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ภาคผนวก  1 

 
ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือนกลาง 

วาดวยคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ อปพร. เพื่อสงเสริม
ใหสมาชิก อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการในหนวย อปพร. และพัฒนางาน อปพร. 
ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ (๓) และ (๗) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลาง จึงออก
ระเบียบไว ดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลางวาดวย
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา 
  (๒) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
  (๓) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จังหวัด และศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร 
 ขอ ๔ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. 
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพื่อให
สมาชิกที่มาประชุมเลือกกันเองเปนคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. และเสนอใหผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เขตพื้นที่แตงตั้ง รวมกรรมการทั้งหมดไมเกินสิบหาคน ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ 
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 ขอ 5 คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล 
ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา มีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง โดยตําแหนงประธานกรรมการ และเลขานุการใหดํารงตําแหนงไดไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
  เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหมีการเลือกคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา ภายในสามสิบวัน โดยใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ชุดใหม 
  ในกรณีตําแหนงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกันเองแทนตําแหนงท่ีวาง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง แลวเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่แตงตั้งโดยให
มีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  ในกรณีกรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ ใหผูอํานวยการศูนย 
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย 
อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่ เพื่อใหมีการเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ี
วางลง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการวางลง แลวเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่
แตงตั้ง โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการ เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
 ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๕ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพของ อปพร. 
(๒) ยายสังกัด 
(๓) ลาออก 
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่มีคําสั่งใหพนจากตําแหนงดวยเหตุประพฤติ

ตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือสรางความเสื่อมเสียใหกับกิจการ อปพร. 
 ขอ ๗ ใหประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน ศูนย อปพร. อยางสม่ําเสมอ 
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  การประชุมของคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล 
ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย อปพร. เมืองพัทยา มีหนาท่ีในเขตพื้นที่ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชวยเหลือศูนย อปพร. ในการประสานงานกับสมาชิก อปพร. 
(๒) รวมกันจัดสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีในหมูสมาชิก อปพร. 
(๓) สนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางที่

คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด กําหนด 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. มอบหมาย 

 ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ประกอบดวย กรรมการ
ซึ่งผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล และศูนย อปพร. เทศบาล ในเขตพื้นที่
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทุกศูนย ยกเวนศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย อปพร. เทศบาลนคร และศูนย อปพร. 
เมืองพัทยา ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ 
 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีหนาท่ีตามขอ ๘ โดย
อนุโลมภายในเขตพื้นที่อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
 ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด ประกอบดวยกรรมการซึ่ง
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย อปพร. เทศบาลนคร ในเขต
พื้นที่จังหวัดทุกศูนย และศูนย อปพร . เมืองพัทยา ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ 
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รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝายสวัสดิการ กรรมการฝายทะเบียน กรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ กรรมการฝายสงเสริมและพัฒนาวินัย กรรมการฝายกิจกรรม และกรรมการกลาง 
 ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกรรมการ
ซึ่งผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครทุกศูนย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใน
จํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝาย
สวัสดิการ กรรมการฝายทะเบียน กรรมการฝายประชาสัมพันธ กรรมการฝายสงเสริมและพัฒนาวินัย 
กรรมการฝายกิจกรรม และกรรมการกลาง 
 ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 
มีหนาท่ีชวยเหลือศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการในเขตพื้นที่ ดังนี้ 

(๑) เปนศูนยกลางประสานงานและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก    
อปพร. เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจการ อปพร. ใหมีความกาวหนาเขมแข็งมากขึ้น 

(๒) ประสานความรวมมือระหวางสมาชิก อปพร. กับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(๓) ดําเนินการเพื่อใหมีสวัสดิการสําหรับสมาชิก อปพร. 
(๔) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการ อปพร. 
(๕) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. เกี่ยวกับงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) สอดสง กวดขันการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสมาชิก อปพร. 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. หรือ

คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. มอบหมาย 
 ขอ ๑๔ ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการประชุม ของคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร โดย
อนุโลม 
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 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารงานกิจการ อปพร. ท่ีมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ตามแนวทางศูนย            
อปพร. กลาง กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

อนุชา  โมกขะเวส 
(นายอนุชา  โมกขะเวส) 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผูอํานวยการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลาง 

 


