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2. ขอมูลภาพรวม 
 สถานีควบคุมไฟปาภูสิงหภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว  ตั้งอยูเลขที่ 54 หมู 10 บานสี่แยกแสง

เพชร  ตําบลหนองมะแซว  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ       

ทิศเหนือ    จด วัดถํ้าแสงเพชร 

ทิศใต      จด ถนนสายบานสี่แยกแสงเพชร-วัดถ้ําแสงเพชร 

ทิศตะวันออก  จด ถนนสายบานสี่แยกแสงเพชร-วัดถ้ําแสงเพชร 

ทิศตะวันตก   จด วนอุทยานภูสิงห-ภูผาผึ้ง 

บริเวณพิกัด  48 P 0471090  ละติจูดที่  15  องศา  88  ลิปดา  32  ฟลิปดา  เหนือ 

UTM  1756460  ลองติจูด 104  องศา  73  ลิปดา  41  ฟลิปดา  ตะวันออก 

หนวยดับไฟเคลื่อนท่ี  ตั้งอยูบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.2 

(ดานหินแตก) บานหนองแคนนอย ตําบลบุงคา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บริเวณพิกัด 48 Q 473003-

1783129  

2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟปาสวนใหญมีสภาพพื้นที่เปนเทือกเขาหินทราย  ประกอบดวยเทือกเขา

สลับซับซอนลักษณะเปนการยกตัวของโลกตามแนวเขตจะเปนหนาผา  บนสันเขาจะเปนพื้นที่ราบ ความสูง

อยูระหวาง  200 – 430  เมตร  มีสภาพปาอุดมสมบูรณเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
ลักษณะภูมิอากาศ 

 จังหวัดอํานาจเจริญ  มีสภาพภูมิอากาศชวงฤดูกาลแยกเปน  3  ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดู

รอน จัดอยูในเขตภูมิอากาศแบบ  Tropical  savannah   คือ  จะเห็นความแตกตางของฤดูฝน  และฤดู

แลงอยางชัดเจน  เปนไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  มีฝน

ตกชุกประมาณเดือนกันยายน   โดยมีชวงกลางวันยาวในฤดูรอนและอุณหภูมิสูงตลอดท้ังป   ฤดูรอนเริ่ม

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่ม

ตั้งแตกลางเดอืนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ปริมาณน้ําฝนมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยปละ  1,587.60  ม.ม.

ตอป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  35.4  องศาถึง  35.9  องศา  ความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยตลอดป  73 % 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภูมิอากาศในทองที่จังหวัดอํานาจเจริญในชวงเวลาตางๆ 
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สภาพปาและสัตวปา 

  สภาพปาในพื้นที่ควบคุมไฟปาของสถานีควบคุมไฟปาภูสิงห ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

ประกอบดวยสังคมพืชหลายชนิด  ไดแก   

ปาเบญจพรรณ หรือปาผสมพลัดใบเปนสังคมพืชสวนใหญ  พันธุไมสวนใหญเปนไมขนาดกลางและ

มีไมไผขึ้นอยูกระจัดกระจายเปนกลุมๆ พันธุไมสําคัญ  ไดแก  พะยูง  ประดู  มะคาโมง  และตะแบก  เปน

ตน 

ปาเต็งรัง  ประกอบดวยพันธุไมขนาดเล็กถึงปานกลาง  เชน  เต็ง  รัง  เหียง  และพลวง  เปนตน                  

ปาดิบแลง  พบนอยตามหุบเขาหรือริมหวยตางๆ พันธุไมสําคัญ ไดแก ตะเคยีนทอง ตะบาก เปนตน 

   สวนสัตวปาสวนใหญจะเปนสัตวขนาดเล็ก  เชน  กระรอก  กระตาย ไกปา  บาง  นกตางๆ  และงู

ตางๆ  เปนตน 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสภาพเชื้อเพลิงจะแตกตางกันตามสภาพปา 

สภาพเชื้อเพลิง 

สภาพเชื้อเพลิงจะแตกตางกันตามสภาพปา  เชน  ปาเบญจพรรณ  สภาพของเชื้อเพลิงโดย

สวนมากจะเปนไมขนาดเล็ก  วัชพืช  ไมไผ  เศษไม  และใบไมสะสมมากในชวงฤดูพลัดใบ  ทําใหเชื้อเพลิงมี

ความหนาแนนมาก  

เสนทางคมนาคม   

  เสนทางลาดตระเวนเปนถนนลูกรัง  ระหวางอําเภอปทุมราชวงศา   อําเภอเสนางคนิคม  

ถึงอําเภอชานุมาน  เชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินไปยังหมูบานเปาหมายที่อยูติดพ้ืนท่ีปา  หรือจากหมูบาน

ไปยังหมูบานซึ่งอยูรอบๆ พื้นที่ควบคุมไฟปาสภาพถนนใชไดตลอดทั้งปสามารถใชเปนเสนทางตรวจ

ลาดตระเวนหาไฟ และลําเลียงพนักงานดับไฟปาได 
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ภาพที่ 3 แสดงสภาพเสนทางลาดตระเวน 

สภาพแหลงน้ํา  

         แหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษที่สามารถนําไปใชในการดับไฟปาได  ดังนี้                      

บริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  

      - อางเก็บน้ําหวยขอ บานหนองเม็ก  หมูที่ 3  ตําบลปาไร  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 

      - อางเก็บน้ําหวยหินสอ บานภูลอม  หมูที่ 6  ตําบลบาก  อําเภอดอนตาล   จังหวัดมุกดาหาร 

      - อางเก็บน้ําหวยกอก บานหินสิ่ว  หมูท่ี 4  ตําบลชานุมาน  อําเภอชานุมาน   จังหวัดอํานาจเจริญ 

      - อางเก็บน้ําหวยแกวแมง บานเหลาแกวแมง หมูท่ี 5 ตําบลคําเขื่อนแกว  อําเภอชานุมาน จังหวัด

อํานาจเจริญ 

บริเวณพื้นที่วนอุทยานภูสิงห – ภูผาผ้ึง  

          - อางเก็บน้ําหวยสีโท บานสี่แยกแสงเพชร หมูท่ี 10 ตําบลหนองมะแซว อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ 

          - อางเก็บน้ําหวยหมากมน บานคําไหลหมูที่ 6  ตําบลโนนงาม อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ 

          - อางเก็บน้ําหวยเอิดเติด  บานคําไหล  หมูที่ 6  ตําบลโนนงาม  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัด

อํานาจเจริญ 

          - อางเก็บนํ้าหวยอูตู  บานนาตากลา  หมูที่ 5  ตําบลหนองขา  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัด

อํานาจเจริญ 

2.1.1 อํานาจหนาที่ พื้นที่รับผิดชอบ 

หนาที่ของสถานีควบคุมไฟปาภูสิงหภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว   มีดังนี ้

  1. การปองกันมิใหเกิดไฟปา  โดยการปลูกจิตสํานึกสรางทัศนคติที่ดีตอราษฎร  และให

ความรูแกนักเรียนตามสถานศึกษาใหมองเห็นประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม กอใหเกิดความ

รวมมือและการมีสวนรวมกับทางหนวยงานราชการในการชวยปองกันมิใหเกิดไฟปา พรอมทั้งสงเสริมให

สภาพปามีการฟนฟูตามธรรมชาติ และรักษาไวซ่ึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู

ตลอดไป 
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  2. การจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดโอกาสและลดความตอเนื่องในการเกิดไฟปา สงผลทําให

ความรุนแรงของไฟปาที่เกิดขึ้นในแตละครั้งอยูในระดับต่ํา  ทําใหสามารถเขาปฏิบัติงานควบคุมไฟปาไดงาย 

โดยการทําแนวกันไฟ การเผาตามกําหนดหรือการชิงเผาในชวงกอนฤดูไฟปาในบริเวณพื้นที่ที่มีความสําคัญ

หรือพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาสูง 

  3. การตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาปา  เปนการปฏิบัติงานในชวงฤดูไฟ

ปาเพ่ือระวังมิใหไฟปาเกิดข้ึน  หรือหากมีไฟปาเกิดข้ึนก็สามารถคนพบ และสงพนักงานดับไฟปาเขาถึงจุด

เกิดเหตุไฟปาไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณไฟปา สงผลทําใหความเสียหายจากการเกิดไฟปาในแต

ละครั้งมีปริมาณลดลง 

 4. การปฏิบัติงานดับไฟปา  เม่ือมีไฟปาเกิดขึ้นในแตละครั้ง  จักดําเนินการสงพนักงานดับ

ไฟปาเขาปฏิบัติการดับไฟปา ณ จุดเกิดเหตุอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันมิใหไฟปาแพรขยาย

ทําลายพื้นที่ปาเปนบรเิวณกวาง 

 

พื้นที่รับผดิชอบ   

พื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟปาภูสิงหภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว รวมทั้งสิ้น 136,915 ไร สามารถ

แยกตามพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ประกอบดวย วนอุทยานภูสิงห-ภูผาผึ้งและอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 

 
ภาพที่ 4 แสดงแผนที่พื้นท่ีรับผิดชอบ 
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๑. วนอุทยานภูสิงห – ภูผาผึ้ง  ทองที่อําเภอเมืองและทองที่อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  

เนื้อท่ีประมาณ 17,000 ไร  

๒. อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว รวมทั้งหมด 120,915 ไร ดังนี้ พ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 43,125 ไร พื้นท่ี

จังหวัดมุกดาหาร  34,290 ไร พื้นที่จังหวัดยโสธร 42,500 ไร  

 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนท่ีพื้นที่รับผิดชอบตามพื้นที่ปาอนุรักษ 

 

2.1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  เพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569 

 พันธกิจ (Mission) 

  1. อนุรักษ คุมครองและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

  2. วิจัย  พัฒนาและใหบริการดานวิชาการ 

  3. บริหารจัดการดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวมบนพื้นฐานเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม 

  4. สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกรมอุทยานฯ ที่ได

กําหนด บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน จึงไดรวบรวมสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.1.3 อัตรากําลังเจาหนาที่ 

- ขาราชการ  จํานวน    1    คน 

 - พนักงานราชการ  จาํนวน    8    คน 

 - บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  จาํนวน   18   คน 

แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  3  ฝาย  ประกอบดวย 

 

๑. ฝายบริหารทั่วไป  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบัญทั่วไป 

๑.๒ ปฏิบัติงานดานบุคลากร และพัฒนาบุคคลากรของสถานีฯ 

๑.๓ ปฏิบัติงานดานแผนงาน งบประมาณ  การเงนิ  บัญชี  และพัสดุ 

๑.๔ รวบรวมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ  

๑.๕ ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน การจัดเวรยาม 

๑.๖ ดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานท่ี  ในการใชจัดกิจกรรมดานตาง  ๆ 

๑.๗ ปฏิบัติงานดานอ่ืน  ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงการปฏิบัติงาน 

 

2.  ฝายปองกันและควบคุมไฟปา  มีหนาที่รบัผิดชอบ  ดังน้ี 

2.1 ปฏิบัติงานปองกันไฟปา จัดทําแนวกันไฟในพื้นที่รบัผิดชอบของสถานีฯ 

2.2 ปฏิบัติงานปองกันดูแลพื้นท่ี 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 
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ภาพที่ 7 แสดงการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมไฟปา 

3.  ฝายวิชาการและเผยแพรประชาสัมพันธไฟปา  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1 สํารวจจัดเก็บขอมูลสถิติการเกิดไฟปาในพื้นที่ และปจจัยอื่น ๆ ที่เปนสาเหตุกอใหไฟปา  

เพื่อสรุปรวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูลการปฏิบัติงาน ของสถานีฯ 

3.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเผยแพรการประชาสมัพันธ

ความรูเก่ียวกับไฟปา 

3.3 สงเสรมิการสรางจิตสาํนกึ รณรงคการมีสวนรวมของภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

และองคกรตาง ๆ  ใหมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกัน และควบคุมไฟปา 

3.4 จัดทาํฐานขอมูลเก่ียวกับไฟปา บริการขอมูล ใหคําปรึกษา ตลอดจนจัดทําเอกสารเผยแพร 

ตางๆ  จัดทําบอรดนิทรรศการ  และถายทอดความรูดานไฟปา 

3.5 จัดทาํสื่อการเรยีนรูทุกรูปแบบ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ 

3.6 จัดทาํแผนดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกัน 

ไฟปา และควบคุมไฟปา สาํหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย 

3.7 จัดเก็บ รวบรวมขอมลูทางวิชาการที่สาํคัญเก่ียวกับไฟปา และใหบริการขอมูลทางวิชาการ 

แกหนวยงาน องคกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป 

3.8 ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธเผยแพรความรูดานวิชาการ เกี่ยวกับไฟปา ในรูปแบบเอกสาร

ประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอรประชาสัมพันธ และจัดทาํบอรดประชาสัมพันธ 

3.9 รวบรวม  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และกฎหมายที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานเฝาระวังปองกัน 

และควบคุมไฟปา 

3.10 จัดแสดงนิทรรศการในวันสําคัญตางๆ ทั้งใน และนอกสถานที่ ตามที่ไดรับการประสาน 

3.11 บรรยายใหความรู ถายทอดความรูดานการปองกัน และควบคุมไฟปา แกหนวยงาน  

และองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

โครงการสําคัญตามกลยุทธ ของแผนแมบทการปฏิบัติงานของสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา 

สํานกับริหารพื้นที่อนรุักษที่ 9 (อุบลราชธานี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน “บริหารจัดการ ปองกันและควบคุมไฟปา เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” 

พันธะกิจ 

1. กําหนดแผนปฏิบตัิการ กํากับ ควบคมุ ดูแล และประสานงานดานการควบคุมไฟปา 

2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคดานการจัดการควบคุมไฟปาพรอมทั้งใหบริการทางวิชาการ 

   ดานการปองกนัและควบคุมไฟปา 

3. ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

4. สงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุมไฟปาเพื่อการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 

1. บริหารจัดการ

ไฟปาโดยการมี

สวนรวมของทุก

ภาคสวน 

2. เปล่ียนความขัดแยงปญหาไฟปาให

เปนความรวมมือบนพื้นฐานของความ

เขาใจอันดี และการประสานประโยชน

รวมกัน 

เปาประสงค 

1. พื้นที่อนุรักษ

ไดรับการปองกัน

ไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. พื้นที่อนุรักษไดรับ

การบริหารจัดการ

ดานการควบคุมไฟปา

อยางมปีระสิทธิภาพ

โดยการมีสวนรวมของ

ทกุภาคสวน 

3. ประชาชนและ

กลุมเปาหมายไดนํา

องคความรูดานการ

ควบคุมไฟปาไปใช

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

4. องคความรู

ดานการควบคุม

ไฟปาไดรับการ

พัฒนาและ

ถายทอด 

5. บุคลากรไดรับ

การพัฒนาใหมีขีด

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานดานการ

ควบคุมไฟปา 

3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนา

เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศใน

ดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

6. ฐานขอมูล  

ระบบภูมิ

สารสนเทศดาน

การควบคุมไฟ

ปาไดรับการ

พัฒนาและถูก

นาํไปใช

ประโยชน 

เปาหมาย/ 

ตวัชีว้ดั 

เปาประสงคที่ 1 

1. พื้นท่ีอนุรักษไดรับการ

ปองกันไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม

พื้นที่ 1,687,500 ไร 

เปาประสงคที่ 3 

1. มีการถายทอดองคความรู

ดานไฟปาสูกลุมเปาหมาย   

ไมนอยกวา 90ครั้ง / ป 

2. จัดต้ังเครือขายอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาประจําหมูบาน  

อยางนอยปละ  21  เครือขาย 

เปาประสงคที่ 2 

1. พื้นที่อนุรักษมีการบริหาร

จัดการดานการควบคุมไฟปา

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณไมนอยกวา 

รอยละ 90 

2. พื้นที่อนุรักษไดรับความ

รวมมือจากชุมชนในพื้นที่ไม

นอยกวารอยละ  80 

เปาประสงคที่ 4 

1. องคความรูดานไฟปาไดรับการ

ถายทอดสูสาธารณะอยางนอยปละ  

100 คร้ัง 

2. องคความรูดานไฟปาไดรับการ

ถายทอดตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 

3. องคความรูดานการควบคุมไฟปา

ไดรับการนําไปใชประโยชนรอยละ 80 


