
สารบัญ 
    เร่ือง                 หน้า 
บทคัดย่อ          ก 
คำนำ           ข 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 -.หลักการและเหตุผล        1 
 -.วัตถุประสงค์         1 
 -.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       2 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาพรวม          
 2.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน         

2.1.1 อำนาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานในสังกัด   3 
2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน  9 
        ของหน่วยงาน 

  2.1.3 กรอบอัตรากำลัง       10 
2.2 ผังความเชื่อมโยง ตั้งเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ถึงกิจกรรม  12 

ของหน่วยงานที่ได้รับแผนมา 
2.3 งบประมาณท่ีได้รับตามแผนงาน ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม  17 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานราชการ 
 3.1 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม 21 

ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน 

4.1 รายงาน  แผน/ผล  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    24 
4.2 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ   27 

ส่วนที่ 5 ผลงานสำคัญ 
 5.1 กิจกรรมการปฏิบัติงานการดับไฟป่า      28 

5.2 การดับไฟป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานในสังกัด   32 
      ได้ดำเนินการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5.3 กิจกรรมการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots)    43 
 5.4 กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ       51 

5.5 กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน    60 
5.6 กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าให้กับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า  68 
     และหมอกควัน 

 



สารบัญ (ตอ่) 
    เร่ือง                 หน้า 

5.7 กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่า  69 
     และหมอกควันระดับจังหวัด” 

ส่วนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรค        79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สารบัญภาพ 
    เร่ือง                 หน้า 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาพรวม  
 ภาพที่ 1 แผนที่พิกัดที่ตั้งสถานีควบคุมไฟป่าและหน่วยดับไฟเคลื่อนที่    15 
สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด  15 
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  
ส่วนที ่5 ผลงานสำคัญ 
 ภาพที่ 3  การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน      28 
 ภาพที่ 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า     28 
 ภาพที่ 5  จัดการเชื้อเพลิง        29 
 ภาพที ่6  การดับไฟป่า ตรวจหาไฟ และตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่า  30 
 ภาพที ่7 แผนที่แสดงบริเวณที่ดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    42 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9  ประจำปีงบประมาณ 2563  
 ภาพที่ 8 แผนที่แสดงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563   52 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 ระยะทาง 1,060 กิโลเมตร 
 ภาพที่ 9 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   53 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 10 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   54 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 11 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   55 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 12 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   56 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 13 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   57 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 14 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   58 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 15 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ   59 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ภาพที่ 16 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินงาน      62 
 ภาพที่ 17 ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน      63 
 



สารบัญภาพ (ตอ่) 
    เร่ือง                 หน้า 
 ภาพที่ 18 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร    63 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยนายฉลาด ชาญฤทธิเสน 
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 ภาพที่ 19 ชมการแสดงพื้นบ้าน Otop บ้านส้มป่อยเหนือกับบ้านโนนศรี   64 
และการเต้นเพ่ืออนุรักษ์ป่า ของเสถียรธรรมสถานสมาคมอุทยานแห่งชาติ (Dance for peace)  
 ภาพที่ 20 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร     65 
แถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ภาพที่ 21 ประธานในพิธีให้สัญญาณ       65 
เพ่ือปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควัน 
 ภาพที่ 22 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ และกิจกรรมการตอบปัญหา   66 
และกิจกรรมการแข่งขันการโต้วาที  “ไฟป่านั้นมีประโยชน์” 
 ภาพที่ 23 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่าย    66 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐดีเยี่ยม 
 ภาพที่ 24 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่าย    67 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐดีเยี่ยม 
 ภาพที่ 25 แผนที่แสดงหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่า    73 
และหมอกควันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
 ภาพที่ 26 สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร   75 
“การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด” 
 ภาพที่ 27 สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    75 
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาพที่ 28 แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ   75 
จากหน่วยงานในพื้นที่ 
 ภาพที่ 29 ผู้แทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   76 
 ภาพที ่30 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น   77 
 ภาพที่ 31 การบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา   77 
 ภาพที่ 32 บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อหัวข้อวิชา   78 
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า 
 ภาพที่ 33 กิจกรรมสันทนาการ       81 
 ภาพที่ 34 พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน     81 



สารบัญภาพ (ตอ่) 
    เร่ือง                 หน้า 

 ภาพที่ 35 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก      81 

 ภาพที่ 36 พิธีปิด         82 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
    เร่ือง                 หน้า 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาพรวม    

ตารางที่ 1 สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 
ตารางที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  18 
ตารางที ่3 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้    19 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการ   20 

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานราชการ 
ตารางที ่5 สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 
ตารางที ่6 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  22 

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที ่7 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข   23 

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน 
ตารางที ่8 สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   24 
ตารางที ่9 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 25 
ตารางที ่10 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข   26 

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ส่วนที ่5 ผลงานสำคัญ 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าจำแนกตามรายจังหวัด     32 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  34 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด   36 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้น  39 
ที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

ตารางที่ 15  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่า    41 
 ในสังกัดสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
    เร่ือง                 หน้า 

ตารางที่ 16 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots)    43 
และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดินจำแนกตามจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 17 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots)     45 
และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

ตารางที่ 18 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots)     47 
และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามสถานีควบคุมไฟป่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 19 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจุดความร้อน  49 
(Hotspots) ที่ตรวจพบและเกิดไฟไหม้จริง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563   

ตารางที่ 20 สรุปการจัดทำแนวกันไฟในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     51 
ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ตารางที่ 25 บัญชีรายการอุปกรณ์ท่ีส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า    79 
 
 

 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 



สารบัญกราฟและแผนภูม ิ
    เร่ือง                 หน้า 
ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน 

แผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ  27 
ส่วนที่ 5 ผลงานสำคัญ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละจังหวัด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   33 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  35 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที่ 4  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด    38 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

แผนภูมิที่ 5  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    40 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots)     44 
และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน จำแนกตามจังหวัด 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที่ 7  แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots)    46 
 และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
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 และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามสถานีควบคุมไฟป่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทคัดย่อ 
 
คำสำคัญ  : ไฟป่า,  หมอกควัน, การมีส่วนร่วม, จุดความร้อน, มาตรการ  
 
 ไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของพ้ืนที่ป่าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันระดับการ
เกิดไฟป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยส่งผลกระทบต่อสังคมพืช ดิน น้ำ สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควัน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า และข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ  
เพ่ือกำหนดแผนงานหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รวมรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  การจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในระดับพ้ืนที่ต่อไป  
  โดยผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดังนี้  
  1) กิจกรรมการปฏิบัติงานการดับไฟป่า       
  2) การดับไฟป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการดับไฟป่า 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3) กิจกรรมการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots)     
  4) กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ        

 5) กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน     
 6) กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าให้กับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 7) กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

ระดับจังหวัด” 
 8) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

173  เครือข่าย  
 9) การสร้างแนวกันไฟชุมชนของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)   
 



1 
 

 

บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย นับวันจะมีความทวีรุนแรงเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ทำให้มีช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้น จากสถิติการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดมา
จากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดก็ตาม แต่ผล
ของไฟป่าดังกล่าวได้ส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ถูกไฟเผาไหม้ สัตว์ป่าล้มตายและไร้ที่อยู่อาศัย ต้นไม้แคระแกรนเพราะถูกไฟเผาและตายไปในที่สุด 
เป็นต้น สำหรับผลกระทบที่ตามมา คือ คุณภาพของอากาศแย่ลง มลพิษทางอากาศเพ่ิมสูงขึ้น เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เป็นต้น จากปัญหาที่
เกิดขึ้นดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านไฟป่าโดยตรง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่ามาเป็นลำดับ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
สถานการณ์ไฟป่าคลี่คลายลงและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะเห็นได้ชัดจากบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีหน่วยงาน
ด้านไฟป่าเข้าไปปฏิบัติงาน  การเกิดไฟจะมีความรุนแรงน้อย ระยะเวลาของการลุกลามสั้น ไม่เหมือนในอดีตที่
ผ่านมาท่ีเราจะพบเห็นไฟไหม้ป่าติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในบางแห่งเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน  

ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถ 
ทำให้ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดมาจากการกระทำ
ของมนุษย์ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพ่ือจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับกระแสด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูงในการบริหารและจัดการปัญหาต่างๆ  ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงมี
ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของ “เครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2563 สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
และมีขอบเขตพ้ืนที่การปกครองติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 173 เครือข่าย ดังนั้น เพ่ือเป็น
การส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ และเพ่ือให้เกิดการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่าให้แก่เครือข่ายการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด  
ศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดอำนาจเจริญ  และจังหวัดมุกดาหาร 
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  เพ่ือส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด 
ไฟป่า 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดอำนาจเจริญ  
และจังหวัดมุกดาหาร 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ได้รับ
การทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่า  รวมถึงปัญหาหมอกควันลดลง 
เป็นการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 
 



  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาพรวม 

 2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

  2.1.1 อำนาจหน้าที่ พ้ืนที่รับผิดชอบ และหน่วยงานในสังกัด 

   2.1.1.1 กรอบโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

  ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที ่ ทส 0901/7471 ลงวันที ่  
6 พฤษภาคม 2548 เรื ่อง การจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้เป็นไปตาม
กำหนดหน่วยงานภายใน ได้กำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนควบคุม
และปฏิบัต ิการไฟป่า สำนักบริหารพื ้นที ่อนุรักษ์ที ่ 9 (อุบลราชธานี) เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงแต่งตั ้งเจ ้าหน้าที ่ปฏิบ ัติงาน และกำหนดการบริหารงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานสารบรรณท่ัวไป และงานธุรการของส่วน 
  2) ปฏิบัติงานด้านบุคคลากรของส่วน 
  3) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของส่วน 
  4) ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติงานตามที่ 
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

  ฝ่ายวิชาการและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานควบคุมไฟป่า 
2) ศึกษา วิจัย พัฒนางานด้านการควบคุมไฟป่า และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม

ในการควบคุมไฟป่า 
3) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านวิชาการและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานควบคุมไฟป่า เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัด หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนำข้อมูลและผลการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม 
ไฟป่า 



  

5) ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

6) สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
7) จัดทำแผนการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 

(อุบลราชธานี) แผนควบคุมไฟป่าที่เป็นแผนย่อย ได้แก่ แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผนการแจ้งเตือนภัย
และการเตรียมความพร้อม แผนระดมพลเมื่อเกิดไฟป่า รวมทั้งแผนงาน โครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8) กำหนดแผนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
9) รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด จัดทำเป็นภาพรวม

ของส่วน แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ 
10) จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 
11) จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

12) จัดทำคำของบประมาณ 
13) จัดทำแผนแม่บทการปฏิบัติงานของส่วน 
14) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของส่วน 
15) ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้ 
  ฝ่ายปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจ
ถึงอันตรายและโทษที่เกิดจากไฟป่า วิธีการป้องกันไฟป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ป่า 
มีความรัก หวงแหน ความเป็นเจ้าของป่า ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาป่า 

2) ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โดยประสานงาน สนับสนุน หรือร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า ดับไฟป่า กับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

3) ทำการจัดฝึกอบรมและควบคุมการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า 
แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  4) จัดเก็บ รวบรวม สถิติการเกิดไฟป่า และการตรวจสอบข้อมูล Hotspot ทางภาคพ้ืนดิน 

5) ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 

 



  

  หน่วยงานภาคสนามในสังกัด 

 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า มีสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด จำนวน 11 สถานี และมีหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นหน่วยงานฝากเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1.1.1.3.1 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก – ยอดมน 
สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก – ยอดมน ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองแสงและบ้านโนนสูง หมู่ 7 

ถนนบุณฑริก - ช่องเม็ก (ทางหลวงหมายเลข 2396) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0549502 1630789 ระบบภูมิศาสตร์พิกัด N 14๐45’6.3” E 105๐

27’36.1”มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน     1 นาย 
2. พนักงานราชการ   จำนวน     8 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน    17 นาย 

2.1.1.1.3.2 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 
สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 (โขงเจียม–เขมราฐ) 

บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณพิกัด ระบบ 
UTM พิกัด 48P 0552248 1706474 ระบบภูมิศาสตร์พิกัด  N 15๐26’9.8” E 105๐29’13.2”มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 125,000 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
  1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 

2. พนักงานราชการ   จำนวน    2 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ  จำนวน  25 นาย 

 2.1.1.1.3.3 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม 
สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม ตั้งอยู่บ้านหนองขอน หมู่ 5 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน 

จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0511206 1595394 ระบบภูมิศาสตร์พิกัด N 14๐

25’55.7” E 105๐6’14.3” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
  1.ข้าราชการ    จำนวน  1 นาย 
  2. พนักงานราชการ   จำนวน  2 นาย 
  3.บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ   จำนวน  26 นาย 

  



  

2.1.1.1.3.4 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร 
สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ ณ บ้านภูมิซรอล หมู่ 13 ตำบลเสาธงชัย อำเภอ

กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0471433 1596539 ระบบภูมิศาสตร์ 
พิกัด N 14๐26’32.5” E 104๐44’5.7” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1.ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
2. พนักงานราชการ   จำนวน    6 นาย 
3.บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ  จำนวน    25 นาย 

 2.1.1.1.3.5 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา 
สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ตั้งอยู่ ณ บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0421619 160 322 ระบบภูมิศาสตร์ พิกัด N 14๐30’233” 
E 104๐16’361” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
  1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
  2. พนักงานราชการ   จำนวน    3 นาย 
  3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน    25 นาย 

2.1.1.1.3.6 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ 
สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ปัจจุบันมีที่ทำการชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณสี่แยก

ปราสาทเบงหลักกิโลเมตรที่ 50 ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการ
มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0362421 1597623 ระบบภูมิศาสตร์ พิกัด N 
14๐26’9.23” E 103๐43’40.4” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
2. ลูกจ้างประจำ    จำนวน    1 นาย 
3. พนักงานราชการ   จำนวน    10 นาย 
4. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ  จำนวน    25 นาย 

2.1.1.1.3.7 สถานีควบคุมไฟดงบังอ่ี – ถ้ำผาน้ำทิพย์ 
สถานีควบคุมไฟป่าภูสระดอกบัว – ถ้ำผาน้ำทิพย์ มีที่ทำการชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ 

ภูจันทร์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ท้องที่บ้านหนองแคน ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร ระยะทาง



  

ประมาณ 94 กิโลเมตร หรือบริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48Q 046889 1784651 ระบบภูมิศาสตร์ พิกัด 
N 16๐  08’52.7” E 104๐ 4’41.1” พ้ืนที่รับผิดชอบ 125,000 ไร่ 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน   1 นาย 

  2. พนักงานราชการ   จำนวน   5 นาย 
  3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน  15 นาย 

 2.1.1.1.3.8 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง – ภูสระดอกบัว 

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง – ภูสระดอกบัว ตั้งอยู่ ณ บริเวณสี่แยกแสงเพชร หมู่ 10 
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48P 0471522 
1756033 ระบบภูมิศาสตร์ พิกัด N 15๐88’43.8” E 104๐73’40.2” มีพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 125,000 ไร ่

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
2. พนักงานราชการ   จำนวน    8 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน  14 นาย 

 2.1.1.1.3.9 สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล 
สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร – 

อุบลราชธานี) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 142 – 143 ภายในสวนรุกขชาติดงบังอ่ี บ้านบังอ่ี หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ระยะทางประมาณ 
4.00 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอเมืองมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 52 
ไร่ หรือ บริเวณพิกัดระบบ UTM พิกัด 48P 0454717 1812481 ระบบภูมิศาสตร์ พิกัดN 16๐24’01.3” E 
104๐34’33.3” พ้ืนที่รับผิดชอบ 187,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
2. พนักงานราชการ   จำนวน    5 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน  21 นาย 

 2.1.1.1.3.10 สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 
สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐานตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์เขต 1 เขตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร หรือบริเวณพิกัด ระบบUTM พิกัด 48Q 448192 1848900 
ระบบภูมิศาสตร์พิกัด N 16๐43’25.2” E 104๐30’50.2” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 125,000 ไร่ 

 
 



  

 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน    1 นาย 
2. พนักงานราชการ   จำนวน    3 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ จำนวน  16 นาย 

 2.1.1.1.3.11 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดมุกดาหาร 

สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ห้วยบางทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 
ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร (อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่) 
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร บริเวณพิกัด ระบบ UTM พิกัด 48Q 1844705 418188  
ระบบภูมิศาสตร์ พิกัด N 16๐41’5.6” E 104๐13’57.3” มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 62,500 ไร่ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ       จำนวน    1 นาย 
2. พนักงานราชการ    จำนวน    1 นาย 
3. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ  จำนวน   17 นาย 

 2.1.1.1.4 หน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ 

  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี 

   ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
217 (ถนนสายวารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร) ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 31-32 ตำบลสว่าง อำเภอ 
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ พิกัดแผนที่ในระบบ WGS 84 ได้แก่ 48P 
05151849 1684946  แ ล ะ พิ กั ด ใน แ ผ น ที่ ร ะ บ บ  Indian Thailand ได้ แ ก่  UTM 48P 0555846  
1684630 อยู่ ในแผนที่ระวาง 1 : 50,000 เลขที่ระวาง 6039 III หรือพิกัด UPS เส้นรุ้ง 15ํ  14'20.3"  
เหนือ และเส้นแวง 105 08' 41.7" 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ    จำนวน      2 นาย 
2. ลูกจ้างประจำ    จำนวน      1 นาย 
3. พนักงานราชการ   จำนวน      9 นาย 
4. บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับราชการ  จำนวน    20 นาย 
5. พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน      5 นาย 
 
 



  

 

2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 2.1.2.1 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 2.1.2.2 พันธะกิจ  (Mission) 
  1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  2. วิจัย  พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 
  3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
  4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 2.1.2.3 ยุทธศาสตร์  (Strategy) 
 1. บริหารจัดการไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2. เปลี่ยนความขัดแย้งในปัญหาไฟป่าให้เป็นความร่วมมือ  บนพ้ืนฐานของความเข้าใจอันดี
และประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 

 3.  เพ่ิมศักยภาพบุคลากร  พัฒนาเทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศในด้านการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

 2.1.2.4 ภารกิจตามกฎหมาย 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนปฏิบัติงาน และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

  2. ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ในการป้องกันและปราบปราม และพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเพื่อสนธิกำลัง 

  3. ดำเนินการวิจัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2.1.2.5 ภารกิจของงานควบคุมไฟป่า 
  1. การสำรวจข้อมูลพื้นที่และการวิจัยด้านควบคุมไฟป่า 
   2.1 สำรวจสภาพภูมิประเทศ 

   2.2 สำรวจสภาพเชื้อเพลิง 



  

   2.3 สำรวจแหล่งน้ำ 

   2.4 สำรวจเส้นทางคมนาคม 

  2. การป้องกันไฟป่า 

   2.1 การรณรงค์ป้องกันไฟป่า 
    2.1.1 การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
    2.1.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
    2.1.3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
    2.1.4 จัดทำสิ่งตีพิมพ์ 
    2.1.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่ 
    2.1.6 จัดนิทรรศการ 
    2.1.7 ให้การศึกษา 
    2.1.8 จัดฝึกอบรม 
   2.2 การจัดการเชื้อเพลิง 
    2.2.1 การทำแนวกันไฟ 
    2.2.2 การชิงเผา 
  3. การปฏิบัติงานดับไฟป่า 
   3.1 การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   3.2 การเตรียมพนักงานดับไฟป่า/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
   3.3 การเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า 
   3.4 การเตรียมทางคมนาคมดับไฟป่า 
   3.5 ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่าในพ้ืนที่ 
   3.6 ประสานงานสนับสนุนการดับไฟป่า 
   3.7 ดับไฟป่า 
  4. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  
2.1.2.6 กรอบพันธกิจ 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีพ้ืนที่
รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าและป้องกันไฟป่า ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร รวม 6 จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบ  1,698,958  ไร่  
 



  

2.1.3 กรอบอัตรากำลัง 
  ปัจจุบันส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
มีอัตรากำลัง เป็นข้าราชการ จำนวน 13 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน พนักงานราชการ จำนวน 62 คน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ จำนวน 246 คน 



 

2.2 ผังความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
โครงการสำคัญตามกลยุทธ์ ของแผนแม่บทการปฏิบัติงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ์ “บริหารจัดการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

พันธะกจิ 

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า 
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการควบคุมไฟป่าพร้อมท้ังให้บริการทางวิชาการ 
   ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
3. ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

1. บริหารจัดการ
ไฟป่าโดยการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

2. เปลี่ยนความขัดแย้งปัญหาไฟป่าให้
เป็นความร่วมมือบนพื้นฐานของความ
เข้าใจอันดี และการประสานประโยชน์
ร่วมกัน 

เป้าประสงค์ 

1. พื้นที่อนุรักษ์
ได้รับการป้องกัน
ไฟป่าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. พื้นที่อนุรักษ์ได้รับ
การบริหารจัดการ
ด้านการควบคุมไฟป่า
อย่างมีประสิทธภิาพ
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

3. ประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้นำ
องค์ความรู้ด้านการ
ควบคุมไฟป่าไปใช้
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. องค์ความรู้
ด้านการควบคุม
ไฟป่าได้รับการ
พัฒนาและ
ถ่ายทอด 

5. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มีขีด
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมไฟป่า 

3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนา
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศใน
ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

6. ฐานข้อมูล  
ระบบภูมิ
สารสนเทศด้าน
การควบคุมไฟ
ป่าได้รับการ
พัฒนาและถกู
นำไปใช้
ประโยชน ์

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 
1. พื้นที่อนุรักษ์ได้รับการ
ป้องกันไฟป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นที่ 1,687,500 ไร ่

เป้าประสงค์ที่ 3 
1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านไฟป่าสู่กลุ่มเป้าหมาย   
ไม่น้อยกวา่ 90คร้ัง / ป ี
2. จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจำหมู่บา้น  
อย่างน้อยปีละ  21  เครือข่าย 

เป้าประสงค์ที่ 2 
1. พื้นที่อนุรักษ์มกีารบริหาร
จัดการด้านการควบคุมไฟป่า
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 
2. พื้นที่อนุรักษ์ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 

เป้าประสงค์ที่ 4 
1. องค์ความรู้ด้านไฟป่าได้รับการ
ถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างน้อยปีละ  
100 ครั้ง 
2. องค์ความรู้ด้านไฟป่าได้รับการ
ถ่ายทอดตามแผนปฏบิัติงานประจำปี
งบประมาณ 
3. องค์ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่า
ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 



 

2.2  ผังความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
โครงการสำคัญตามกลยุทธ์ ของแผนแม่บทการปฏิบัติงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

กลยุทธ ์

แผนงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1. โครงการจัดทำแนว
กันไฟโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
2. โครงการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
และพันธมิตร
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า 

1. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 
ไฟป่า 
2. โครงการศึกษา 
วิจัย การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ  
สำนักฯ9 

1. โครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในด้านการ
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 
2. โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ 

1. โครงการสำรวจและ
จัดทำฐานข้อมูลด้าน
การควบคุมไฟป่า 

เป้าประสงค์ที่ 5 
1. มีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ให้ความรู้ด้านต่างๆ  
แก่บุคลากรในองค์กรอย่างน้อย
ปีละ 10 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา นำองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 6 
1. จำนวนฐานข้อมูลท่ีได้รับ
การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ 2 ฐานข้อมูล 
2. ผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติ
ภายในองค์กรได้นำไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 80 

บริหารจัดการไฟป่า
โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศข้อมูล เพื่อ
การบริหารจัดการไฟ
ป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านไฟป่าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พัฒนากลไก เครื่องมือ
ในการป้องกันและ
บริหารจัดการไฟป่าให้
เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอำนวยการ 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

สถานีควบคุมไฟป่าบณุฑริก – ยอดมน 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการและแผน 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) 

สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร 

สถานีควบคุมไฟป่าภูสงิห์ภูผาผ้ึง – ภูสระดอกบัว 

สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล 

สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่ – ถ้ำผาน้ำทิพย์ 
สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม 

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา 

สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน                   สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                                                                            จงัหวัดมุกดาหาร 

งานพัสดุ งาน
ธุรการ 

งานงบประมาณ
และการเงิน 

งานฝึกอบรม/จัดเวทีเสวนา งานแผนงานและ 
ติดตามประเมินผล 

งานวิจัยและพัฒนา 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี 
(หน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่) 

งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ 

 



 

 
ภาพที่ 1 แผนที่พิกัดที่ตั้งสถานีควบคุมไฟป่าและหน่วยดับไฟเคลื่อนที่ สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 



 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด 
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

2.3 งบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม 

 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

 2.3.1 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ตารางท่ี  1  สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

1.  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ  

 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 26,169,400 13,738,593.08 52.49 

1.1  กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (งบปกติ) บาท -  - 

1.1.1  งบดำเนินงาน  25,414,800 13,503,515.08 53.13 

     1.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

บาท 6,084,800 3,765,082.71 61.88 

     1.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 19,323,000 9,720,000 50.30 

     1.1.1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค บาท 44,500 18,430.37 41.41 

1.1.2  งบลงทุน  -  - 

1.1.2.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 56,600 56,600 100 

1.1.2.2  ค่าครุภัณฑ์ บาท    

งบรายจ่ายอ่ืน บาท 698,000 178,480 25.57 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

2.  แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 

     กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

1.1  กิจกรรมงานแนวกันไฟ บาท -   

1.1.1  งบลงทุน  -   

1.1.1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 
 หมายเหตุ งบประมาณของ  13  หน่วยงาน (หน่วยงานในสังกัด  จำนวน  12  หน่วยงาน 

    และหน่วยงานส่วนกลางฝากเบิก  จำนวน  1  หน่วยงาน) 
  

 2.3.2  แผนและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

  กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 237 181 76.37 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 122 60 49.18 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 280 224 80 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 16,110 8,100 50.27 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 9,880 5,080 51.17 

     1.6  วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ
ป่า  24 ก.พ. 

ครั้ง 1 1 100 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 101 46 45.54 

     1.8 การศึกษา ครั้ง 110 66 60 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 1,750,000 1,750,000 100 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 28 28 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 56,000 22,400 40 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

4.1.1  งบดำเนินงาน บาท 759,500 399,382.62 100 

     4.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

บาท 84,500 57,382.62 67.91 

     4.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 759,500 342,000 50.67 



 

 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 237 181 76.37 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 122 60 49.18 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 280 224 80 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 16,110 8,100 50.27 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 9,880 5,080 51.17 

     1.6  วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ
ป่า  24 ก.พ. 

ครั้ง 1 1 100 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 101 46 45.54 

     1.8 การศึกษา ครั้ง 110 66 60 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 1,750,000 1,750,000 100 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 28 28 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 56,000 22,400 40 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

การจัดทำแนวกันไฟ กม.  950 535 56.31 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

ตารางท่ี  4  ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 8 4 50 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 2 1 50 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 10 5 50 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 400 200 50 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 160 80 50 

     1.6  การศึกษา ครั้ง 3 2 66.67 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 2 1 50 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 62,500 31,250 50 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 1 1 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 2,000 1,000 50 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

 
 
 
 
 
  

 



21 

 

 

3. ผลการปฏิบัติงานราชการ 

3.1 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

................................................................ 

3.1.1 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

 ตารางท่ี 5 สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

1.  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ  

 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 26,169,400 13,738,593.08 52.49 

1.1  กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (งบปกติ) บาท -  - 

1.1.1  งบดำเนินงาน  25,414,800 13,503,515.08 53.13 

     1.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

บาท 6,084,800 3,765,082.71 61.88 

     1.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 19,323,000 9,720,000 50.30 

     1.1.1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค บาท 44,500 18,430.37 41.41 

1.1.2  งบลงทุน  -  - 

1.1.2.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 56,600 56,600 100 

1.1.2.2  ค่าครุภัณฑ์ บาท    

งบรายจ่ายอ่ืน บาท 698,000 178,480 25.57 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

2.  แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 

     กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

1.1  กิจกรรมงานแนวกันไฟ บาท -   

1.1.1  งบลงทุน  -   



22 

 

 

หมายเหตุ งบประมาณของ  13  หน่วยงาน (หน่วยงานในสังกัด  จำนวน  12  หน่วยงาน 

   และหน่วยงานส่วนกลางฝากเบิก  จำนวน  1  หน่วยงาน) 

3.1.2  แผนและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 3.1.2.1 กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 237 181 76.37 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 122 60 49.18 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 280 224 80 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 16,110 8,100 50.27 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 9,880 5,080 51.17 

     1.6  วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ
ป่า  24 ก.พ. 

ครั้ง 1 1 100 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 101 46 45.54 

     1.8 การศึกษา ครั้ง 110 66 60 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 1,750,000 1,750,000 100 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 28 28 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 56,000 22,400 40 

1.1.1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

3.1.1  งบดำเนินงาน บาท 759,500 399,382.62 100 

     3.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

บาท 84,500 57,382.62 67.91 

     3.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 759,500 342,000 50.67 
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2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ 
หน่วยนับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

การจัดทำแนวกันไฟ กม.  950 535 56.31 

 

ตารางที ่7 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 8 4 50 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 2 1 50 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 10 5 50 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 400 200 50 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 160 80 50 

     1.6  การศึกษา ครั้ง 3 2 66.67 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 2 1 50 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 62,500 31,250 50 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 1 1 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 2,000 1,000 50 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

 

3.1.2.2 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. รายงานการเงิน 

 4.1 รายงาน  แผน/ผล  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  4.1.1 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ตารางท่ี  8 สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

1.  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ  

 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 26,169,400 13,738,593.08 52.49 

1.1  กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (งบปกติ) บาท -  - 

1.1.1  งบดำเนินงาน  25,414,800 13,503,515.08 53.13 

     1.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

บาท 6,084,800 3,765,082.71 61.88 

     1.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 19,323,000 9,720,000 50.30 

     1.1.1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค บาท 44,500 18,430.37 41.41 

1.1.2  งบลงทุน  -  - 

1.1.2.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 56,600 56,600 100 

1.1.2.2  ค่าครุภัณฑ์ บาท    

งบรายจ่ายอ่ืน บาท 698,000 178,480 25.57 

ประเภทรายจ่าย/รายการ หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

2.  แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

     ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 

     กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

1.1  กิจกรรมงานแนวกันไฟ บาท -   

1.1.1  งบลงทุน  -   

1.1.1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 8,368,060.00 2,749,900 32.85 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

3.1.1  งบดำเนินงาน บาท 759,500 399,382.62 100 

     3.1.1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย บาท 84,500 57,382.62 67.91 
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หมายเหตุ งบประมาณของ  13  หน่วยงาน (หน่วยงานในสังกัด  จำนวน  12  หน่วยงาน 

   และหน่วยงานส่วนกลางฝากเบิก  จำนวน  1  หน่วยงาน) 

4.1.2  แผนและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 4.1.2.1 กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 237 181 76.37 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 122 60 49.18 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 280 224 80 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 16,110 8,100 50.27 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 9,880 5,080 51.17 

     1.6  วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ
ป่า  24 ก.พ. 

ครั้ง 1 1 100 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 101 46 45.54 

     1.8 การศึกษา ครั้ง 110 66 60 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 1,750,000 1,750,000 100 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 28 28 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 56,000 22,400 40 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   

และวัสดุ 

     3.1.1.2  หมวดค่าจ้างเหมาพนักงาน บาท 759,500 342,000 50.67 

 

 

 

 

4.1.2.2 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ 
หน่วยนับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน(%) 

การจัดทำแนวกันไฟ กม.  950 535 56.31 

 

ตารางที ่10 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

หน่วยปฏิบัติ/งานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความสำเร็จ
ของงาน

(%) 

1.  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า     

     1.1  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้ง 8 4 50 

     1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ครั้ง 2 1 50 

     1.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย 10 5 50 

     1.4  สิ่งตีพิมพ์ แผ่น 400 200 50 

     1.5  เอกสารเผยแพร่ เล่ม 160 80 50 

     1.6  การศึกษา ครั้ง 3 2 66.67 

     1.7  นิทรรศการ ครั้ง 2 1 50 

2.  การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า     

2.1  สำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ไร่ 62,500 31,250 50 

2.2  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ชุด 1 1 100 

2.3  การจัดการเชื้อเพลิง ไร่ 2,000 1,000 50 

2.4  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 1   
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4.2 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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สรุปแผนและผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563



5 ผลงานสำคัญ 

  5.1 กิจกรรมการปฏิบัติงานการดับไฟป่า 

   5.1.1 การเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า ซึ่งประกอบด้วย  

 ภาพที่ 3  การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 ภาพที่ 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 



 

 ภาพที่ 5  จัดการเชื้อเพลิง  

    ได้แก่ การชิงเผา การนำเชื้อเพลิงไปแปรรูปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ไพหญ้าคา ไม้
กวาด เป็นต้น และการจัดทำแนวกันไฟ  

 

 

  

 

 

 



 

  

  

 ภาพที่  6  การดับไฟป่า ตรวจหาไฟ และตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่า 

  



 

 

 

 



 5.2 การดับไฟป่า 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

และนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามท่ีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากราษฎร ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าจำแนกตามรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

จังหวัด 
การดับไฟป่า พื้นที่เสียหาย ร้อยละของการดับไฟป่า 

(ครั้ง) (ไร่) ในแต่ละจังหวัด (%) 

1 อุบลราชธานี 146 1299.51 38.12 

2 ศรีสะเกษ 56 617.45 14.62 

3 ยโสธร 7 58.00 1.83 

4 อำนาจเจริญ 14 118.00 3.66 

5 สุรินทร์ 42 583.00 10.97 

6 มุกดาหาร 119 1045.02 30.99 

7 กาฬสินธุ์ 0 0.00 0.00 

รวม 384            3,720.98  100.00 
 

หมายเหตุ : ดับไฟป่านอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ทั้งหมด 51 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 510.48 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 
 1. จังหวัดอุบลราชธานีดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 16 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 174.03 ไร่ 
  แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  15  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 124.03 ไร่ 
 2. จังหวัดมุกดาหารดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 26  ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย 179.33 ไร่ 
  แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  20  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 133.33 ไร่ 
              – ป่าสาธารณะประโยชน์ จำนวน 6 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 46.00 ไร่ 
 3. จังหวัดศรีสะเกษดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 9  ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย 157.12 ไร่ 
  แบ่งเป็น – ป่าฝั่งขาวห้วยศาลา  9  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 157.12 ไร่ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละจังหวัด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

                            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

พื้นที่อนุรักษ์ 
การดับไฟ

ป่า 
พื้นที่

เสียหาย ร้อยละของการดับไฟป่า 
(ครั้ง) (ไร่) ในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์ (%) 

1 ขสป.บุณฑริกยอดมน 38 311.23 11.91 

2 อช.ผาแต้ม 33 297.37 10.34 

3 ขสป.ยอดโดม 34 267.00 10.66 

4 อช.ภูสระดอกบัว 31 289.00 9.72 

5 อช.เขาพระวิหาร 18 145.65 5.64 

6 ขสป.ห้วยศาลา 29 306.41 9.09 

7 อช.ภูผาเทิบ 25 173.94 7.84 

8 ขลป.ถ้ำผาน้ำทิพย์ 19 158.00 5.96 

9 ขสป.ภูสีฐาน 8 74.12 2.51 

10 ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ 42 583.00 13.17 

11 อช.ภูจอง-นายอย 22 219.00 6.90 

12 อช.ชาติภูผายล (จ.มุกดาหาร) 20 173.95 6.29 

13 อช.ชาติแก่งตะนะ 0 0.00 0.00 

14 ขสป.พนมดงรัก 3 39.15 0.94 

รวม 319 3086.50 100.00 

 

     

 



แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
การดับไฟ

ป่า พื้นที่เสียหาย ร้อยละของการดับไฟป่า 

(ครั้ง) (ไร่) ของ สบอ.9 (%) 
1 ส.ไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน 

 

41 379.84 10.68 

2 ส.ไฟป่าผาแต้ม 45 387.79 11.72 

3 ส.ไฟป่ายอดโดม 57 501.00 14.84 

4 ส.ไฟป่าเขาพระวิหาร 21 184.00 5.47 

5 ส.ไฟป่าห้วยศาลา 38 463.53 9.00 

6 ส.ไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล 35 250.18 9.11 

7 ส.ไฟป่าภูสีฐาน 17 127.84 4.43 

8 ส.ไฟป่าพ้ืนที่ห้วยบางทรายฯ 19 223.00 4.95 

9 ส.ไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ 42 583.00 10.94 

10 ส.ไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว 29 257.00 7.55 

11 ส.ไฟป่าดงบังอ่ี-ถ้ำผาน้ำทิพย์ 40 363.00 10.42 

รวม 384         3,720.98  100.00 
 

หมายเหตุ :   ดับไฟป่านอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ทั้งหมด 29 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 312.38 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมนดับไฟป่า  นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  จำนวน 3 ครั้ง  
พ้ืนที่เสียหาย 68.61 ไร่    

  แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก จำนวน 1  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 2.61 ไร่ 
             – ป่าสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1 ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย 16.00 ไร่  

             – เขตวัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 50. ไร่ 

 2. สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้มดับไฟป่า  นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  จำนวน 12 ครั้ง  
พ้ืนที่เสียหาย 90.42 ไร่    

  แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  12  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 90.42 ไร่  

3. สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอ่ี-ถ้ำผาน้ำทิพย์ดับไฟป่า นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 5 ครั้ง  
พ้ืนที่เสียหาย 49.00 ไร่ 

 แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  3  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 30.00 ไร่  

            – ป่าสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 19 ไร่  
 



4. สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายลดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 3 ครั้ง  
พ้ืนที่เสียหาย 12.61 ไร่ 

 
 แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  3  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 12.61 ไร่  

 

5. สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐานดับไฟป่า  นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  จำนวน 11 ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย 68.72 ไร่    
 

 แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  11  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 68.72 ไร่  
 

6. สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหารดับไฟป่า   
 

 นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  จำนวน 7 ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย 49.00 ไร่     
 

 แบ่งเป็น – ป่าสงวนแห่งชาติ  3  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 22.00 ไร่  
 

               ป่าสาธารณะประโยชน์ จำนวน 4  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 27 ไร่   

7. สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดมดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 1 ครั้ง  

พ้ืนที่เสียหาย 15.00 ไร่ 

แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ  1  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 15 ไร่ 

8. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ดับไฟป่า นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จำนวน 9 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 157.12 ไร่ 

แบ่งเป็น ป่าฝั่งขาวห้วยศาลา  9  ครั้ง  พ้ืนที่เสียหาย 157.12 ไร่ 

     
 
   
 
   



แผนภูมิที่ 4  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
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ตารางท่ี  14  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 

 

จังหวัด/หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ  2560 ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ  2563 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ พื้นที่เสียหาย ความถี่ พื้นที่เสียหาย ความถี่ พื้นที่เสียหาย 

(ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ไร่) (ครั้ง) (ไร่) (ครั้ง) (ไร่) 

อุบลราชธานี 122 147 147 567.38 122 790.34 146 1299.51 

ศรีสะเกษ 49 67 67 238.25 49 393.44 56 617.45 

ยโสธร 4 4 4 40.00 4 27.00 7 58.00 

อำนาจเจริญ 7 12 12 53.00 7 53.00 14 118.00 

สุรินทร์ 24 40 40 212.42 24 222.5 42 583.00 

มุกดาหาร 82 111 111 536.31 82 544.17 119 1045.02 

รวม 288 381 381 1647.36 288 2030.45 384 3720.98 

 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 5  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
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ตารางท่ี 15  แสดงข้อมูลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 

 

สถานีควบคุมไฟป่า 

ปีงบประมาณ  2560 ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ  2563 

ความถี่ พ้ืนที่เสียหาย ความถี่ พ้ืนที่เสียหาย ความถี่ พ้ืนที่เสียหาย ความถี่ พ้ืนที่เสียหาย 

(คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) 

 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก - ยอดมน 29 259.86 43 309.49 49 311.88 41 379.84 

 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 33 258.77 40 309.78 47 317.99 45 387.79 

 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม 7 48.75 35 143.00 49 376.00 57 501.00 

 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร 15 188.98 25 203.83 26 268.51 21 184.80 

 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา 11 49.27 28 217.68 43 546.70 38 463.53 

 สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี-่ถ้ำผาน้ำทิพย ์ 14 145.00 25 229.50 20 183.00 40 363.00 

 สถานีควบคุมไฟป่าภสูิงห์ภูผาผึ้ง - ภูสระดอกบัว 19 180.00 19 252.00 23 216.00 29 257.00 

 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ 20 212.42 12 90.00 40 515.95 42 583.00 

 สถานีควบคุมไฟป่าภผูาเทิบ - ภูผายล 29 165.22 40 143.69 37 287.36 35 250.18 

 สถานีควบคุมไฟป่าภสูีฐาน 17 97.09 10 53.66 20 190.29 17 127.84 

 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย 6 42.00 11 77.82 27 325.24 19.00 223.00 

 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร                 

รวม 200          1,647.36  288            2,030.45  381            3,538.92  384 3720.98 



 

2563 
ภาพที่ 7 
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5.4 กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ 

ตารางท่ี 20 สรุปการจัดทำแนวกันไฟในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

 
 

 

 

 

 

ล ำดบั จ ำนวน

ที่ แนวกันไฟ(กม.)

1 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก - ยอดมน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน อุบลราชธานี 45
2 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี 65
3 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม อุบลราชธานี 55

อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย อุบลราชธานี

รวม 

4 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพนมดงรัก ศรีสะเกษ 45
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ

รวม 

5 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา ศรีสะเกษ 45

6 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน - ห้วยส าราญ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ สุรินทร์ 55

7 สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอ่ี - ถ  าผาน  าทิพย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ  าผาน  าทิพย์ มกุดาหาร 45
8 สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ - ภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มกุดาหาร 45

อุทยานแห่งชาติภูผายล มกุดาหาร

รวม 

9 สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน มกุดาหาร 45
10 สถานีควบคุมไฟป่าพื นทีห้่วยบางทราย อุทยานแห่งชาติภูผายล มกุดาหาร

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังห เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน มกุดาหาร
วัดมกุดาหาร รวม 

11 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ ง - อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ยโสธร 45
ภูสระดอกบัว อ านาจเจริญ

มกุดาหาร
วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ ง อ านาจเจริญ

รวม 

490             รวมแนวกันไฟ

หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรจดัท ำแนวกันไฟ พ้ืนทีด่ ำเนินกำร จงัหวัด หมำยเหตุ
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

ระยะทาง 1,060 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 9 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ภาพที่ 10 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 11 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ภาพที่ 12 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ภาพที่ 13 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ภาพที่ 14 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 15 ภาพถ่ายประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวกันไฟ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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  5.5 กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 

(อุบลราชธานี) ประจำปี พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

  “ไฟป่า”  คือไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม  เผาผลาญเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในป่า  ได้แก่  ดินอินทรีย์  ใบไม้แห้ง  กิ่งก้านไม้แห้ง  ท่อนไม้  ตอไม้  หญ้า  วัชพืช  ไม้พุ่ม  จนไปถึง
ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยองค์ประกอบของการเกิดไฟป่ามี  3  ประการ  คือ  เชื้อเพลิง  ออกชิเจน  และความ
ร้อน  ซึ่งในทางวิชาการแล้วไฟป่ามีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน  เช่น  ช่วยรักษาสมดุลของป่าผลัดใบ  โดยไฟป่า
จะช่วยในการงอกของเมล็ดไม้บางชนิดทำให้ป่าผลัดใบดำรงคงอยู่ได้  และช่วยในการกำจัดโรคและแมลงศัตรู
ป่าไม้  เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยที่
รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง  ส่งผลกระทบต่อสังคมพืช  ดิน  น้ำ  สัตว์  และสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมไปถึงเศรษฐกิจ  สังคม  และการท่องเที่ยว  ในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย  นอกจากนี้ ไฟป่ายังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่  ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ  อนามัย  และชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
ได้ดำเนินการตรวจติดตามสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของไฟป่าในปัจจุบันโดยเฉพาะการสะสมของปริมาณเชื้อเพลิงที่เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในป่าเบญจพรรณ
และป่าดิบแล้ง  ดังนั้น  จึงคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าว่า  ในปี  2563  จะมีความรุนแรงของการเกิดไฟป่า
มากกว่าปีที่ผ่านมา  จึงต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด  และ
จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  อนึ่ง  เนื่องจากปัญหาวิกฤติมลพิษ
หมอกควัน  เป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพอากาศเป็นสำคัญ  ซึ่งหากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปก
คลุมพ้ืนที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ  อาจส่งผลให้เกิดสภาวะ  ที่เรียกว่า  Subsidence Inversion  กักควันและ
ไออากาศร้อนจนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้  ทำให้ควันไฟกระจายคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับ
พ้ืนดินเกิดเป็นปัญหามลภาวะจากหมอกควัน  ย่อมเกิดปัญหามลภาวะจากหมอกควันตามมาอย่างแน่นอน   
ไม่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น กลาง หรือปลายของฤดูไฟป่า  และไม่ว่าสถานการณ์  ไฟป่าจะมีความรุนแรงมาก
น้อยเพียงใดก็ตาม  ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่ล้วนมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น การเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ 
เผาป่าเพ่ือทำไร่ เผาตอซังข้าว  เผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกแต่มิได้มีมาตรการในการควบคุมหรือ
ป้องกันไฟอย่างมีประสิทธิภาพ  และจากข้อมูลสถิติที่ผ่านมาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9  (อุบลราชธานี)  
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และบริเวณโดยรอบมักเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำทุกปีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาณาบริเวณติดกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียนทำให้ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันไม่ได้อยู่ในเฉพาะพ้ืนที่ประเทศไทยเราเท่านั้น  แต่ยังเกิดปรากฏการณ์หมอกควันข้ามแดนอีกด้วย  
นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนในปี  2559  ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  คือ  การดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันมิให้
ประชาชนจุดไฟเผาป่าอีกต่อไปโดยการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวดล้อมรวมทั้ งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนสำนักบริหารพ้ืนที่ อนุรักษ์
ที่(อุบลราชธานี) ได้พิจารณาแล้วเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรม  “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจาก
ไฟป่าและหมอกควัน”  ประจำปี  2563  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  และ
สร้างความตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การเผาในพ้ืนที่โล่ง  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนตลอดจนรณรงค์  เชิญชวน  ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายของทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า  และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  อันเกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
การเผาในพื้นท่ีโล่ง  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
 2.3  เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  เยาวชน  ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  
สัตว์ป่ า  สิ่ งแวดล้อม  และให้ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  เพ่ือดูแล  รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อไป 
3. ระยะเวลาดำเนินการวันจันทร์ที ่ 24  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 น. – 15.00 น. 
4. สถานที่ดำเนินการณ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ บ้าน
โนนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน  รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9  
(อุบลราชธานี) ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกรูปแบบ 
จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง  ขอความร่วมมือราษฎร 
งดจุดไฟเผาป่า  ทำการเกษตรปลอดการเผา  และควบคุมการเผาในที่โล่ง 

5.2  กิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที   
กิจกรรมขบวนรณรงค์  เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  ประชาชน  ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

5.3  กิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรนำกิ่งไม้ ใบไม้ใน
พ้ืนที่ป่าหรือวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือนำไปใช้บำรุงพืชผล การฝังกลบแทนการเผาทำลาย หรือการนำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไม้กวาด  เสื่อ  เป็นต้น 
 5.4  กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิงและจัดทำแนวกันไฟ 
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6. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 

6.1 ผลลัพธ์ (Output) 

ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบจากปัญหาไฟป่า 

และหมอกควันรวมทั้งภาวะโลกร้อน 

6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

6.2.1 ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

และหมอกควัน 

6.2.2 ป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ 

6.2.3 ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุกทำลาย มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและ

ประชาชนไม่มีปัญหาสุขภาพอนามัยจากหมอกควันรวมทั้งเกิดทัศนวิสัยที่ดีในด้านการคมนาคมและการ

ท่องเที่ยว 

7.  ผลการดำเนินงาน 

  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า สำนัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  9 (อุบลราชธานี)  ประจำปี  พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2563   
ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ บ้านโนนศรี หมู่ที่ 3  
ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน ในพ้ืนที่ตระหนักถึงความสำคัญของ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในท้องที่จังหวัด
อุบลราชธานี ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 700 คน ในงานประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 ภาพที่ 16 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินงาน 
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ภาพที่ 17 ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี                           

โดยนายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 



64 
 

   
 
   
 
   
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 19 ชมการแสดงพื้นบ้าน Otop บ้านส้มป่อยเหนือกับบ้านโนนศรี และการเต้นเพื่ออนุรักษ์ป่า ของ
เสถียรธรรมสถานสมาคมอุทยานแห่งชาติ (Dance for peace)  
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ภาพที่ 20 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

ภ

ภาพที่ 21 ประธานในพิธีให้สัญญาณ เพื่อปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควัน 
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ภาพที่ 22 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ และกิจกรรมการตอบปัญหา 

และกิจกรรมการแข่งขันการโต้วาที  “ไฟป่านั้นมีประโยชน์” 

 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 

หมอกควันที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐดีเยี่ยม 
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ภาพที่ 24 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 

หมอกควันที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐดีเยี่ยม 
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5.6 กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าให้กับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

ตารางที่ 21 บัญชีรายการอุปกรณ์ท่ีส่งมอบภาพตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าให้กับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
1. ถังฉีดน้ำดับไฟป่า 5 อัน 
2. ที่ตบไฟ 5 ชุด 
3. ครอบไฟป่า 2 ชุด 
4. กระติกน้ำพร้อมเข็มขัดและสายโยงบ่า 5 ชุด 

รวม 17 
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5.7  กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่า 

และหมอกควันระดับจังหวัด”  

1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย นับวันจะมีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากการ  

ผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ทำให้มีช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้น จากสถิติการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดมาจาก
การกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดก็ตาม แต่ผลของ
ไฟป่าดังกล่าวได้ส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ที่ถูกไฟเผาไหม้ สัตว์ป่าล้มตายและไร้ที่อยู่อาศัย ต้นไม้แคระแกรนเพราะถูกไฟเผาและตายไปในที่สุด เป็นต้น 
สำหรับผลกระทบที่ตามมา คือ คุณภาพของอากาศแย่ลง มลพิษทางอากาศเพ่ิมสูงขึ้น เป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เป็นต้น จากปัญหาที่เกิดขึ้ น
ดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ด้านไฟป่าโดยตรง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่ามาเป็นลำดับ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่า
คลี่คลายลงและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะเห็นได้ชัดจากบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีหน่วยงานด้านไฟป่าเข้าไป
ปฏิบัติงาน  การเกิดไฟจะมีความรุนแรงน้อย ระยะเวลาของการลุกลามสั้น ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เรา  
จะพบเห็นไฟไหม้ป่าติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในบางแห่งเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน ปัจจุบันการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถทำให้ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เพราะสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับกระแสด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูงในการ
บริหารและจัดการปัญหาต่างๆ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของ “เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการสร้าง
เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เสียงต่อการเกิดไฟป่า และมีขอบเขตพ้ืนที่
การปกครองติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 173 เครือข่าย ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้การ
ดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณา
การ และเพ่ือให้เกิดการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรั กษ์ที่  9 (อุบลราชธานี )  
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ระดับ
จังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่าให้แก่
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร 
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   2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่า 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 5 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร 

จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 900 คน 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  จำนวน 1 วัน ดำเนินการช่วยระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
5. วิธีดำเนินการ 
  สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  จึงได้
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ระดับจังหวัด” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ระดับจังหวัด” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  9  (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม โดยคัดเลือกจากสมาชิก
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  9  
(อุบลราชธานี)  จำนวน  173  เครือข่าย  จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 900 คน 
  4. ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน ขอสนับสนุนวิทยากร สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม และเชิญ
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด 
  5. ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย ดังนี้ 
   5.1 วิธีการ  ประกอบด้วย 

   - การบรรยาย 
   - การจัดเวทีเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายการ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานควบคุมไฟป่าใน
พ้ืนที่ ในหัวข้อ “การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยชุมชน” 

   - การประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น  
   - การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ 

   5.2 เนื้อหาวิชา  รวมจำนวน 7.5 ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
  1) ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น  จำนวน   1   ชั่วโมง 
  2) เทคนิคและวิธีการดับไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิง  จำนวน  2.5  ชัว่โมง 
  3) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า  จำนวน  1  ชั่วโมง 
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  4) ประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของ
เครอืข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน  3  ชั่วโมง 
   5.3 วิทยากร 

      วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนที ่

6. ดำเนินการสรุปและประเมินผลโครงการ 
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2559 – 2563)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 

   2. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 
   1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   จำนวนสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวนไม่น้อยกว่า 900 คน 
ได้รับการทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่า 
   2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    การเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ลดลง 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการ
ควบคุมไฟป่าให้แก่ชุมชน 
   2. เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
9. ผลการดำเนินงาน 
  สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  9 (อุบลราชธานี ) โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด” 
สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมดจำนวน 9 รุ่น โดย
ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 รุ่น และดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 5 รุ่น ผลการ
ดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
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กำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันระดับจังหวัด” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
หมาย
เหตุ 

07.00-08.00 น. ลงทะเบียน สถานีควบคุมไฟป่า  
08.00-08.30 น. พิธีเปิด   

08.30-09.30 น. ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น 
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า

อุบลราชธานี/ 
สถานีควบคุมไฟป่า 

 

09.30-09.45 น. อาหารว่าง   

09.45-12.15 น. เทคนิคและวิธีการดับไฟป่าและการจัดการ
เชื้อเพลิง 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า
อุบลราชธานี/ 

สถานีควบคุมไฟป่า 
 

12.15-13.00 น. อาหารกลางวัน   

13.00-14.00 น. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า 
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า

อุบลราชธานี/ 
สถานีควบคุมไฟป่า 

 

14.00-14.15 น. อาหารว่าง   

14.15 -.17.15 น. 
ประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและนำเสนอ 
แนวทางการปฏิบัติงานของเครือข่ายการแก้ไข 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

วิทยากรจากส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า หน่วยงานกรม
อุทยาน/หน่วยงาน

ภาครัฐในพื้นที่ 

 

17.15-17.30 น. พิธีปิด   
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ภาพที่  25  
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9.1 รายละเอียดพ้ืนที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด” สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

รุ่น
ที ่

หน่วยงานที่ดำเนินการ 
วันที่

ดำเนินการ 
สถานที ่ หมายเหตุ 

1 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-
ยอดมน 

17  ธ.ค.    
2562 

สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน 
ตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก   
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

2 สถานีควบคุมไฟป่า 
ภูสิงห์ภูผาผึ้ง–ภูสระดอกบัว 

23 ธ.ค.  
2562 

วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง ตำบลคึมใหญ่  
อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

3 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน–  
ห้วยสำราญ 

24 ธ.ค.  
2562 

ห้องประชุมเอนกประสงค์บ้านทับทิมสยาม04 หมู่ 
10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 

4 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร 
26  ธ.ค.  
2562 

ศาลาประชาคมบ้านโดนเอาว์ บ้านโดนเอาว์  
หมู่ 10 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

5 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม 15  ม.ค.       
2563 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดม ตำบลโดมประดิษฐ์ 
อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 

 

6 สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ- 
ภูผายล 

22  ม.ค.    
2563 

โรงเรียนบ้านพังแดง  
บ้านพังแดง   หมู่ที่ 1  ตำบลพังแดง   
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

 

7 สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ 
ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร 

23  ม.ค.    
2563 

โครงการพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบน 
จังหวัดมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร 

 

8 สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 24  ม.ค.       
2563 

วัดภูเขาวงศ์ บ้านดงยาง หมู่ 7 ตำบลบ้านค้อ  
อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

 

9 สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอ่ี- 
ถ้ำผาน้ำทิพย์ 

29 ม.ค.       
2563 

ศูนย์การเรียนรู้บ้านภู  ตำบลบ้านเป้า  
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 26 สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด” สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ได้มีการติดต่อประสานเรียนเชิญและได้รับเกียรติจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพ้ืนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย  

 

ภาพที่ 27 สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 

 
 ภาพที่ 28 แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนแต่ละเครือข่าย หน่วยงานสังกัดในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 29 ผู้แทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,  

                 ผู้แทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 30 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น , เทคนิคและวิธีการ 

ดับไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิง และการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า 

 

  

ภาพที่ 31 การบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา  เทคนิคและวิธีการดับไฟป่าและการจัดการ
        เชื้อเพลิง  

 

 

 

 

 



78 
 

 

   

ภาพที่ 32 บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อหัวข้อวิชา  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า 
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สรุปบทเรียน 

จากเวทีการเสวนาและการระดมความคิดเห็นกลุ่ม สามารถสรุปได้โดยสังเขป  ดังนี้ 
 

1.คุณค่าและประโยชน์ผืนป่า 
  เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านโนนน้อย ได้ให้ข้อเสนอว่าทุกวันนี้ป่า
เหมือนซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ของชุมชน เป็นแหล่งรวมของปัจจัย 4 นั่นคือ เป็นแหล่งรวมยาสมุนไพร  
ยาชูกำลัง เป็นแหล่งอาหาร โดยหาของป่าทั้งพืช สัตว์ เช่น เห็ดต่างๆ ที่ออกตามฤดูกาล แมลง แมงต่างๆ 
 ไข่มดแดง อึ่งผักหวาน ผักกูด  ผักคอนแคน ไม้ฟืน ไผ่พุงสำหรับจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน  

เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านโนนลำดวน ได้ให้ข้อเสนอว่า ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านได้อาศัยพึ่งพาประโยชน์จากป่า นั่นคือเป็นแหล่งอาหาร และยารักษาโรค ซึ่งมี
หลากหลายในทุกฤดูกาล เช่น ช่วงหน้าแล้งก็หาเห็ด ผักหวานป่า ผักคอนแคน ไข่มดแดง  ช่วงฤดูฝน ก็หากบ 
อ่ึง ปูขน ปลา หอย ผักกูด ช่วงหน้าหนาวก็หาแมลง ผัก และสมุนไพรต่างๆ ซึ่ง บางอย่างก็มีตลอดทั้งปี เพ่ือเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  นอกจากนี้ ยังได้ใช้ไม้ไผ่พุงมาจักสาน ไม้ไผ่พุงเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่กระติบ
ข้าว  หวด  กระด้ง ตระกร้า อื่นๆ ซึ่งนอกจากใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของ
ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย และในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกล้าไผ่พุงหน่วย
จัดการต้นน้ำห้วยโดนเพื่อนำมาปลูกในพ้ืนที่ของตนเองและสาธารณประโยชน์ เพ่ือลดการพึ่งพิงจากป่าอนุรักษ์  

2. สถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่และสาเหตุการเกิดไฟป่า 
  1) เกิดจากการที่มีคนไปหาอาหาร หาของป่าและจุดไฟหาเพ่ือหาของป่า ซึ่งบริเวณท่ีเกิดไฟ
ป่ามากที่สุด คือ บริเวณที่หาเห็ดเป็นประจำของชุมชน 
  2) ชาวบ้านบางส่วนยังคงมีความเชื่อว่า เห็ดเผาะถ้าไม่จุดไฟเผามันก็ไม่ออก ดังนั้น จึงยังมี
การจุดไฟเผาป่าเพ่ือให้เห็ดเผาะออก 

3) การหาผึ้ง แล้วลืมดับไฟ หรือดับไฟไม่สนิท ทำให้ไฟลุกลามไหม้ป่า 
4) การเผาไร่ เผาสวน เผานา เพื่อเตรียมพ้ืนที่การเกษตรโดยปราศจากการควบคุมที่ดี แล้วไฟ

ลุกลามเข้าป่า 
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 นายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า กล่าวว่า ก่อนอื่นถ้าพวกเราได้
ติดตามข่าวสารสื่อมวลชนที่ผ่านมาปีนี้สถานการณ์เอลนีโญมาเร็วผิดปกติ ถ้าสถานการณ์เช่นนี้ พยากรณ์ว่าไฟ
ป่ามาเร็วแน่นอน และตามสถิติการเกิดไฟป่าของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) สถานีควบคุมไฟ
ป่าบุณฑริก – ยอดมน ดับไฟป่ามากเป็นอันดับ 1 ของพ้ืนที่ 6 จังหวัด ทั้ งๆที่พ่ีน้องเราร่วมใจกันแก้ไขปัญหา  
แต่พ่ีน้องบางคนยังมักง่ายไม่ดูแลและยังไม่เข้าใจสถานการณ์  ยังมีการจุดไฟเผาป่า การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คาดหวังจากทุกภาคส่วน คือ 
1.ดู 2.เฝ้า 3.แจ้ง 4.ดับ  

1.ดู หมายความว่าให้ช่วยราชการคอยสอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตา  
2.เฝ้า คือ เฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่า หรือเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า 
3. แจ้ง คือ เมื่อพบเหตุไฟไหม้ป่า ให้แจ้งประธานเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานราชการ  
4.ดับ คือ เมื่อพบเหตุไฟไหม้ป่า ให้ดับโดยเบื้องต้น เพ่ือไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้าง ถ้าไม่สามารถดับ

ได้ให้แจ้งประธานเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานราชการ ต่อไป 
3. แนวคิดและวิธีการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

1) ก่อนถึงฤดูไฟป่าให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐมีการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง
และลดความรุนแรงของไฟป่า 

2) ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
หมู่บ้าน  สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา การเทศนาธรรมเนื่องในวันสำคัญและ
เทศกาลต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้ จัดเวทีสาธารณะ  

3) มีการตั้งกฎระเบียบ กติกาของชุมชน หากมีการเผาป่า หรือเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลุกลามเข้าป่า ให้
กรรมการชุมชนมีการว่ากล่าวตักเตือน และมีการปรับ 

4) หากมีความจำเป็นต้องเผาซากวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตร ให้แจ้งผู้นำชุมชนก่อน 
5) จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ได้แก่ ปลูกป่า ปลูกแฝก ทำฝาย บวชป่า 
6) ให้มีชุดอาสาดับไฟป่าประจำชุมชน และให้มีเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับเครือข่ายฯ

อย่างต่อเนื่อง 
7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดทำแนวกันไฟ และการจัดตั้ง

ชุดอาสาดับไฟป่าประจำชุมชน 
 นายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าเกิดจาก
เราเองทั้งนั้น สมัยนี้มีแต่คนจุดเองทั้งนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือ การร่วมแรงร่วมมือกัน ช่วยกัน
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ให้แก่คนที่ไม่ได้มาอบรมเสวนาในวันนี้ และขอฝากย้ำว่าจากผลการวิจัย การจุดไฟหา
เห็ดเผาะเป็นเพียงการเร่งปฏิกิริยา ให้เห็ดเกิดเร็วขึ้นเท่านั้นเอง แต่ปริมาณกลับลดน้อยลงในทุกปี เพราะไฟได้
ไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ของเห็ด  ดังนั้น จึงขอให้เครือข่ายฯได้นำข้อมูลนี้ไปชี้แจงต่อไปด้วย 
 จากกิจกรรมการฝึกอบรมเสวนาฯในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้
ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน  4 คำหลักๆ คือ สามัคคี  จิตอาสา  ร่วมมือร่วมใจ  ภาครัฐเคียงคู่ประชาชน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม 
1. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม สั้นเกินไป ไม่เพียงพอส่งผลให้ทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ควร

เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 2 วัน 
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

    
  

 
 
 

 
 

    ภาพที่ 33 กิจกรรมสันทนาการ 

 

   ภาพที่ 34 พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

    ภาพที ่35 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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  ภาพที่ 36 พิธีปิด 
 
 
 
 
 



 

 5.3 กิจกรรมการสอบจุดความร้อน (Hotspots)  

ตารางท่ี 16 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน  จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      ผลการตรวจสอบ 

    จำนวน  เกิดไฟป่า 
ไม่เกิดไฟป่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ที ่ จังหวัด Hotspot ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

    (จุด) จำนวน พ.ท.ถูกไฟไหม้ จำนวน พ.ท.ถูกไฟไหม้ 
ไม่
เกิด พลาญหิน พท.ชายแดน 

      (จุด) (ไร่) (จุด) (ไร่) (จุด) (จุด) มีวัตถุระเบิด(จุด) 
1 อุบลราชธานี 441 387 2657.83 0 0.00 1 8 29 

2 มุกดาหาร 
239 229 2199.00 0 0.00 3 5 0 

3 ศรีสะเกษ 60 46 574.28 0 0.00 3 5 6 

4 สุรินทร์ 
25 23 412.00 0 0.00 1 0 1 

5 อำนาจเจริญ 
30 30 272.00 0 0.00 0 0 0 

6 ยโสธร 
26 26 226.00 0 0.00 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 821 741 6341.11 0 0.00 8 18 36 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 



 

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 
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ตารางท่ี 17 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี 
      ผลการตรวจสอบ   

    จำนวน  เกิดไฟป่า เกิดไฟป่า 
ไม่เกิดไฟป่า ไม่สามารถตรวจสอบได ้

  

ที่ พื้นที่อนุรักษ์ 
Hotspots 

ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ 
หมาย
เหต ุ

   
(จุด) 

จำนวน (จุด) พ.ท.ถูกไฟไหม้ (ไร่) จำนวน (จุด) พ.ท.ถูกไฟไหม้ (ไร่) 
ไม่เกิด 
(จุด) 

พลาญหิน
(จุด) พท.ชายแดน 

  

         
  มีวัตถุระเบิด (จดุ)   

1 อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย 64 48 198.00 0 0.00 0 3 7   
2 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 124 124 980.00 0 0.00 0 0 0   
3 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 43 43 342.00 0 0.00 0 0 0   
4 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 52 40 468.63 0 0.00 3 6 3   
5 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 90 90 800.00 0 0.00 0 0 0   
6 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 15 15 57.00 0 0.00 0 0 0   
7 วนอุทยานน้ำตกผาหลวง 3 3 27.00 0 0.00 0 0 0   
8 วนอุทยานดงบังอี่ 1 1 20.00 0 0.00 0 0 0   
9 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน 135 134 832.47 0 0.00 0 0 0   
10 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-หว้ยสำราญ 25 23 412.00 0 0.00 1 0 1   
11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 25 16 193.01 0 0.00 1 3 5   
12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 76 74 923.00 0 0.00 2 0 0   
13 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 45 15 54.00 0 0.00 0 1 20   
14 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 10 10 137.00 0 0.00 0 0 0   
15 อุทยานแห่งชาติภูผายล 91 85 777.00 0 0.00 0 4 0   
16 เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ถ้ำผาน้ำทิพย ์ 22 20 120.00 0 0.00 1 1 0   

รวมทั้งสิ้น 821 741 6341.11 0 0.00 8 18 36  



 

แผนภูมิที่ 7  แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี)  จำแนกตามพ้ืนที่อนุรักษ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

             สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      ผลการตรวจสอบ   

    จำนวน  เกิดไฟป่า 
ไม่เกิดไฟป่า 

ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

  

ที ่ สถานีควบคุมไฟป่า Hotspot (จุด) ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ ์
หมาย
เหตุ 

     จำนวน พ.ท.ถูกไฟไหม้ จำนวน พ.ท.ถูกไฟไหม้ ไม่เกิด พลาญหิน พท.ชายแดน   

1 บุณฑริก - ยอดมน 153 148 913.47 0 0.00 0 0 0   

2 ผาแต้ม 170 170 1349.00 0 0.00 0 0 0   

3 ยอดโดม 91 49 171.00 0 0.00 0 4 27   

4 เขาพระวิหาร 77 56 661.64 0 0.00 4 9 8   

5 ห้วยศาลา 10 10 137.00 0 0.00 0 0 0   

6 ดงบังอี่ - ถ้ำผาน้ำทิพย์ 33 31 216.00 0 0.00 1 1 0   

7 ภูสิงห์ภผูาผึ้ง - ภสูระดอกบัว 80 80 724.00 0 0.00 0 0 0   

8 ห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ 25 22 412.00 1 0.00 1 0 1   

9 ภูผาเทิบ - ภผูายล 77 71 390.00 0 0.00 0 4 0   

10 ภูสีฐาน 76 74 923.00 0 0.00 2 0 0   

11 พื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 29 29 444.00 0 0.00 0 0 0   

รวมท้ังสิ้น 821 740 6341.11 1 0.00 8 18 36   



 

แผนภูมิที่ 8  แสดงผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) และผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
                สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ไม่เกิด พลาญหิน พท.ชายแดน

สถานีควบคุมไฟป่า 



 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจุดความร้อน (Hotspots) ที่ตรวจพบและเกิดไฟไหม้จริง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563   

 

จังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

จุด 
หมายเหตุ 

จุด จุด จุด จุด 

อุบลราชธานี 91 35 55 153 441  

ศรีสะเกษ 39 2 16 40 60  

สุรินทร์ 4 2 0 2 25  

ยโสธร 2 1 6 10 26  

มุกดาหาร 32 11 9 10 239  

อำนาจเจริญ 5 4 3 3 30  

รวม 173 55 89 218 821 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 

     



 

แผนภูมิที่ 9 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจุดความร้อน (Hotspots) ที่ตรวจพบและเกิดไฟไหม้จริง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจริญ

ประจ าปี งบประมาณ 2558 90 17 16 5 46 4

ประจ าปี งบประมาณ 2559 91 39 4 2 32 5

ประจ าปี งบประมาณ 2560 35 2 2 1 11 4

ประจ าปี งบประมาณ 2561 55 16 0 6 9 3

ประจ าปี งบประมาณ 2562 153 40 2 10 10 3

ประจ าปี งบประมาณ 2563 441 60 25 26 239 30
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แผนภูมิแสดงข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม Terra และ Aqua
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
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6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.1 ปัญหาและอุปสรรค 

1. พ้ืนที่ปฏิบัติงานบางส่วนเป็นพ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ยังคงมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย 

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะมีสภาพเก่า ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถานีควบคุมไฟป่าบางหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมส่งผล
ให้การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ยังไม่ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ซึ่งโดยส่วนมากยังอยู่ที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

4. บุคลากรยังมีทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
5. การจัดสรรแผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และปัญหาอย่างแท้จริง 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

  1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ควรพิจารณาจากระดับล่างสู่บน ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และสภาพปัญหาอย่างแท้จริง 
  3. ควรสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ สมรรถนะ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
  4. ควรสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) ด้วย 

 
 


