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2. ขอมูลภาพรวม 

สถานีควบคุมไฟปาดงบังอ่ี-ถ้ําผาน้ําทิพย  เดิมต้ังอยูบริเวณภูหวาย  ในเขตอุทยานแหงชาติ

ภูสระดอกบัว ทองท่ีบานชองเม็ก  ตําบลบุงคา  อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ตอมา ไดมีการปรับเปลี่ยน

พื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานควบคุมไฟปาเกิดประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2561 จึงไดยายที่ทํา

การชั่วคราว มาตั้งอยูที่ภูพะเนิน ในเขตหามลาสัตวปาถ้ําผาน้ําทิพย  ทองที่บานภู ตําบลบานเปา อําเภอ

หนองสงู จังหวัดมุกดาหาร  บริเวณพิกัด  พิกัด 48 Q 0429559 UTM 1819259      

2.1 ขอมูลพื้นฐาน 

ลักษณะภูมิประเทศ 

1. เขตหามลาสัตวปาถํ้าผาน้ําทพิย เปนเทอืกเขาสูงสลับซับซอน มีความสูงจาก 

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 200 – 600 เมตร ประกอบดวยปาดิบแลง ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง เปนแหลง

ตนน้ําลําธารหลายสาย เชน หวยบังอ่ี หวยกระเบียน  หวยมวง เปนตน  

2. วนอุทยานดงบังอ่ี เปนเทือกภูเขาหิน ระดับความสูงประมาณ  500-600   

เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีไมข้ึนอยูรอบๆเชิงเขา สภาพปาเปนปาเต็งรัง และปาดิบแลง  

  3. อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เปนภูเขากระจายอยูเปน

หยอมๆ  พื้นที่ปาประกอบดวยปาที่อุดมสมบูรณหลายชนิด พื้นที่หลายแหงมีลานหินขนาดใหญ ชาวทองถิ่น

เรียกวา ดาน กระจายอยูตามยอดเขาตางๆ มียอดภูกระซะ เปนยอดสูงสุดประมาณ  481 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล  

ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพอากาศ แบงออกเปน  3  ฤดู ไดแก ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝน

ตกชุกในเดือนสิงหาคม  ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม     

ฤดูรอนระหวางเดือน กุมภาพนัธ – เมษายน 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภูมิอากาศในทองที่จังหวัดมุกดาหารในชวงเวลาตางๆ 

 

สภาพพื้นที่ปาและสัตวปา สภาพพื้นที่ปา  แบงได  3  ประเภท  ดังนี้ 

  1. ปาเต็งรัง   ปาเต็งรังในเขตหามลาสัตวปาถ้ําผาน้าํทิพย ,วนอุทยานดงบังอ่ี และอุทยาน

แหงชาติภูสระดอกบัว เปนสังคมพืชที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สดุของพ้ืนที่  สภาพดินเปนดินทรายและดิน

ลูกรัง   มีความอุดมสมบูรณตํ่า    พันธุไมสาํคัญที่ข้ึนอยูไดแก   เต็ง  รัง, พลวง , เหียง, แดง, กระบก ,ประดู 

,ติ้ว ,พะยอม,หวา,มะพอก  เปนตน ไมพื้นลางจะเปนพวกหญาเพ็ก  หญาคา 
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  2. ปาเบญจพรรณ  จะพบตามรองหวยและลาดเขา   สภาพดินมีความอุดมสมบูรณปาน

กลาง   พันธุไมท่ีสาํคัญไดแก  แดง , ประดู ,มะคาโมง ,ตะแบก ,พยุง ,ตะแบกเปลือกบาง,กาสามปก,ขี้อาย

,สาธร เปนตน  ไมพื้นลางไดแก  ไผ ,หญาเพ็ก 

  3. ปาดิบแลง  จะพบบริเวณพื้นที่ที่มี สภาพดินคอนขางอุดมสมบูรณ   พันธุไมท่ีสําคัญ

ไดแก  ยาง  ,กะบาก ,ตะเคียน ,ประดู ,มะคาโมง ,ตะแบก ,คอแลน,พยุงและพยอม  เปนตน ไมพื้นลางเปน

พืชในวงศขิงขา เข็มปา กลวยเตา หมากแหนงตน 

  สัตวปาท่ีมีอยูสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก  เชน หมูปา กระรอก,กระแต,บาง, หนู,  

ไกปา, หมาปา, นก, กระตาย ,งู ,ตุกแก,,ชะมด เปนตน  เมื่อเสร็จฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 

ราษฎรสวนหนึ่งที่อาศัยอยูตามหมูบานใกลพื้นท่ีปา  จะเขาปาลาสัตว  และจุดไฟเผาปา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่ง

ทําใหเกิดไฟไหมปา 

 สภาพเชื้อเพลิง แยกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. เชื้อเพลิงเบาบาง  ไดแก  พวกใบไมที่รวงหลนลงบนพื้นท่ีปา  เศษก่ิงไม 

ตนไมขนาดเล็ก  เชื้อเพลิงประเภทนี้  จะทําใหเกิดไฟผิวดินที่ไมรุนแรงนัก  เนื่องจากปรมิาณเชื้อเพลิงมีนอย 

2. เชื้อเพลิงที่มีความหนาแนน  ไดแก  พวกหญาและวัชพืชตาง ๆ  เชน   หญาคา 

หญาเพ็ก  สาบเสือ  ไมไผ เปนตน  เชื้อเพลิงประเภทนี้  ทําใหไฟปาที่เกิดมีขนาดรุนแรงขึ้น เชื้อเพลิงทั้ง  2  

ลักษณะดังกลาว  จะมีกระจายอยูทั่วไปในเขตพื้นที่ปาที่รับผิดชอบ 

เสนทางคมนาคม   

  บริเวณรอบๆพื้นท่ีรับผิดชอบ จะมีเสนทางคมนาคมสายหลักเปนทางลาดยาง สวนเสนทาง

ท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบาน เปนทางลาดยางหรือคอนกรีต สามารถสัญจรไดทุกฤดูกาล และจะมีเสนทางจาก

หมูบานเขาถึงขอบปาอยูทั่วไป  นอกจากนี้ในผืนปาก็มีเสนทางลําลองกระจายอยูเปนแหงๆ ซึ่งสามารถใช

เปนเสนทางเขาไปดับไฟปาได 

   
ภาพที่ 2 แสดงสภาพเสนทางลาดตระเวน 
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สภาพแหลงน้ํา  

           แหลงน้ําในพื้นที่  มีทั้งแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และแหลงน้ําชลประทานที่มนุษยสรางขึ้น   

มีอยูทั่วไปในบริเวณใกลๆพื้นท่ีปา  นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําซับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  สามารถใชน้ําในการ

ควบคุมไฟปาไดตลอดฤดูกาล 

 2.1.1 อาํนาจหนาที่ พื้นที่รับผดิชอบ มีดังน้ี 

  1. การปองกันมิใหเกิดไฟปา  โดยการปลูกจิตสํานึกสรางทัศนคติท่ีดีตอราษฎร  และให

ความรูแกนักเรียนตามสถานศึกษาใหมองเห็นประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม กอใหเกิดความ

รวมมือและการมีสวนรวมกับทางหนวยงานราชการในการชวยปองกันมิใหเกิดไฟปา พรอมทั้งสงเสริมให

สภาพปามีการฟนฟูตามธรรมชาติ และรักษาไวซึ่งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู

ตลอดไป 

  2. การจัดการเชื้อเพลิง เพ่ือลดโอกาสและลดความตอเนื่องในการเกิดไฟปา สงผลทําให

ความรุนแรงของไฟปาที่เกิดขึ้นในแตละครั้งอยูในระดับต่ํา  ทําใหสามารถเขาปฏิบัติงานควบคุมไฟปาไดงาย 

โดยการทําแนวกันไฟ การเผาตามกําหนดหรือการชิงเผาในชวงกอนฤดูไฟปาในบริเวณพื้นที่ที่มีความสําคัญ

หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาสูง 

  3. การตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาปา  เปนการปฏิบัติงานในชวงฤดูไฟ

ปาเพื่อระวังมิใหไฟปาเกิดขึ้น  หรือหากมีไฟปาเกิดขึ้นก็สามารถคนพบ และสงพนักงานดับไฟปาเขาถึงจุด

เกิดเหตุไฟปาไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณไฟปา สงผลทําใหความเสียหายจากการเกิดไฟปาในแต

ละครั้งมีปรมิาณลดลง 

 4. การปฏิบัติงานดับไฟปา  เม่ือมีไฟปาเกิดขึ้นในแตละครั้ง  จัดดําเนินการสงพนักงานดับ

ไฟปาเขาปฏิบัติการดับไฟปา ณ จุดเกิดเหตุอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันมิใหไฟปาแพรขยาย

ทําลายพื้นที่ปาเปนบริเวณกวาง 

พื้นที่รับผิดชอบ   

  สถานีควบคุมไฟปาดงบังอี่-ถ้ําผาน้ําทิพย   รับผิดชอบในการควบคุมไฟปา ครอบคลุมพื้นท่ี

ปาอนุรักษเนื้อทีประมาณ  125,553  ไร  โดยไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมายในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  1. พ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาถ้ําผาน้ําทิพย (เฉพาะท่ีอยูในทองที่ จ.มุกดาหารทั้งหมด) เนื้อที่

ประมาณ  98,750  ไร 

  2. พื้นท่ีวนอุทยานดงบังอ่ี ทองท่ี จ.มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ  2,343 ไร 

  3. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัวบางสวน ในทองท่ี จ.มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ  

24,460 ไร รวมพื้นที่รบัผิดชอบเน้ือที่ประมาณ  125,553  ไร 

  หนวยดับไฟปาเคล่ือนที่  สถานีควบคุมไฟปาดงบังอ่ี-ถ้ําผาน้ําทิพย   ไดจัดตั้งหนวย

ปฏิบัติการดับไฟปาเคลื่อนท่ี  เพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟปาใหทันตอเหตุการณ  ในพ้ืนที่ปาที่รับผิดชอบ  ดังนี้  
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หนวยดับไฟปาเคลื่อนที่ที่ 1 (ภูพะเนิน)  ตั้งอยูบริเวณภูพะเนิน ใน 

เขตหามลาสัตวปาถํ้าผานํ้าทิพย ทองที่บานภู ต.บานเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร พิกัด 48 Q 0429559  

UTM 1819259รับผิดชอบพ้ืนที่ เขตหามลาสัตวปาถํ้าผาน้ําทิพย  ทองที่ อําเภอหนองสูง,อําเภอคําชะอี 

อําเภอนิคมคําสรอย และอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ  98,750 ไร 

   หนวยดับไฟปาเคลื่อนที่ที่  ๒ (ผาเจิ้น)  ตั้งอยูบริเวณภูผาผึ้ง ในเขตวนอุทยานดงบังอ่ี  

ทองที่บานดานยาว ต.นากอก อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร  พิกัด 48 Q 0454688 UTM 1805877  

รับผิดชอบพื้นที่ วนอุทยานดงบังอี่  ทองที่ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร เนื้อท่ี

ประมาณ  2,343 ไร และพื้นท่ีอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัวบางสวน ในทองที่อําเภอนิคมคําสรอย ,ทองที่

ตําบลปาไรบางสวน อําเภอดอนตาล  จ.มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 24,460 ไร   รวมพ้ืนที่ประมาณ  26,803  ไร  

 2.1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ 

        วิสัยทัศน (Vision) 

                            เพิ่มพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569 

       พันธกิจ (Mission) 

  1. อนุรักษ คุมครองและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

  2. วิจัย  พัฒนาและใหบรกิารดานวิชาการ 

  3. บริหารจัดการดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวมบนพื้นฐานเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

  4. สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกรมอุทยานฯ ท่ีได

กําหนด บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน จึงไดรวบรวมสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1.3 อัตรากําลังเจาหนาที่ 

  - ขาราชการ  จาํนวน    1    คน 

   - พนักงานราชการ  จํานวน    5    คน 

   - บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

จํานวน   15   คนแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  ๓  ฝาย  ประกอบดวย 

1. ฝายบริหารทั่วไป  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบัญทั่วไป 

1.2 ปฏิบัติงานดานบุคลากร และพัฒนาบุคคลากรของสถานีฯ 

1.3 ปฏิบัติงานดานแผนงาน งบประมาณ  การเงนิ  บัญช ี และพัสดุ 

1.4 รวบรวมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ  

1.5 ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน การจัดเวรยาม 
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1.6 ดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่  ในการใชจัดกิจกรรมดานตาง  ๆ 

1.7 ปฏิบัติงานดานอื่น  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการปฏิบัติงาน 

 

2.  ฝายปองกันและควบคมุไฟปา  มีหนาที่รบัผิดชอบ  ดังน้ี 

2.1 ปฏิบัติงานปองกันไฟปา จัดทําแนวกันไฟในพื้นที่รบัผิดชอบของสถานีฯ 

2.2 ปฏิบัติงานปองกันดูแลพื้นที่ ลาดตระเวนปองกันเฝาระวังไฟปา และควบคุมไฟปา ในพื้นที่

รับผิดชอบ 

2.3 ดูแล รักษา พัฒนา ซอมแซม อาคารสถานที่ หองสุขา สาธารณูปโภค บริเวณพื้นท่ีสถานีฯ  

รดน้ําตนไมสนามหญา ตัดหญา ตกแตงภูมิทัศน และดูแลสถานที่ภายในสถานีฯ ใหมีความพรอม ความ

เรยีบรอย และความสวยงาม ในการตอนรับผูมาเยือนอยางสม่ําเสมอ  

2.4  ปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

   
 

ภาพที่ 4 แสดงการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมไฟปา 

3.  ฝายวิชาการและเผยแพรประชาสัมพันธไฟปา  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1 สํารวจจัดเก็บขอมูลสถิติการเกิดไฟปาในพื้นที่ และปจจัยอื่น ๆ ที่เปนสาเหตุกอใหไฟปา เพื่อ

สรุปรวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูลการปฏิบัติงาน ของสถานีฯ 

3.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเผยแพรการประชาสัมพันธ

ความรูเก่ียวกับไฟปา 

3.3 สงเสรมิการสรางจิตสํานึก รณรงคการมสีวนรวมของภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

และองคกรตาง ๆ  ใหมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกัน และควบคุมไฟปา 
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3.4 จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับไฟปา บริการขอมูล ใหคําปรึกษา ตลอดจนจัดทําเอกสารเผยแพรตาง 

ๆ  จัดทําบอรดนิทรรศการ  และถายทอดความรูดานไฟปา 

3.5 จัดทําสื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ 

3.6 จัดทําแผนดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกันไฟ

ปา และควบคุมไฟปา สําหรับนักเรยีนโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย 

3.7 จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางวิชาการท่ีสําคัญเก่ียวกับไฟปา และใหบริการขอมูลทางวิชาการแก

หนวยงาน องคกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป 

3.8 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรความรูดานวิชาการ เกี่ยวกับไฟปา ในรูปแบบเอกสาร

ประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอรประชาสัมพันธ และจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

3.9 รวบรวม  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติงานเฝาระวังปองกัน 

และควบคุมไฟปา 

3.10 จัดแสดงนิทรรศการในวันสําคัญตางๆ ท้ังใน และนอกสถานที่ ตามที่ไดรับการประสาน 

3.11 บรรยายใหความรู ถายทอดความรูดานการปองกัน และควบคุมไฟปา แกหนวยงาน และ

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.12 ปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2 ผังความเช่ือมโยง วิสัยทัศน พันธะกิจ กลยุทธ เปาประสงค เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

โครงการสําคัญตามกลยุทธ ของแผนแมบทการปฏิบัติงานของสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 

สํานกับริหารพื้นที่อนรุักษที่ 9 (อุบลราชธานี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บริหารจัดการ ปองกันและควบคุมไฟปา เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” 

พันธะกิจ 

1. กําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล และประสานงานดานการควบคุมไฟปา 

2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพฒันาวิชาการและเทคนคิดานการจัดการควบคุมไฟปาพรอมทั้งใหบริการทางวชิาการ 

   ดานการปองกนัและควบคุมไฟปา 
3. ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุมไฟปาเพ่ือการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 1. บริหารจัดการ

ไฟปาโดยการมี

สวนรวมของทุก

ภาคสวน 

2. เปล่ียนความขัดแยงปญหาไฟปาให

เปนความรวมมือบนพื้นฐานของความ

เขาใจอันดี และการประสานประโยชน

รวมกัน 

1. พื้นที่อนุรักษ

ไดรับการปองกัน

ไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. พื้นที่อนุรักษไดรับ

การบริหารจัดการ

ดานการควบคุมไฟปา

อยางมีประสิทธิภาพ

โดยการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน 

3. ประชาชนและ

กลุมเปาหมายไดนํา

องคความรูดานการ

ควบคุมไฟปาไปใช

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

4. องคความรู

ดานการควบคุม

ไฟปาไดรับการ

พัฒนาและ

ถายทอด 

5. บคุลากรไดรับ

การพัฒนาใหมีขีด

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานการ

ควบคุมไฟปา 

3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนา

เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศใน

ดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

6. ฐานขอมูล  

ระบบภูมิ

สารสนเทศดาน

การควบคุมไฟ

ปาไดรับการ

พัฒนาและถูก

นาํไปใช

ประโยชน 

เปาหมาย/ 

ตวัชีว้ดั 

เปาประสงคที่ 1 

1. พื้นที่อนุรักษไดรับการ

ปองกันไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม

พื้นที่ 1,687,500 ไร 

เปาประสงคที่ 3 

1. มีการถายทอดองคความรู

ดานไฟปาสูกลุมเปาหมาย   

ไมนอยกวา 90คร้ัง / ป 

2. จัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาประจําหมูบาน  

อยางนอยปละ  21  เครือขาย 

เปาประสงคที่ 2 

1. พื้นที่อนรัุกษมีการบริหาร

จัดการดานการควบคุมไฟปา

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณไมนอยกวา 

รอยละ 90 

2. พื้นที่อนรัุกษไดรับความ

รวมมือจากชุมชนในพื้นที่ไม

นอยกวารอยละ  80 

เปาประสงคที่ 4 

1. องคความรูดานไฟปาไดรับการ

ถายทอดสูสาธารณะอยางนอยปละ  

100 คร้ัง 

2. องคความรูดานไฟปาไดรับการ

ถายทอดตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 

3. องคความรูดานการควบคุมไฟปา

ไดรับการนําไปใชประโยชนรอยละ 80 

1. กําหนดแผนปฏิบัติการ กํากับ ควบคุม ดูแล และประสานงานดานการควบคุมไฟปา 

2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาการและเทคนิคดานการจัดการควบคุมไฟปาพรอมทั้งใหบริการทางวิชาการ 

   ดานการปองกนัและควบคุมไฟปา 
3. ปรับปรงุและเพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุมไฟปาเพ่ือการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

วิสัยทัศน 

เปาประสงค 


