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คู่มือการรายงานการเกิดไฟป่า และผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

ส่วนควบคุมไฟป่า   ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

 
ค าแนะน า 
  เพ่ือความสะดวกในการจัดท ารายงานหลังจากบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนหรือเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน      เรียบร้อยแล้ว ควรจัดท าส าเนาแบบฟอร์มตามคู่มือนี้ ไว้ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการใช้
งานตลอดปีงบประมาณ  และขอความร่วมมือให้หน่วยงานใช้แบบฟอร์มตามคู่มือฉบับนี้เป็นหลักจนกว่าจะ
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง และในการรายงานไฟป่า ตามแบบรายงาน ฟป.1 และการรายงานการตามแบบ 
ฟป.7 ขอความร่วมมือให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  ใช้การรายงานตามโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับบันทึกรายงานไฟป่า (Fire2009) กับคู่มือการรายฉบับนี้เท่านั้น 

 
จุดมุ่งหมาย 
  คู่มือการรายงานฉบับนี้จัดท าข้ึน  เพื่อให้สถานีควบคุมไฟป่าทุกสถานี , ศูนย์ปฏิบัติการไฟ
ป่าทุกศูนย์ และส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ทุกส านัก ทราบถึงขั้นตอนการรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนและรายงานผลการปฏิบัติงานได้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 
ประเภทของรายงาน 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก  คือ 

1.  แบบรายงานการเกิดไฟป่า 

1.1 แบบรายงานไฟป่า ฟป.1 ประจ าวัน ให้สถานีควบคมุไฟป่ารายงานทุกวันเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้           
ต่อส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ แล้วส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป (โปรแกรม Fire 2009 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้
น าข้อมูลออกในรูปแบบ Microsoft  Excell (ชื่อ Fire_select)) แล้วรายงานต่อยังส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องส่งเป็นเอกสารส าหรับหน่วยงานที่มี
ระบบติดต่อสื่อสารทาง e-mail โดยให้รายงานทาง e-mail ที่ fire@dnp.go.th  และ 
firednp@hotmail.com  ทันทีเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ และเม่ือส่วนควบคุมไฟป่าได้รับรายงานทาง e-mail 
แล้ว จะแจ้งกลับว่า “ได้รับรายงานแล้ว” (สามารถดูรายละเอียดการรายงานทาง e-mail จากคู่มือการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป) ส าหรับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ใด ไม่มีระบบติดต่อสื่อสารทาง e-mail  ให้บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปแล้วพิมพ์รายงานตามแบบ ฟป.1 ซึ่งแยกรายงานแต่ละหน่วยงานแล้ว
รายงานทางโทรสารหมายเลข  (02)9407059 และ (02)5795417 เท่านั้น 
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1.2 แบบรายงานไฟป่า ฟป. 1 ประจ าเดือน  เป็นการรายงานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ 
ป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารในข้อ 1.2 โดยให้สถานีควบคุมไฟป่า  รายงานการเกิด
ไฟป่าภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  ส่งส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์และส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์บันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมส าเร็จรูป (fire2009) แล้วพิมพ์ข้อมูลแยกแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัด  
ส่งส านักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า  โดยให้จัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ พร้อมทั้ง ส่งแผ่น cd  หรือ floppy disk ที่มีข้อมูลรายงานไฟป่ามาด้วยทุกครั้ง 
(ในแผ่นจะมีข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลรายงานไฟป่า (ฟป.1) และข้อมูลการรณรงค์ป้องกันไฟป่า 
(ฟป.7) ซึ่งการน า    ข้อมูลออกทางแผ่น floppy disk ได้อธิบายในท้ายคู่มือฉบับนี้)   ส าหรับ
เดือนที่ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าให้รายงานด้วยว่าเหตุการณ์ปกติ  

1.3 แบบรายงานไฟป่า ฟป. 8    รายงานการเกิดไฟป่าสถานการณ์รุนแรง เป็นการรายงาน 
สถานการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยก าลังที่มีอยู่ต้องขอก าลัง
สนับสนุน     หรือเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส าคัญ หรือพ้ืนที่ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจเฝ้า
ติดตาม ให้สถานีควบคุมไฟป่า   รายงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์      และส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ รายงาน ส านัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร 
หมายเลข (02) 9407059, (02)5795417 และให้รายงานเป็นระยะๆ ที่สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรายงานสรุปเมื่อเหตุการณ์ยุติ 

1.4 แบบรายงานไฟป่า(ชี้แจงข่าว) ฟป. 9    รายงานการเกิดไฟป่าตามที่ปรากฏเป็นข่าว เป็น 
การชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบข้อมูลในพ้ืนที่ ให้สถานีควบคุมไฟป่า รายงาน
ชี้แจงข่าวดังกล่าวให้ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ทราบทันทีที่
ตกเป็นข่าว แล้วส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ รีบรายงานให้
ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ทราบทางโทรศัพท์ หรือ 
โทรสารหมายเลข   (02) 9407059 , (02)5795417    ไว้เป็นเบื้องต้น แต่หากไฟตามที่
เป็นข่าวยังไม่สงบ หรือ ยังไม่สามารถควบคุมได้ ให้รายงานตาม แบบ ฟป. 8 

1.5  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ได้เปิดหมายเลขพิเศษรับแจ้งเหตุไฟป่าทาง 
โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข “1362” จากประชาชนทั่วไป  เมื่อส่วนควบคุมไฟป่าได้รับแจ้ง
จากหมายเลขดังกล่าว  ส่วนควบคุมไฟป่าจะแจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าไป
ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป 
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 2. รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ฟป. 5 ประจ าเดือน โดยให้รายงานภายในวันที่ 5   
ของเดือนถัดไป ส่งส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  แล้วส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์รวบรวมรายงานดังกล่าวส่งให้ส่วน
ควบคุมไฟป่า ส านักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  โดยให้แต่ละหน่วยงาน        รายงานตามแบบฟอร์มดังนี้  

- ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์รายงาน
ตามแบบฟอร์ม ฟป.51 

- สถานีควบคุมไฟป่า รายงานตามแบบฟอร์ม ฟป.52    
- ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า รายงานตามแบบฟอร์ม ฟป.53    
- ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า รายงานตามแบบฟอร์ม ฟป.

54    
- ศูนย์วิจัยไฟป่า รายงานตามแบบฟอร์ม ฟป.55  
- ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า รายงานตามแบบฟอร์ม ฟป.56  

ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า , ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า ,  
ศูนย์วิจัยไฟป่า, ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า ให้รายงานดังกล่าวส่งให้ส่วนควบคุมไฟป่า 
ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าโดยตรง 

2.2 แบบรายงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์  แบบ ฟป. 7   ประจ าเดือน เป็นรายงานรายละเอียด 
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า    โดยให้รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป โดยสถานีควบคุมไฟป่ารายงาน ส่งส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์   แล้วส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่ารวบรวมรายงานดังกล่าวส่งให้ส่วน
ควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า โดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ
รายงานตามข้อ 1.2 ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าให้รายงานดังกล่าวส่งให้ส่วนควบคุม
ไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  โดยตรง 

2.3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้สถานีควบคุมไฟป่าส่งสรุปผลการปฏิบัติงานส่งส่วน 
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  อย่างน้อย 2 ชุด แล้วส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ รวบรวมส่งส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปในพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ิมเติมอีก 1 ชุดส่งให้ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าทราบ 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป ส าหรับ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า , ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า , ศูนย์วิจัยไฟป่า, ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า 
ให้รายงานส่ง ส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าโดยตรง 
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3. รายงานภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 
3.1 รายงานภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติงานด้านไฟป่า  ในปีงบ 

ประมาณปัจจุบัน ให้สถานีควบคุมไฟป่าจัดส่งภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวให้ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ จ านวน  2 ชุด  และส่วนควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์  รวบรวมส่งส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
ส่วนควบคุมไฟป่า  จ านวน  1 ชุด  ภายในวันที่  5  มีนาคม  และครั้งที่ 2  ภายในวันที่  5 
กรกฎาคม  โดยมีกิจกรรมภาพถ่าย ดังนี้ 

3.1.1      ภาพถ่ายป้ายสื่อความหมาย 
3.1.2 ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่      
3.1.3 ภาพถ่ายวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 
3.1.4 ภาพถ่ายการส ารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน 
3.1.5 ภาพถ่ายเตรียมพนักงานดับไฟป่า 
3.1.6 ภาพถ่ายเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า 
3.1.7 ภาพถ่ายการจัดการเชื้อเพลิง 
3.1.8 ภาพถ่ายการดับไฟป่า 
3.1.9 ภาพถ่ายการจัดท าแนวกันไฟ 
โดยให้รายงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 40 ภาพ (อัดเป็นภาพดิจิตอล หรือ  CD) 

3.2 รายงานภาพถ่ายกิจกรรมอ่ืนๆ  
รายงานภาพถ่ายกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร  เนื่องจากส่วนควบคุมไฟป่า  ได้ 

จัดท าWeb Site เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน  หากหน่วยงานควบคุมไฟป่าใด
มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่กิจกรรมของตน  สามารถส่งภาพกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
บทความ  แจ้งมาได้ที่ส่วนควบคุมไฟป่า  เพ่ือส่วนควบคุมไฟป่าจะได้น าภาพกิจกรรมดังกล่าว  
ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน   ทาง   http://www.dnp.go.th/forestfire/  ต่อไป 
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ชี้แจงรายละเอียดกรอกแบบรายงาน 
 

   1.  การกรอกแบบรายงานไฟป่า ฟป. 1  ตามแบบฟอร์มหน้า 11 
(1)  ประจ า ให้กรอกเป็นรายงานไฟป่าประจ า วัน หรือ เดือน 
(2) วันที่  หากเป็นรายงานไฟป่าประจ าวันให้กรอก วันที่ที่รายงาน หากเป็นรายเดือน ให้กรอก

เดือนที่รายงาน 
 (3)  หน่วยงาน ให้กรอกชื่อหน่วยงาน พร้อมกับ อ าเภอ และจังหวัด 
(4)     ครั้งที ่ ให้กรอก ครั้งที่ของการเกิดไฟป่าของหน่วยงานนั้นๆ เรียงล าดับก่อนหลังตามวันและ

เวลา เริ่มเกิดไฟป่าครั้งแรก ให้เป็นครั้งที่ 1 และหากเกิดไฟป่าในวันเดียวกันหลายครั้งให้
เรียงล าดับก่อนหลังด้วย 

(5)    วันที่  ให้กรอกวันที่ที่เกิดไฟป่าในครั้งนั้น มิใช่วันที่ที่ไฟป่าดับ 
(6)    เวลา  ให้กรอกเวลาที่เกิดเหตุไฟป่า หรือเวลาแรกท่ีรับแจ้ง หรือตรวจพบ 
(7) บริเวณไฟไหม้  ให้กรอกชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ , ป่าสงวนฯ , เขตรักษาพันธุ์ฯ ด้วย และ

กรอกสถานที่ 
ที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น หลักกิโลเมตร, เนินเขา491,หน้าส านักงาน 

(8)    หมู่ที ่ ให้กรอกหมู่ที่ที่ไฟไหม้ตามเขตการปกครอง หรือหมู่ที่ใกล้เคียงหากไม่มีเขตการปกครอง  
สมควรต้องกรอกอย่างยิ่ง 

 (9)  ต าบล  ให้กรอกชื่อต าบลท้องที่ที่ไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
(10)  อ าเภอ  ให้กรอกชื่ออ าเภอท้องที่ท่ีไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
(11) จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดท้องที่ท่ีไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
(12)   พิกัด ให้กรอกพิกัดท่ีเกิดเหตุไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอกให้ถูกต้องตามตัวอย่าง  
(13)   ตรวจพบโดย  ให้กรอกชื่อของผู้ที่พบเห็นหรือผู้แจ้งเหตุ 
(14)  เริ่มดับเวลา  ให้กรอกเวลาที่เข้าถึงไฟ หรือเวลาที่เริ่มท าการดับไฟ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเดิน

ทางเข้าหาไฟ 
(15)  พ้ืนที่เสียหาย  ให้กรอกประมาณการพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เมื่อเริ่มท าการดับไฟ จ าเป็นต้อง

กรอก 
(16)  ดับเสร็จเวลา  ให้กรอกเวลาเมื่อเหตุการณ์ไฟไหม้ยุติลง ในกรณีท่ีไฟไหม้ข้ามวันหรือไฟไหม้ 

ติดต่อกันหลายวัน จ าเป็นจะต้องระบุวันที่ดับเสร็จด้วย จ าเป็นต้องกรอก 
(17)  พ้ืนที่เสียหาย  ให้กรอกประมาณการพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเมื่อเหตุการณ์ยุติลง            

จ าเป็นต้องกรอก 
(18)  ผู้รายงาน  ให้กรอกชื่อของผู้รายงาน สมควรที่จะเป็นหัวหน้าหมู่ดับไฟที่เข้าท าการดับไฟ

ในพ้ืนที่จริง และสมควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าหมู่ดับไฟทุกคนจะต้องมีสมุดรายงานไฟติดตัว 
(19)  สาเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หน้าสาเหตุของการเกิดไฟป่าในครั้งนั้นๆ โดยแต่

ละสาเหตุ มีความหมายดังนี้. จ าเป็นต้องระบุ 
(   ) เผาไร่  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการเกษตรพืชไร่ พืชสวน เช่น การ

เตรียมพื้นท่ีเพ่ือปลูกพืชโดยการเผา การก าจัดวัชพืชในสวน 
(   ) หาของป่า  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการหาของป่า เช่น ตีผึ้ง เผาต่อ 
(   ) ล่าสัตว์  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการล่าสัตว์ เช่น การจุดไฟต้อนสัตว์ 
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(   ) เลี้ยงสัตว์  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการปศุสัตว์ เช่น เผาไฟให้ 
   หญ้าระบัด หรืออ่ืนๆที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปศุสัตว์ 
(   ) นักท่องเที่ยว  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น การใช้ไฟใน

การพักแรมในป่า 
(   ) ความขัดแย้ง  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากความขัดแย้งบาดหมาง ระหว่างบุคคลกับบุคคล 

ระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรืออ่ืนๆ และจงใจจุดไฟ
เพ่ือสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้าง หรือ เพ่ือประโยชน์อื่น 

(   ) การลักลอบท าไม้  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพ่ือการลักลอบท าไม้ เช่น ไฟ
ป่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ลักลอบท าไม้ 

(   ) อุบัติเหตุ  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนา อาจเป็นเพราะประมาท   
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ท าการเผาขยะมีความต้องการให้ไฟนั้นไหม้เฉพาะขยะ แต่เกิดลม
กรรโชก ไฟลุกลามไปที่อ่ืน 

(   ) ไม่ทราบสาเหตุ  หมายถึง เหตุผลและข้อมูลในการประเมินสาเหตุไม่เพียงพอไม่สามารถ
สรุปได้ว่าไฟนั้นเกิดมาจากสาเหตุใด 

(   ) อ่ืนๆ  หมายถึง ไฟป่าที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ ให้ระบุไว้ด้วย 
(20) พ้ืนที่เสียหายแบ่งตามชนิดป่า  เป็นส่วนเพิ่มเติมจากเดิมเพ่ือต้องการทราบข้อมูลรายงานไฟ

จ าแนกตามชนิดของป่า โดยให้กรอกพ้ืนที่เสียหาย จ าแนกตามชนิดป่าที่ก าหนดไว้ให้  
 

2. กรอกรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ฟป. 5  ประจ าเดือน  
  ตามแบบฟอร์มหน้า 12-17 
(1)  หน่วยงาน ให้กรอกชื่อหน่วยงาน พร้อมกับ อ าเภอ และจังหวัด 
(2)    ประจ าเดือน ให้กรอก เดือน และ ปี พ.ศ. ที่ด าเนินกิจกรรมตามรายงาน 
(3)    งานที่ปฏิบัติ  เป็นหัวข้อของกิจกรรมต่างๆที่จะรายงาน 
(4)    หน่วยวัด  เป็นหน่วยวดั ของปริมาณงานแต่ละกิจกรรม 
(5)    แผนงานทั้งปี  ให้กรอกปริมาณงานทั้งปีที่ก าหนดไว้ตามแผนในแต่ละกิจกรรม 
(6)    แผนงานเดือน  ให้กรอกปริมาณงานของเดือนนั้นๆที่ก าหนดไว้ตามแผนในแต่ละกิจกรรม 
(7)  ผลงานเดือน  ให้กรอกปริมาณผลงานของเดือนนั้นๆ ในแต่ละกิจกรรม 
(8) ผลงานสะสม  ให้กรอกปริมาณผลงานสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนั้น ในแต่ละกิจกรรม 
(9)     หมายเหตุ  ให้กรอกหมายเหตุ หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรค 
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3.  การกรอกแบบรายงานประชาสัมพันธ์  แบบ ฟป. 7 ตามแบบฟอร์มหน้า 18 
(1)  หน่วยงาน ให้กรอกชื่อหน่วยงาน พร้อมกับ อ าเภอ และจังหวัด 
(2)    ประจ าเดือน ให้กรอก เดือน และ ปี พ.ศ. ที่ด าเนินกิจกรรมตามรายงาน 
(3)    กิจกรรม  ให้ท าเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หน้าชนดิกิจกรรมที่จะรายงาน 
(4)    ว.ด.ป.  ให้กรอกวัน เดือน ปี ด าเนินกิจกรรมนั้น 
(5)    สถานที่  ให้กรอกสถานที่ที่ด าเนินกิจกรรมนั้นสามารถอ้างอิงได้ เช่น ชื่อบ้าน ชื่อโรงเรียน 
(6)    หมู่ที ่ ให้กรอกหมู่ที่ที่ด าเนินกิจกรรมนั้นตามเขตการปกครอง หรือหมู่ที่ใกล้เคียงหากไม่มี

เขตการปกครอง   สมควรต้องกรอกอย่างยิ่ง 
(7)  ต าบล  ให้กรอกชื่อต าบลท้องที่ที่ด าเนินกิจกรรมนั้น จ าเป็นต้องกรอก 
(8)  อ าเภอ  ให้กรอกชื่ออ าเภอท้องที่ท่ีด าเนินกิจกรรมนั้น จ าเป็นต้องกรอก 
(9)  จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดท้องที่ท่ีด าเนินกิจกรรมนั้น จ าเป็นต้องกรอก 
(10) ผู้รายงาน  ให้กรอกชื่อของผู้รายงาน สมควรที่จะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้า

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่จริง  
(11) ปริมาณ เป็นส่วนของการรายงานเชิงปริมาณ โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อย่อย คือ 

(11.1) ผู้เข้าร่วม ,  
เปลี่ยนเป็นผู้พบเห็น หากเป็นกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ,  
เปลี่ยนเป็นผู้ติดตามรายการ หากเป็นกิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน      
ให้กรอกจ านวนของราษฎรหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นๆ หากมี
จ านวนมากๆ ให้ใช้จ านวนโดยประมาณ 

(11.2) เอกสารเผยแพร่ , ให้กรอกจ านวนเอกสารเผยแพร่ที่ใช้ไปในกิจกรรมครั้งนั้นๆ 
(11.3) สิ่งตีพิมพ์ ให้กรอกจ านวนสิ่งตีพิมพ์ที่ใช้ไปในกิจกรรมครั้งนั้นๆ 
(11.4) อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กรอกจ านวนอุปกรณ์ดับไฟป่าที่ใช้ไปในกิจกรรมครั้งนั้นๆ 
(11.5) เจ้าหน้าที ่ให้กรอกจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินกิจกรรมครั้งนั้นๆ 

หมายเหตุ  ในกรณีเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ  
ผู้เข้าร่วม ให้ประมาณการว่าจะมีผู้พบเห็น รับทราบ และเข้าถึงสื่อที่ด าเนินการนั้น ต่อครั้งหรือ
ต่อวัน กี่คน 

  4.  การกรอกแบบรายงานไฟป่า ฟป. 8 ตามแบบฟอร์มหน้า 19-20 
(1) หน่วยงาน ให้กรอกชื่อหน่วยงาน พร้อมกับ อ าเภอ และจังหวัด 
(2) วันที่  ให้กรอก วันที่,เดือน,พ.ศ. และเวลา ที่ท าการรายงาน 
(3) ล าดับที่  ให้กรอกล าดับที่ของการรายงาน เช่นในขณะนั้นมีไฟหลายจุด 
(4) ตรวจพบไฟโดย/ได้รับแจ้งจาก  ให้กรอกชื่อผู้แจ้งหรือหน่วยงาน ที่แจ้งเหตุ 
(5) วันที่  ให้กรอกวันที่ที่ได้รับแจ้ง 
(6) เวลา  ให้กรอกเวลาที่รับแจ้ง 
(7) บริเวณท่ีเกิดไฟไหม้  ให้กรอกสถานที่ที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น หลักกิโลเมตร, เนินเขา491, ชื่อบ้าน 
(8)    หมู่ที ่ ให้กรอกหมู่ที่ที่ไฟไหม้ตามเขตการปกครอง หรือหมู่ที่ใกล้เคียงหากไม่มีเขตการปกครอง  

สมควรต้องกรอกอย่างยิ่ง 
 (9)  ต าบล  ให้กรอกชื่อต าบลท้องที่ที่ไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
(10)  อ าเภอ  ให้กรอกชื่ออ าเภอท้องที่ท่ีไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
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(11) จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดท้องที่ท่ีไฟไหม้ จ าเป็นต้องกรอก 
(12)  พิกัด ให้กรอกพิกัดที่เกิดเหตุไฟไหม้ 
(13)  หน่วยงานที่เข้าท าการดับไฟ  ให้กรอกชื่อหน่วยงานที่เข้าท าการดับไฟในขณะนั้น 
(14)  ก าลังเจ้าหน้าที่  ให้กรอกจ านวนก าลังพลที่ท าการดับไฟในขณะนั้น 
(15)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ  ให้กรอกข้อมูลเครื่องมือดับไฟป่าที่มีใช้อยู่ในขณะนั้น 
(16)  เริ่มดับเวลา  ให้กรอกเวลาเมื่อเริ่มดับไฟ 
(17)  พ้ืนที่เสียหายขณะเริ่มดับ  ให้กรอกพ้ืนที่เสียหายขณะเริ่มดับ 
(18) สาเหตุ  ให้กรอกสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่สามารถประเมินได้ 
สถานการณ์ไฟปัจจุบัน  ให้ท าเครื่องหมาย   ลงใน หน้าตัวเลือกสถานการณ์ไฟในขณะนั้น 
(19) ไฟดับหมดแล้ว  หากเลือกตัวเลือกนี้ ให้กรอกข้อมูลในช่อง (19.1),(19.2),(19.3) 
(20) ไฟยังไม่ดับ  หากเลือกตัวเลือกนี้ ให้กรอกข้อมูลต่อในช่อง (20.**) ทั้งหมด หากไม่เลือกไม่

ต้องกรอก 
(21) ผู้รายงาน  ให้ลงลายมือชื่อผู้รายงาน  พร้อมทั้งระบุ ต าแหน่ง และโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
(22) ผู้รับรายงาน  เป็นส่วนของทางผู้รับรายงาน 

  5.  การกรอกแบบรายงานไฟป่า ฟป. 9 ตามแบบฟอร์มหน้า 21-22 
(1) หน่วยงาน ให้กรอกชื่อหน่วยงาน พร้อมกับ อ าเภอ และจังหวัด 
(2) วันที่  ให้กรอก วันที่,เดือน,พ.ศ. และเวลา ที่ท าการรายงาน 
(3) ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว  ให้ท าเครื่องหมาย   ลงใน หน้าตัวเลือก

ชนิดของสื่อ 
(4) ชื่อสื่อ  ให้กรอกชื่อของสื่อที่เสนอข่าว 
(5) วันที่  ให้กรอกวันที่และเวลาที่สื่อนั้นๆเสนอข่าว 
(6) ข้อความที่เป็นข่าว  ให้กรอกข้อความที่เป็นข่าวในสื่อ หรือ เนื้อหาข่าว หรือชื่อเรื่อง 
(7) จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ให้ท าเครื่องหมาย   ลงใน 

หน้าตัวเลือกถ้าหากเลือกตัวเลือก “มีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นจริง” ให้กรอกข้อมูลใน
ช่อง ที่ (8)-(26) ต่อไป 

(8) วันที่  ให้กรอกวันที่ที่เกิดไฟป่าในครั้งนั้น มิใช่วันที่ที่ไฟป่าดับ 
(9) เวลา  ให้กรอกเวลาที่เกิดเหตุไฟป่า หรือเวลาแรกที่รับแจ้ง หรือตรวจพบ 
(10) บริเวณไฟไหม้  ให้กรอกสถานที่ที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น หลักกิโลเมตร, เนินเขา491 
(11) หมู่ที ่ ให้กรอกหมู่ที่ที่ไฟไหม้ตามเขตการปกครอง หรือหมู่ที่ใกล้เคียงหากไม่มีเขตการปกครอง 
(12) ต าบล  ให้กรอกชื่อต าบลท้องที่ที่ไฟไหม้ 
(13) อ าเภอ  ให้กรอกชื่ออ าเภอท้องที่ท่ีไฟไหม้ 
(14) จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดท้องที่ท่ีไฟไหม้ 
(15) พิกัด ให้กรอกพิกัดท่ีเกิดเหตุไฟไหม้ 
(16) ตรวจพบไฟโดย/ได้รับแจ้งจาก  ให้กรอกชื่อผู้แจ้งหรือหน่วยงาน ที่แจ้งเหตุ 
(17) เริ่มดับ  ให้กรอกเวลาที่เข้าถึงไฟ หรือเวลาที่เริ่มท าการดับไฟ 
(18) พ้ืนที่เสียหายขณะเริ่มดับ  ให้กรอกประมาณการพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เมื่อเริ่มท าการดับไฟ 
(19) ดับเสร็จเวลา  ให้กรอกเวลาเมื่อเหตุการณ์ไฟไหม้ยุติลง ในกรณีท่ีไฟไหม้ข้ามวันหรือไฟไหม้ 

ติดต่อกันหลายวัน จ าเป็นจะต้องระบุวันที่ดับเสร็จด้วย 



 

 

9 

(20) พ้ืนที่เสียหายทั้งหมด  ให้กรอกประมาณการพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเมื่อเหตุการณ์ยุติลง 
(21) สาเหตุ  ให้กรอกสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่สามารถประเมินได้ 
(22) ความเสียหายอื่นๆ  ให้กรอกข้อมูลความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ฯลฯ 
(23) สภาพเชื้อเพลิง  ให้กรอกข้อมูลด้านเชื้อเพลิง 
(24) พ้ืนที่ส าคัญใกล้เคียง  ให้กรอกข้อมูลพ้ืนที่ส าคัญใกล้เคียง เช่น สวนป่า แหล่งท่องเที่ยว พระ

ต าหนัก 
(25) เข้าท าการควบคุมและดับไฟโดย ให้กรอกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าท าการควบคุมและอยู่ในเหตุการณ์ 
(26) ตารางอัตราก าลัง  ให้กรอก ชื่อหน่วยงาน อัตราก าลัง และเครื่องมือ 
(27) ผู้รายงาน  ให้ลงลายมือชื่อผู้รายงาน  พร้อมทั้งระบุ ต าแหน่ง และโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
(28) ผู้รับรายงาน  เป็นส่วนของทางผู้รับรายงาน 

 
หมายเหตุ   

หากมีข้อขัดข้องประการใดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ (02)9407059 ,  
(02)5795417  (02)5610777 ต่อ 1346   
และ e-mail  ที่ fire@dnp.go.th และ Firednp@hotmail.com  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน  
และการบันทึกข้อมูล 

 
 
 


