. ฝ่ายจัดการป่าไม้ 

 
 

อัตราก าลัง 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๒ ~ 

 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 
ตารางจ านวนหนังสือราชการ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖4ถึง วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖5) 

หนังสือรับ ทะเบียนรับหนังสือ 
 

อันดับเลข (รับ) รวม  
(จ านวนเรื่อง) 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง 

27 ธันวาคม 2564 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป2ี564 2,170 - 2,323 153 

2 มกราคม 2565 
ถึง 

 30 กันยายน 2565 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป2ี565 1-1,445 1,445 

รวม   1,598 

หมายเหตุ ลงรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2564 
 

หนังสือส่ง ทะเบียนส่งหนังสือ 
 

อันดับเลข (ส่ง) รวม  
(จ านวนเรื่อง) 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง 

27 ธันวาคม 2564 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป2ี564 1,578 – 1,828 250 

2 มกราคม 2565 
ถึง 

 30 กันยายน 2565 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป2ี565 1 - 742 742 

รวม   992 

หมายเหตุ ลงรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี2564 

งานแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5ศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินดังนี้ 
1. กิจกรรมอ านวยการงานแผนงานและสารสนเทศ  
2. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต  
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. กิจกรรมพัฒนาปุาไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ  
5. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ปุาชุมชน พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติ  
6. กิจกรรมการด าเนินการตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562  
7. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแต่ละกิจกรรมของศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๓ ~ 

งานคดีและของกลาง ผลการปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ ในท้องท่ี
สรุปคดีด้านการปูองกันและปราบปราม การกระท าความผิดเกี่ยวกับการปุาไม้ โดย หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้
เมืองบึงกาฬ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการด าเนินคดี จ านวน  8 คดี คดีส้ินสุด จ านวน – คดี 

งานควบคุมไฟปุา 
๑. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ การปูองกันไฟปุาให้แก่หน่วยงานราชการ 

สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
๒. กิจกรรมดับไฟปุา 
๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันไฟปุา 

ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อการปูองกันไฟปุา กับหน่วยงานต่างๆ 
ท้องที ่ หน่วยงานเปูาหมาย รวมเปูาหมาย 

(จ านวน) 
ผลการประสาน หมายเหตุ 

ระดับอ าเภอ(จ านวน) ระดับ อปท. (จ านวน) 

อ าเภอบึงกาฬ 1 5 5 5  
อ าเภอปากคาด 1 4 4 4  
อ าเภอศรีวิไล 1 4 4 4  
อ าเภอโซ่พิสัย 1 4 4 4  
อ าเภอพรเจริญ 1 5 5 5  

อ าเภอบึงโขงหลง 1 3 3 3  
อ าเภอบุ่งคล้า 1 4 4 4  
อ าเภอเซกา 1 4 4 4  

รวม 8 33 33 33  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๔ ~ 

ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ 
ชนิดพื้นที่ เน้ือที่ (ไร่)  ร้อยละ 

จังหวัดบึงกาฬมีเน้ือที่ท้ังหมด 2,487,637    

จ าแนกตามพื้นที่คงสภาพป่า ปี 2545     
1. มีสภาพปุาปี 2545 363,076  14.60  
2. ไม่มีสภาพปุาปี 2545 2,124,561  85.40  

จ าแนกตามพื้นที่คงสภาพป่าปี 2558     
1. มีสภาพปุาปี 2558 171,972  6.91  
2. ไม่มีสภาพปุาปี 2558 2,315,665  93.09  

จ าแนกตามช้ันคุณภาพลุ่มน้ า     
1. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1-2 30,662  1.23  
2. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3-4-5 2,456,975  98.77  

จ าแนกตามชนิดพื้นที่     
1. พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 188,428  7.57  
2. พ้ืนที่ปุาไม้ถาวร 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 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ าแนกเป็น     
1. พ้ืนที่คงสภาพปุาในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๕ ~ 

ตารางการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม 

 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ไป 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 กิจกรรมอ านวยการงานวางแผนงานและสารสนเทศ(ส่วนกลาง) 38,000 34,713.25 3,286.75 
2 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ

ถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
4,000 4,000 0.00 

3 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 17,000 17,000 0.00 
4 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ    

4.1 จัดท าโครงการวัดนอก 9,000 9,000 0.00 
4.2 โครงการพุทธอุทยาน 12,000 12,000 0.00 
4.3 การบูรณาการปูองกันแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ปุาไม้ 2,000 2,000 0.00 
5 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติ 7,500 7,500 0.00 
6 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน    

6.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดต้ังปุาชุมชน 13,200 13,200 0.00 
6.2 กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณใช้ประโยชน์ 187,200 187,200 0.00 
7 กิจกรรมด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ 2562 39,200 39,200 0.00 
8 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินปุาไม้ท้ังระบบ 18,000 18,000 0.00 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๖ ~ 

 
 

ด้านการบริหารงาน 
 ๑.นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการปลูกยางพาราส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพิ่มข้ึน  
 ๒.บุคลากรมีน้อยท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
 ๑.งบประมาณท่ีได้รับล่าช้า ควรจัดสรรให้เร็วขึ้น  
 ๒.งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและสภาพพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน  

ด้านบุคลากร 
 ๑.อัตราก าลังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ  
 ๒.ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะและความช านาญเฉพาะด้าน  
 ๓.ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสริมทักษะและความช านาญ  

ด้านอื่นๆ 
 ๑.ยานพาหนะมีสภาพเก่าและช ารุด ท าให้เกิดอุปสรรคการออกพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งจะ  
ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 ๒.ไม้ของกลางเกิดการผุพังอันเนื่องมาจากสถานท่ีท่ีเก็บรักษาไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน  
๒.2 ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 
2.๓ ควรจัดสรรยานพาหนะ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และอาวุธปืน ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้

งานให้มากกว่านี้ 
 
 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ปัญหา – อุปสรรค  

ส านักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๗ ~ 

 
 

ภาพกิจงานปุาชุมชน 

  

  

  

ภาพด าเนินงาน 

ส านักงาน 
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๘ ~ 

ภาพกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๒๙๙ ~ 

ภาพการตรวจยึด/จับกุม (คดีไม้) 

  

  

  



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๐ ~ 

ภาพกิจกรรมจิตอาสา 

  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๑ ~ 

ภาพกิจกรรมการมอบโล่เกษตรกรดีเด่น 

  

  

  
 



สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

 

~ ๓๐๒ ~ 

ภาพกิจกรรมการลาดตระเวนพื้นท่ีปุาในความรับผิดชอบของศูนย์ปุาไม้บึงกาฬ 

  

  
 



 

~ ก ~ 

 
ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ ๖ (อดุรธานี) 

เว็บไซต ์: www.forest.go.th/udonthani6 

Facebook : www.facebook.com/FRMO6UDON 


