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1.ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
1.1 ประวัติความเป็นมา
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 กรมปุาไม้ได้มีคาสั่งกรมปุาไม้ ที่ 80/2542 ลงวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2542 จัดตั้งสานักควบคุมไฟปุา โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแบ่งหน่วยงานภายในสานัก
ควบคุมไฟปุา เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปลายปี 2543 กรมปุาไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การบริหารงานของสานักควบคุมไฟปุา มีความคล่องตัว มีเอกภาพในการกากับดูแล เป็นการสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอานาจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทาให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อทางราชการ จึงได้ยกเลิก
คาสั่งดังกล่าว และได้มีคาสั่งกรมปุาไม้ ที่ 1861/2543 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2543 ให้ปรับปรุงโครงสร้าง
ของสานักควบคุมไฟปุาใหม่ ซึ่ง 19 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนควบคุมไฟ
ปุาที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมไฟปุาที่ 22 (อุบลราชธานี) ขึ้นเพิ่มเติม จากเดิมที่มีอยู่ 3
ศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ควบคุมไฟปุาที่ 22 (อุบลราชธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ จึงทาให้ศูนย์
ควบคุมไฟปุาที่ 22 (อุบลราชธานี) สังกัดสานักควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสานักปูองกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการไฟปุา
อุบลราชธานี และในปี 2549 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้ปรับโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบภายใน
สานักปูองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปุาใหม่ โดยภารกิจงานควบคุมไฟปุา ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนควบคุมไฟปุาที่ 1 (ภาคกลาง) ส่วนควบคุมไฟปุาที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนควบคุมไฟปุาที่ 3
(ภาคเหนือ) ส่วนควบคุมไฟปุาที่ 4 (ภาคใต้) แล้วต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้มีคาสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 1898/2549 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วนควบคุม
ไฟปุา สังกัดสานักปูองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปุา ได้รวมเอาส่วนควบคุมไฟปุาที่ 1 - 4 เข้าเป็นส่วนควบคุม
ไฟปุาเพียงส่วนเดียวอีกครั้งหนึ่ง และให้ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาอุบลราชธานี สังกัดส่วนควบคุมไฟปุา โดยกาหนดให้
ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสานงานทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ,ยโสธร, อานาจเจริญ,
มุกดาหาร, ศรีสะเกษ และ สุรินทร์ และมีหน้าที่ ดังนี้คือ
1. สารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการควบคุมไฟปุา
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันและควบคุมไฟปุา อาทิ กิจกรรมให้การศึกษา การประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อมวลชนทางวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ การจัดทาเอกสารเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ จัด
นิทรรศการ
3. ปฏิบัติงานดับไฟปุา
3.1 เตรียมพนักงานดับไฟปุา/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟปุา
3.3 สนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟปุา (หน่วยเสือไฟ)
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4 ศึกษาวิจัยด้านการควบคุมไฟปุา 2 โครงการ
4.1 ศึกษาลักษณะเชื้อเพลิงในปุาเต็งรัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตาบลนาโพธิ์
กลาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
4.2 ศึกษาลักษณะเชื้อเพลิงในปุาดิบแล้ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตาบลนาโพธิ์
กลาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
5. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟปุา และ
ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ
6. ประสานการปฏิบัติงานการควบคุมไฟปุาในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
6.2 สถานีควบคุมไฟปุาบุณฑริก – ยอดมน ตาบลโพนงาม อาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
6.3 สถานีควบคุมไฟปุาผาแต้ม ตาบลห้วยยาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
6.4 สถานีควบคุมไฟปุายอดโดม ตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอน้ายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
6.5 สถานีควบคุมไฟปุาดงบังอี่ – ผาน้าทิพย์ ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
6.6 สถานีควบคุมไฟปุาภูสิงห์ภูผาผึ้ง – ภูสระดอกบัว ตาบลหนองมะแซว
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
6.7 สถานีควบคุมไฟปุาภูผาเทิบ – ภูผายล ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
6.8 สถานีควบคุมไฟปุาภูสีฐาน ตาบลดงมอน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
6.9 สถานีควบคุมไฟปุาพื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดมุกดาหาร ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6.10 สถานีควบคุมไฟปุาเขาพระวิหาร ตาบลเสาธงชัย อาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
6.11 สถานีควบคุมไฟปุาห้วยศาลา ตาบลปรือใหญ่ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6.12 สถานีควบคุมไฟปุาห้วยทับทัน – ห้วยสาราญ ตาบลกาบเชิง อาเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
6.13 หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ที่ตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาอุบลราชธานี ได้ขอใช้พื้นที่แปลงปลูก ปุาปี 2521 ของสวนปุาฝั่งขวา –
ซ้ายแม่น้ามูล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาโนนฮังรังแร้ง บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217
(ถนนสายวารินชาราบ - พิบูลมังสาหาร) ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 31 - 32 ตาบลสว่าง อาเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ พิกัดแผนที่ในระบบ WGS 84 ได้แก่ 48P 515135,1684956 และ
พิกัดในแผนที่ระบบ Indian Thailand ได้แก่ UTM 48P 515127,1684897 อยู่ในแผนที่ระวาง 1:50,000
เลขที่ระวาง 6039 III หรือพิกัด UPS เส้นรุ้ง 15 14 26.74 เหนือ และเส้นแวง 105 08 27.08
ตะวันออกเป็นที่ต้ังสานักงานชั่วคราว และได้ดาเนินการขออนุมัติใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมปุาไม้ ซึ่งอธิบดีกรม
ปุาไม้ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2544
1.1.1 อานาจหน้าพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
จากการปรับปรุงโครงสร้ างของสานักปูองกัน ปราบปรามและควบคุมไฟปุา ตามคาสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา และพันธุ์พืช ที่ 1898/2549 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุา
อุบลราชธานี มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟปุาในพื้นที่ประสานงานทุกสถานี ปฏิบัติ งาน
ด้ า นวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ร ณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการควบคุ ม ไฟปุ า ฝึ ก อบรมราษฎรเพื่ อ จั ด ตั้ ง
อาสาสมัครปูองกันไฟปุาสนับสนุน ช่วยเหลือและบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ทิศเหนือ จดจังหวัดนครพนม และ สกลนคร
- ทิศใต้ จดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
- ทิศตะวันออก จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศตะวันตก จดจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุริน ทร์, จังหวัดยโสธร ,จังหวัด
อานาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ประสานงาน มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 30,207,042 ไร่ มี
พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ จานวน 149 ปุา เนื้อที่ 7,371,783 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ เพียงจานวน
3,200,939 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.58 % ของพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด พื้นที่ปุาธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนว
ชายแดนทางด้านทิศตะวัน ออกและทิศใต้ คิดเป็นระยะทางประมาณ 735 กิโลเมตร และตามพื้นที่รอยต่อ
จังหวัดข้างเคียงได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสกลนคร สามารถแยกเป็น
แต่ละจังหวัด ได้ดงั นี้
1. จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่จังหวัด 9,840,526 ไร่ มีปุาสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น จานวน 46
ปุา เนื้อที่ 3,396,009 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ จานวน 1,559,610 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.85
% ของพื้นทีจ่ ังหวัด ซึ่งสถานีควบคุมไฟปุาบุณฑริก-ยอดมน สถานีควบคุมไฟปุาผาแต้ม และสถานีควบคุมไฟปุายอดโดม
รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ ตามแผนปฏิบัติงาน 12,500 ไร่ และ 187,500 ไร่ ตามลาดับ
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2. จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่จังหวัด 5,524,985 ไร่ มีปุาสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น จานวน 25 ปุา
เนื้อที่ 1,274,312 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ จานวน 1,274,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.15 %
ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งสถานีควบคุมไฟปุาเขาพระวิหาร และสถานีควบคุมไฟปุาห้วยศาลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุา
ธรรมชาติที่เหลืออยู่ ตามแผนปฏิบัติงาน 175,00 ไร่ และ 187,500 ไร่ ตามลาดับ
3. จังหวัดสุรนิ ทร์ มีเนื้อที่จังหวัด 5,077,535 ไร่ มีปุาสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น จานวน 29 ปุา เนื้อ
ที่ 1,115,284 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ จานวน 313,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.18 % ของพื้นที่
จังหวัด ซึ่งสถานีควบคุมไฟปุาห้วยทับทัน - ห้วยสาราญ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ ตามแผนปฏิบัติงาน
187,500 ไร่ เท่านั้น
4. จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่จังหวัด 2,601,040 ไร่ มีปุาสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น จานวน 27 ปุา เนื้อ
ที่ 716,976 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ จานวน 236,251 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.08 % ของพื้นที่
จังหวั ด ซึ่งสถานี ควบคุมไฟปุ าภูสิ งห์ ภูผาผึ้ ง-ภูสระดอกบัว รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลื ออยู่ ตามแผน
ปฏิบัติงาน 12,500 ไร่ เท่านั้น
5. จังหวัดอานาจเจริญ มีเนื้อที่จังหวัด 1,975,780 ไร่ มีปุาสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น จานวน 12
ปุา เนื้อที่ 675,452 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ จานวน 665,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.67 %
ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งสถานีควบคุมไฟปุ าสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เ หลืออยู่
ตามแผนปฏิบัติงานเพียง 125,000 ไร่ เท่านั้น
6. จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่จังหวัด 2,712,394 ไร่ พื้นที่ปุา 831,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
30.68 ของพื้นที่จังหวัด มีปุาสงวนแห่งชาติ 13 ปุา เนื้อที่ 1,684,162 ซึ่งสถานีควบคุมไฟปุาภูผาเทิบ-ภูผายล
และสถานีควบคุมไฟปุาดงบังอี่-ถ้าผาน้าทิพย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาธรรมชาติที่เหลืออยู่ 187,500 ไร่
สถานีควบคุมไฟปุาภูสีฐาน มีพื้นที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงาน 125,000 ไร่ และสถานี
ควบคุมไฟปุาพื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีพื้นที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงาน 125,000 ไร่
บริเวณที่มคี วามสาคัญเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุา เขตห้ามล่าสัตว์ปาุ แปลงปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแยกเป็นแต่ละจังหวัดได้ดังนี้
1. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนที่มีความสาคัญ คือ
1.1 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยเฉพาะบริเวณทุ่งดอกไม้ ใกล้ๆกับน้าตกสร้อยสวรรค์
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จทอดพระเนตรทุกปี
1.2 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
1.3 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต
รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย
1.4 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วน
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1.5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุายอดโดม
1.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาบุณฑริก – ยอดมน
1.7 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาอุบลราชธานี
1.8 พื้นที่โดยบริเวณรอบพระตาหนักเขื่อนสิรินธร
1.9 บริเวณปุาสงวนแห่งชาติ ปุาช่องเม็ก โดยเฉพาะเส้นทางไปด่านช่องเม็ก
2. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนที่มีความสาคัญ คือ
2.1 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเขาพระวิหาร
2.2 สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ปุาจุฬาภรณ์
2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยศาลา โดยเฉพาะเส้นทางไปช่องสะงา
2.4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก โดยเฉพาะเส้นทางไปช่องพระพลัย
3. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนที่มีความสาคัญ คือ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวบางส่วน
4. ในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ ส่วนที่มีความสาคัญ คือ
4.1 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
4.2 วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง
5. ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ส่วนทีม่ ีความสาคัญ คือ
5.1 เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาห้วยทับทัน – ห้วยสาราญโดยเฉพาะเส้นทางไปด่านช่องจอม
5.2 วนอุทยานเขาพนมสวาย
5.3 วนอุทยานปุาสน หนองคู
6. ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่มีความสาคัญ คือ
6.1 สวนรุกขชาติดงบังอี่
6.2 วนอุทยานแห่งชาติภูหมู
6.3 แปลงปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
6.4 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
6.5 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
6.6 อุทยานแห่งชาติภูผายล
6.7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูสีฐาน
ลักษณะภูมิประเทศ
ตอนกลางของพื้นที่ประสานงานจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็นภูเขา เป็น
ภูเขาที่ไม่ค่อยสูงชันมากนักซึ่งบริเวณที่เป็นภูเขาจะอยู่ตามรอยต่อระหว่างชายแดนประเทศไทย กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย
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ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่รับผิดชอบจะมีปริมาณน้าฝนค่อนข้างสูง ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู ฤดูฝนจะ
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม เว้นแต่ปีใดที่ได้รับอิทธิ พลของพายุไต้ฝุน หรือโซนร้อน
หรือดีเปรสชั่นเคลื่อนเข้ามาก็จะทาให้มีฝนตกชุกจน ถึงเดือนพฤศจิกายนฤดูหนาวอุณหภูมิ จะเริ่มลดลงตั้งแต่
กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่ว นฤดูร้อนอากาศจะเริ่มตั้งแต่เดือ นมีน าคมไปจนถึงต้นเดือน
พฤษภาคม
สภาพป่า
โดยทั่วไปจะมีปุาธรรมชาติขึ้นอยู่ ตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออกจนจดทิศใต้ ของพื้นที่
ประสานงาน สภาพปุาจะเป็นเต็งรังสลับกับปุาเบญจพรรณ และปุาดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้สาคัญ คือ ประดู่ พะยอม
ยางนา มะค่าแต้ แดง และบางพื้นที่จะมีปุ าสนเขาธรรมชาติขึ้น เช่น ในเขตอาเภอบุณฑริก อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี และอาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สภาพเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ที่เป็นปุาธรรมชาติ ที่เป็นปุาเต็งรังจะมีสภาพเชื้อเพลิงที่ใบไม้ แห้ง และกิ่งไม้ปลายไม้
แห้ง ร่วงหล่นลงสู่ดินมีจานวนมาก และบางพื้นทีจ่ ะมีหญ้าคา เป็นต้น
แหล่งน้า
ในพื้นที่รับผิดชอบ มีแหล่งน้าที่สามารถนาน้ามาดั บไฟได้อย่างพอเพียง โดยเน้นแหล่งน้าที่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ปุาที่รับผิดชอบ ดังนี้ คือ
1. แหล่งน้าในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
1.1 แม่น้ามูล
1.2 แม่น้าชี
1.3 แม่น้าโขง
1.4 แม่น้าลาโดมใหญ่
1.5 แม่น้าลาโดมน้อย
1.6 ลาเซบก
1.7 ลาเซบาย
1.8 ห้วยตุงลุง
1.9 ห้วยกว้าง
1.10 ห้วยโพธิ์
1.11 เขื่อนสิรินธร
1.12 เขื่อนปากมูล
1.13 อ่างเก็บน้าห้วยโดน
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1.14 อ่างเก็บน้าห้วยสะพุงน้อย
1.15 อ่างเก็บน้าเดือนห้า
1.16 อ่างเก็บน้าห้วยดินดาใหญ่
1.17 อ่างเก็บน้ามะต้องใหญ่
1.18 อ่างเก็บน้าห้วยมะไฟใหญ่
1.19 อ่างเก็บน้าห้วยใส
2. แหล่งน้าในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่
2.1 ลาห้วยสาราญ
2.2 ลาห้วยทับทัน
2.3 ลาห้วยขะยูง
2.4 ลาห้วยทา
2.5 อ่างเก็บน้าห้วยสาราญ
2.6 อ่างเก็บน้าห้วยศาลา
2.7 อ่างเก็บน้าห้วยตาจู
2.8 อ่างเก็บน้าหนองน้า
3. แหล่งน้าจังหวัดยโสธร ได้แก่
3.1 แม่น้าชี
3.2 ลาห้วยโพง
3.3 อ่างเก็บน้าห้วยสะแบก
3.4 อ่างเก็บน้าห้วยลิงโจน
3.5 อ่างเก็บน้ากกกุง
3.6 อ่างเก็บน้าหลุมหนองหนอ
3.7 อ่างเก็บน้าห้วยแสนพัน
4. แหล่งน้าในจังหวัดอานาจเจริญ ได้แก่
4.1 ลาเซบก
4.2 อ่างเก็บน้าห้วยสีโท
4.3 อ่างเก็บน้าห้วยหมากมน
4.4 อ่างเก็บน้าห้วยเอิดเติด
4.5 อ่างเก็บน้าห้วยอูตู้
4.6 อ่างเก็บน้าแก่งหว้า
4.7 อ่างเก็บน้าห้วยซัน
4.8 อ่างเก็บน้าห้วยกอก
4.9 ฝายน้าล้นแก้วแมง
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5 แหล่งน้าในจังหวัดมุกดาหาร
5.1 แหล่งน้าตามธรรมชาติ คือแม่น้าโขง
5.2 ลาห้วยทราย
5.3 ลาห้วยบังอี่
5.4 ลาห้วยมุก
5.5 อ่างเก็บน้าห้วยขี้เหล็ก
5.6 อ่างเก็บน้าห้วยช้างชน
5.7 อ่างเก็บน้าห้วยสิงห์
5.8 อ่างเก็บน้าห้วยมหาราช
5.9 อ่างเก็บน้าบ้านนาคาน้อย
5.10 อ่างเก็บน้าห้วยหินข้อ
5.11 อ่างเก็บน้าห้วยคา
6 แหล่งน้าในจังหวัดสุรินทร์
6.1 อ่างเก็บน้าห้วยเสนง
6.2 อ่างเก็บน้าอาปีล
6.3 อ่างเก็บน้าห้วยลาพอก
6.4 อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว
6.5 อ่างเก็บน้าหนองกา
6.6 อ่างเก็บน้าสุวรรณาภา
6.7 อ่างเก็บน้าลุมพุก
6.8 อ่างเก็บน้าห้วยระหาร
6.9 อ่างเก็บน้าหนองกระทุ่ม
6.10 อ่างเก็บน้าห้วยตาเกาว์
6.11 อ่างเก็บน้าห้วยด่าน
6.12 อ่างเก็บน้าห้วยเชิง
6.13 อ่างเก็บน้าบ้านจรัส
6.14 อ่างเก็บน้าบ้านทานบ
6.15 อ่างเก็บน้าลุงปุง
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1.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพิ่มพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2569
พันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
1. สารวจ ศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมไฟปุา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมไฟปุาจากทุกภาคส่วน
3. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
4. สนับสนุนการควบคุมไฟปุา บรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์
1. บริหารจัดการไฟปุาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟปุา
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการควบคุมไฟปุา
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟปุา
5. เปลี่ยนความขัดแย้งปัญหาไฟปุาให้เป็นความร่วมมือบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี
และการประสานประโยชน์ร่วมกัน
วิสัยทัศน์ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
เป็นองค์กรบริหารการควบคุมไฟปุาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ปรัชญาของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
ไฟปุาไม่มี ปุาดี ชีวีมีสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
ประสาน ประชาสัมพันธ์ ปูองกันไฟปุา ปุาไม้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
เป็นธรรม ประชาชน เป็นสุข
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1.1.3 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ข้าราชการ
จานวน
2 อัตรา
ตาแหน่งนักวิชาการปุาไม้ชานาญการ
1 อัตรา
( ช่วยราชการ )
ตาแหน่งเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส
1 อัตรา
( ช่วยราชการ )
2. ลูกจ้างประจา
จานวน
1 อัตรา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ ส.3
1 อัตรา
( ช่วยราชการ )
3. พนักงานราชการ
จานวน 8 อัตรา
ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา
8 อัตรา
5. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ จานวน 20 อัตรา
6. ผู้รับจ้างเหมาบริการ
จานวน 6 อัตรา
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มวิชาการและแผนงาน

กลุ่มปฏิบัติการ

( 7 คน )

( 7 คน )

( 20 คน )
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1 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
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2. กิจกรรมการสนับสนุนบรรเทาภัยธรรมชาติ(ช่วยเหลือน้าท่วม)
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
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3. กิจกรรมการสนับสนุนบรรเทาภัยธรรมชาติ(ช่วยฟืน้ ฟูหลังน้าท่วม)
ในพืน้ ที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี

