ค�ำน�ำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย ต้องเผชิญกับสาธารณภัยตลอดเวลา และนับวันภัยพิบัติต่าง ๆ
จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมตลอด
มา ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งด�ำเนินการ
เพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็น
อาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงเป็นการช่วยลดความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
โดยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติงาน
จึงต้องมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานอาสาสมัครให้มคี วามพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอ�ำนวยประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัคร
หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

สารบัญ
บทที่ ๑ บทน�ำ
๑.๑ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : ความหมาย
๑.๒ ประวัติการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในประเทศไทย
๑.๓ โครงสร้างของศูนย์ อปพร.
๑.๔ อปพร. การรับสมัคร วินัย และการปฏิบัติหน้าที่
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๑-๑๗
๑
๑
๒
๑๓

บทที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปพร.
๒.๑ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปพร.
๒.๑.๑ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)
๒.๑.๒ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม อปพร. (ทบทวน)
๒.๑.๓ โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย”
(ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM: OTOS)
๒.๑.๔ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. : หลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย
(Search and Rescue : SAR)
๒.๑.๕ โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัยและจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : หลักสูตรการปฏิบัติการ
ค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ป่า
๒.๑.๖ โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
๒.๒ การพัฒนากิจการ อปพร.
๒.๒.๑ การจัดท�ำศูนย์ อปพร. ต้นแบบ
๒.๒.๒ การเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
๒.๒.๓ โครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับเขต/ระดับจังหวัด
๒.๒.๔ โครงการสัมมนาผู้น�ำ อปพร.

๑๘-๖๗
๑๘
๑๙
๓๐
๓๗

บทที่ ๓ การเชิดชูเกียรติ และสิทธิสวัสดิการ อปพร.
๓.๑ การเชิดชูเกียรติ
๓.๑.๑ การประกวดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
๓.๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
๓.๑.๓ การพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
๓.๑.๔ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
๓.๑.๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อปพร.

๖๘-๙๙
๖๘
๖๘
๗๒
๗๔
๗๖
๗๘

๓๘
๓๙
๔๒
๔๔
๔๔
๕๒
๖๔
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สารบัญ
๓.๒ สิทธิและสวัสดิการ อปพร.
๓.๒.๑ เครื่องแต่งกาย อปพร.
๓.๒.๒ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๓.๒.๓ การได้รับความคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๔ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการฯ
๓.๒.๕ การเดินทางไปฝึกอบรม หรือมีค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการ
๓.๒.๖ ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถประจ�ำทาง
๓.๒.๗ ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถไฟ
๓.๒.๘ เงินสงเคราะห์เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
๓.๒.๘.๑ มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๓.๒.๘.๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม
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บทที่ ๔ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐๐-๑๓๘
๔.๑ ระเบียบการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๑๐๑
๔.๒ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว ๓๔๐๓
๑๐๒
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.
๔.๓ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว๒๙๒
๑๐๕
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม อปพร.
๔.๔ หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๖.๒/๗๔๙๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๐๗
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
๔.๕ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕
๑๐๙
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๖ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว ๖๐๘
๑๑๑
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง ก�ำหนดชื่อต�ำแหน่งในศูนย์ อปพร.
ส�ำหรับปักลงบนเสื้อ เครื่องแบบ อปพร. ของผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร.
๔.๗ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว ๔๐๙๖
๑๑๔
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓

สารบัญ
๔.๘ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/ว ๑๒๖๓๖
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๔.๙ หนังสือสั่งการของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๗๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๑๐ หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๐๘
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
๔.๑๑ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/ว ๕๒๕๖
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท�ำฐานข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๑๒ หนังสือสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ที่ มท ๐๖๒๐/ว ๕๗๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเตรียมพร้อม
เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๘
๔.๑๓ หนังสือสั่งการของส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ที่ มท ๐๖๒๐/๑๓๒๔
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หารือการลงนามในวุฒิบัตรส�ำหรับผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๑๔ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/๕๗๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เขตสะพานสูงขอโอนย้ายสังกัด
๔.๑๕ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/๑๒๘๔๓
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
(นางโยษญา จันทร์อบ)
๔.๑๖ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/๑๒๘๔๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
(นางโยษญา จันทร์อบ)
๔.๑๗ หนังสือสั่งการของศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท ๐๖๒๐/๑๒๘๔๕
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
(นางโยษญา จันทร์อบ)
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หน้า
บทที่ ๕ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๓๙-๒๖๒
๕.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๔๐
๕.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๖๓
๕.๓ ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง
๒๑๐
ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๔ ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง
๒๑๔
ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
๒๒๐
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
๕.๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
๒๔๐
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๒๕๓
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

-------------------------------------
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บทที่ ๑ บทน�ำ
๑.๑ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ความหมาย
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใช้ค�ำย่อว่า “อปพร.”
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด ศูนย์
อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ศูนย์
อปพร. เทศบาล และ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผูอ้ ำ� นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการกลาง ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการ
ท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
หน้าที่ของ อปพร. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวโดยสรุปคือ
๑. ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด

๑.๒ ประวัติการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในประเทศไทย
ในอดีตเคยมีการจัดตัง้ ส่วนราชการทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานทัง้ ระดับ
กอง และระดับกรมมาแล้ว ซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ พอสรุปได้ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้มี พระราชบัญญัติจัดระเบียบการป้องกันราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม จัดตั้ง “กรมป้องกัน
และต่อสู้อากาศยาน” สังกัดกระทรวงกลาโหมขึ้น มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ
พ.ศ. ๒๔๘๒ ประกาศใช้ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันภัยทางอากาศ มีการจัดตัง้ หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในคราวสงครามอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา
พ.ศ. ๒๔๘๗ โอนกิจการป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหม มาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
ชื่อใหม่ว่า “กรมป้องกันภัยทางอากาศ”
พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีการยุบกรมป้องกันภัยทางอากาศด้วยเหตุผลบางประการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาภัย” สังกัดกรมมหาดไทย กระทรวง
มหาดไทย
พ.ศ. ๒๔๙๕ ยกฐานะกองป้องกันและบรรเทาภัยขึ้นเป็นกรม เรียกว่า “กรมป้องกันสาธารณภัย” สังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ยุบกรมป้องกันสาธารณภัย และจัดตั้งเป็นกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
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พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย และได้โอนกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ไปสังกัดกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้การประสานงาน และได้กำ� หนดผูร้ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ ผู้อ�ำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับชาติ กรุงเทพมหานคร
จังหวัด อ�ำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา โดยก�ำหนดให้กรมการปกครองท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักเลขาธิการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็น
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด�ำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู สาธารณภัยและอุบัติภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๑.๓ โครงสร้างของศูนย์ อปพร.
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
๑. คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง โดยมีองค์ประกอบ (ข้อ ๕)
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานกรรมการ
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
- รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
- ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจการอาสาสมัครส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ (ข้อ ๖)
(๑) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย์ อปพร.
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการ อปพร. ให้ศูนย์ อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลางอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศูนย์
อปพร. เพือ่ พิจารณาและเสนอความเห็นในเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดหรือมอบหมายให้ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนได้ทงั้ นี้
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ให้น�ำความการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ อปพร.
๒. คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด โดยมีองค์ประกอบ (ข้อ ๑๐)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
- กรรมการอื่นประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ�ำอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนของศูนย์ อปพร. เขตที่จังหวัดนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด (อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตาม
ที่ศูนย์ อปพร. กลางก�ำหนด)
(ง) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ�ำนวนไม่เกิน
สามคนโดยให้มีผู้แทนจากองค์การสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยู่ด้วย
- หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ (ข้อ ๑๑)
(๑) ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานกิจการ อปพร. ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
(๒) ให้การสนับสนุนส่งเสริมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของศูนย์ อปพร. ภายในเขตจังหวัดให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ศูนย์ อปพร. กลาง
ก�ำหนด
๓. คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบ (ข้อ ๑๒)
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
- ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
- กรรมการอื่นประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนศูนย์ อปพร. กลาง
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร (อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.
ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด)
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(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามจ�ำนวนที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้งโดยให้มีผู้แทนจากองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
รวมอยู่ด้วย
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ (ข้อ ๑๓)
(๑) ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานกิจการ อปพร. ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
(๒) ให้การสนับสนุนส่งเสริมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของศูนย์ อปพร. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ศูนย์ อปพร. กลาง
ก�ำหนด
การบริหาร และก�ำกับดูแล
๑. ศูนย์ อปพร. กลาง (ข้อ ๑๕)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง
มีอำ� นาจบังคับบัญชาและสัง่ การผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร.
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
มีอำ� นาจควบคุมและก�ำกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ได้ทั่วราชอาณาจักรและอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. กลาง
(ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ�ำกรม ณ ที่ตั้ง)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นศูนย์ อปพร. กลาง
อ�ำนาจหน้าที่ (ข้อ ๑๖)
(๑) ด�ำเนินงานด้านธุรการของคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
(๒) สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้คู่มือปฏิบัติงานเอกสารและข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร.
(๓) วางระเบียบหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับกิจการ อปพร. รวมทัง้ สิทธิและสวัสดิการ
แก่ อปพร.
(๔) ศึกษาค้นคว้าและวิจัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจการ อปพร.
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(๕) จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับกิจการ อปพร. พร้อมก�ำหนดรูปแบบ
วุฒิบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือแสดงวิทยฐานะรวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม
(๖) จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรตามที่ก�ำหนดใน (๕)
(๗) จัดท�ำแผนพัฒนาอัตราก�ำลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความ
เหมาะสม
(๘) ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง มอบหมาย
๒. ศูนย์ อปพร. เขต (ข้อ ๑๗)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขต
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. เขต
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นศูนย์ อปพร. เขต
อ�ำนาจหน้าที่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบและสนับสนุนศูนย์ อปพร.
เขตข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ศูนย์ อปพร. จังหวัด (ข้อ ๑๘)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ในการด�ำเนินการกิจการ อปพร. และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มอบหมาย
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. จังหวัด
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เป็นศูนย์ อปพร. จังหวัด
อ�ำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
๔. ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ (ข้อ ๑๙)
นายอ�ำเภอ
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
(รวมปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ)
เจ้าหน้าที่ของที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
เป็นศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
๕. ศูนย์ อปพร. เทศบาล (ข้อ ๒๐)
นายกเทศมนตรี
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล
รองนายกเทศมนตรี (ที่ได้รับมอบหมาย)
เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล
ปลัดเทศบาล
เป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักปลัดเทศบาล
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. เทศบาล
ส�ำนักปลัดเทศบาล
เป็นศูนย์ อปพร. เทศบาล
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๖. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล (ข้อ ๒๐)
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นรองผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
(ที่ได้รับมอบหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๗. ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา (ข้อ ๒๐)
นายกเมืองพัทยา
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา (ที่ได้รับมอบหมาย)
เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา
เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักปลัดเมืองพัทยา
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
ส�ำนักงานปลัดเมืองพัทยา
เป็นศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
๘. ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร (ข้อ ๒๑)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๙. ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๒๑)
ผู้อ�ำนวยการเขตในกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อ�ำนาจหน้าที่ (ข้อ ๒๒) ให้ผอู้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. ตาม ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๑ สัง่ การควบคุม
และก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัดตลอดจนให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจการ อปพร.
ภายในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบและสนับสนุนศูนย์ อปพร. ข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทัง้ มีอำ� นาจ
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ตาม ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๑ จัดให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วม
ในรูปของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์อปพร. ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
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โครงสร้างฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ อปพร. (ข้อ ๒๓)
ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝ่ายในศูนย์ อปพร. ดังนี้
(๑) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
(๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(๔) ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
(๕) ฝ่ายอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น
๑. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมก�ำลัง อปพร. ในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออุบัติภัยที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่
การจัดเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัย การด�ำเนินการกูภ้ ยั บรรเทาภัย ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
๑.๑ ตรวจตรา สอดส่องสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
๑.๒ ส�ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่รองรับการอพยพ เส้นทางอพยพ
๑.๓ ส�ำรวจแหล่งน�้ำดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัย
๑.๔ จัดเตรียม ซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะส�ำหรับการป้องกันและการกูช้ พี กูภ้ ยั ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
๑.๕ การระงับและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผูต้ กอยูใ่ นอันตราย ผูอ้ พยพ และหรือผูป้ ระสบภัย
๑.๖ ร่วมวางแผน จัดท�ำแผน และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับฝ่ายต่าง ๆ
๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย
๒. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
มีหน้าที่สนับสนุนและจัดเตรียมก�ำลัง อปพร. ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย
โดยมีภารกิจ ดังนี้
๒.๑ ด�ำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้านโดยทั่วไป
๒.๒ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบการจราจรและ
ก�ำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า ในกรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
๒.๓ สนับสนุนและหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ในการป้องกันการโจรกรรม การก่ออาชญากรรม
การชุมนุม และการก่อความไม่สงบ
๒.๔ ร่วมควบคุม ตรวจตราบุคคลที่น่าจะเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๒.๕ ร่วมควบคุมดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ในกรณีเกิด
ภัยพิบัติต่าง ๆ
๒.๖ ร่วมด�ำเนินการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ราชการ และบุคคลส�ำคัญในสถานการณ์
การรักษาความมั่นคงของประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยกับฝ่ายต่าง ๆ
๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย
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๓. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มีหน้าทีส่ นับสนุนและจัดเตรียมก�ำลัง อปพร. ในการช่วยเหลือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการปฐมพยาบาลหรือ
การรักษาพยาบาลในเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีภารกิจดังนี้
๓.๑ จัดหา จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และผู้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ
๓.๒ ร่วมช่วยเหลือการอพยพผูป้ ระสบภัย ด้านการรักษาพยาบาล การอนามัย การจัดระเบียบภายใน
สถานที่รองรับการอพยพ
๓.๓ ร่วมประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๓.๔ ร่วมส�ำรวจจ�ำนวนผู้ประสบภัย และความเสียหายเบื้องต้น
๓.๕ จัดเตรียมสถานที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบื้องต้น
๓.๖ ร่วมสงเคราะห์ ช่วยเหลือการแจกจ่ายอาหาร และสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย
๓.๗ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล และการเคลือ่ นย้าย
ผู้บาดเจ็บ
๓.๘ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย
๔. ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
มีหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุ (First Responder Unit) ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประจ�ำศูนย์
อปพร. ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นในกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุทางถนน ให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย และช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาล รวมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานในพืน้ ที่ หรือหน่วยงานข้างเคียงทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อกันได้อย่างรวดเร็ว
๕. ด้านอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น โดยการสนับสนุนและจัดเตรียมก�ำลัง อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำ
ฝ่ายต่าง ๆ เช่น
๕.๑ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)
๕.๒ ฝ่ายสื่อสารด�ำเนินการด้านวิทยุสื่อสาร และเอกสาร
๕.๓ ฝ่ายกิจกรรม จัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ ฝ่ายสวัสดิการ ดูแลช่วยเหลือในหมู่ อปพร. ด้วยกัน เช่น จัดให้มีกองทุนสวัสดิการประกันชีวิต
๕.๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนักข่าวป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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สายการปกครองบังคับบัญชา

ศูนย์ อปพร. กลาง

ศูนย์ อปพร. เขต

ศูนย์ อปพร. เทศบาล

คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง

ศูนย์ อปพร. จังหวัด

ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ

ศูนย์ อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ อปพร. อบต.

ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

ฝ่ายปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัย

ฝ่ายอื่น ๆ

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

สายการปกครองบังคับบัญชา
และโครงสร้างของศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร

ผู้อ�ำนวยการเขตในกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตในกรุงเทพฯ
และบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.เขตในกรุงเทพฯ แต่งตั้ง)

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ

หน.ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หน.ฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย

หน.ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

หน.ฝ่ายปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัย

หน.ฝ่ายอื่น ๆ

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (วรรค ๒)

อปพร./เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
เขตในกรุงเทพฯ แต่งตั้ง)
ผู้ที่ส�ำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร อปพร.
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สายการปกครองบังคับบัญชา และโครงสร้างของศูนย์ อปพร. เทศบาล และเมืองพัทยา
นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล/เมืองพัทยา
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล/เมืองพัทยา

รองนายกเทศมนตรี/รองนายกเมืองพัทยา

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล/เมืองพัทยา

ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่ส�ำนักปลัดเทศบาล/เมืองพัทยา
และบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยา แต่งตั้ง)

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ

หน.ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หน.ฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย

หน.ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

หน.ฝ่ายปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัย

หน.ฝ่ายอื่น ๆ

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ (๑) และ (๓)

อปพร./เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
เทศบาล/เมืองพัทยา/แต่งตั้ง)
ผู้ที่ส�ำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร อปพร.

สายการปกครองบังคับบัญชา และโครงสร้างของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อบต. มอบหมาย)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เจ้าหน้าที่ส�ำนักปลัด อบต. และบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อบต. แต่งตั้ง)

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ

หน.ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หน.ฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย

หน.ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

หน.ฝ่ายปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัย

หน.ฝ่ายอื่น ๆ

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

อปพร.

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ (๒)

อปพร./เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ
(ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
อบต. แต่งตั้ง)
ผู้ที่ส�ำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร อปพร.
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การจัดสายการปกครองบังคับบัญชา
ของศูนย์ อปพร. กลาง
ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง
รองผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. กลาง

- เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ที่ปฏิบัติราชการประจ�ำ ณ ที่ตั้งกรม) และ
- บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ผู้อ�ำนวยศูนย์ อปพร. กลาง
แต่งตั้ง)

การจัดสายการปกครองบังคับบัญชา
ของศูนย์ อปพร. จังหวัด
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด

หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. จังหวัด

- เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ผู้อ�ำนวยศูนย์ อปพร. จังหวัด
แต่งตั้ง)
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การจัดสายการปกครองบังคับบัญชา
ของศูนย์ อปพร. เขต
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขต

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. เขต

- เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ผู้อ�ำนวยศูนย์ อปพร. เขต
แต่งตั้ง)

การจัดสายการปกครองบังคับบัญชา
ของศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ

นายอ�ำเภอ
- เจ้าหน้าที่ของที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
- บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ผู้อ�ำนวยศูนย์ อปพร.
อ�ำเภอ แต่งตั้ง)
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การจัดสายการปกครองบังคับบัญชา
ของศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

- เจ้าหน้าที่ของส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
- บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ผู้อ�ำนวยศูนย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง)

๑.๔ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น อปพร. ในสังกัด

กรณีรับโอนย้าย (ข้อ ๒๕)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
กลาง อาจรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น อปพร. ในสังกัดของตนรวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอย้ายจากศูนย์ อปพร.
อื่นเข้ามาเป็น อปพร. ในสังกัดและในการนี้ให้ออกบัตรประจ�ำตัวให้แก่ อปพร. ในสังกัดของตนด้วย
ทั้งนี้ให้น�ำความในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๘ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
กับกรณีตามวรรคหนึง่ ด้วยโดยอนุโลมและให้ อปพร. อยูภ่ ายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลของหัวหน้าฝ่าย อปพร. และ
ให้หัวหน้าฝ่าย อปพร. อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุมและก�ำกับดูแลของผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง แล้วแต่กรณี
กรณีย้ายภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่น (ข้อ ๓๑)
อปพร. ผู้ใดมีความประสงค์จะย้ายไปสังกัดศูนย์ อปพร. อื่นเนื่องจากย้ายภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือมีเหตุ
จ�ำเป็นอื่นใดให้ท�ำค�ำขอยื่นต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดและให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ที่ได้รับค�ำขอท�ำ
หนังสือส่งตัวพร้อมทะเบียนประวัติมอบให้ อปพร. ผู้นั้นถือไปรายงานตัวต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. สังกัดใหม่และ
ให้ศูนย์ อปพร. นั้นเสนอผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานครออกบัตร
ประจ�ำตัวใหม่ให้และเรียกบัตรประจ�ำตัวเดิมคืน
กรณีรับสมัครใหม่ (ข้อ ๒๘)
ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น อปพร.
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อปพร. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) มีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริต
(๖) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมหรือในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อสังคม
ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั คัดเลือกว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนดจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อปพร.
- การฝึกอบรม อปพร.
ข้อ ๓๓ ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัตโิ ครงการฝึกอบรม อปพร. และก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
ข้อ ๓๔ ให้ศูนย์ อปพร. ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม อปพร. จัดท�ำเครื่องหมาย อปพร. และวุฒิบัตร
เพื่อมอบให้แก่ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยเครื่องหมาย อปพร. ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ส่วนวุฒิบัตรให้
เป็นไปตามรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
- จัดท�ำทะเบียนประวัติของ อปพร.
ข้อ ๓๒ ให้ผอู้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดท�ำทะเบียนประวัติของ อปพร.
ตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนดให้เป็นปัจจุบัน
- การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๒๙ อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึง่ อย่างใดตามข้อ ๒๘ และผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร.
ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๐ กรณี อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพตาม ข้อ ๒๙ หากประสงค์จะขอกลับเข้ามาเป็น อปพร. อีกให้ท�ำ
ค�ำขอเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ตาม ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง (ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ�ำนวย
การศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครและผู้อ�ำนวยการศูนย์
อปพร. เมืองพัทยา)
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- ธงประจ�ำศูนย์ อปพร. (ข้อ ๒๖)
ให้ผอู้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. จัดให้มธี งประจ�ำศูนย์ อปพร. เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำศูนย์ อปพร. ตามหลักเกณฑ์
และรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
- สิทธิและวินัยของ อปพร.
ข้อ ๓๕ อปพร. มีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ได้รบั การคุม้ ครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหน้าที่อื่นตามค�ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๓๖ อปพร. จะต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนและด�ำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(๒) ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชาโดยเคร่งครัดและสนับสนุนการปฏิบตั ิ
งานของศูนย์ อปพร. ที่ตนสังกัด
(๓) แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๔) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอดทนไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ยและไม่หวังผลประโยชน์
ใด ๆ เป็นการตอบแทน
(๕) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
(๗) ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๘) ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อประชาชน
(๙) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
(๑๐) ไม่เปิดเผยความลับทางราชการ
(๑๑) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่
กรณี อปพร. กระท�ำผิดวินัยตามวรรคหนึ่งและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกิจการ
อปพร. ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ที่ผู้นั้นสังกัดมีอ�ำนาจสั่งให้ อปพร. ผู้กระท�ำผิดพ้นจากสมาชิกภาพ
- หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓๗ อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติการตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ อปพร. ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าพนักงานโดยไม่ชักช้าและขณะปฏิบัติ
หน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบ อปพร. เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย อปพร. ก็ได้และต้องมีบัตร
ประจ�ำตัว อปพร. ไว้เพื่อแสดงตนด้วย
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ข้อ ๓๘ กรณีผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ใกล้เคียงร้องขอ และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เห็นเป็นการสมควร
อาจสั่ง อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได้และให้รายงานผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ตามล�ำดับชั้น
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณีมีอ�ำนาจสั่งการอนุมัติหรืออนุญาตให้ อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครได้
ข้อ ๓๙ ในกรณีจ�ำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และหัวหน้าฝ่าย อปพร. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ผู้อ�ำนวยการศูนย์
อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้รองหัวหน้าฝ่าย อปพร. หรือรองผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ อปพร. ของศูนย์ อปพร. นั้นเป็นผู้สั่งการอนุมัติอนุญาตแทนไปพลางก่อนได้
ข้อ ๔๐ การรายงานให้กระท�ำตามล�ำดับชัน้ การบังคับบัญชาเว้นแต่กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นอาจรายงานผูบ้ งั คับ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได้แต่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบในทันทีที่สามารถจะกระท�ำได้
- การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (ข้อ ๒๗)
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ อปพร. กลาง ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ อปพร. จั ง หวั ด และผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีอาจพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติส�ำหรับศูนย์ อปพร. ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่
อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจการ อปพร. จนเกิดผลดียิ่ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ
ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.
โดยการด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด
เครื่องแบบเครื่องหมายและบัตรประจ�ำตัว
ข้อ ๔๑ เครื่องแบบ อปพร. ให้เป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายระเบียบนี้
ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
อปพร. มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ อปพร.
ข้อ ๔๒ การใช้และการประดับเครื่องหมาย อปพร. ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์แนบท้ายระเบียบนี้
และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
ข้อ ๔๓ ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาลศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบลศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดท�ำบัตรประจ�ำตัว อปพร. ตามแบบท้ายระเบียบนี้เสนอให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
จังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจ�ำตัว อปพร. เพื่อมอบให้แก่ อปพร.
นอกจากบัตรประจ�ำตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่งศูนย์ อปพร. กลาง อาจก�ำหนดให้มีบัตรประจ�ำตัว อปพร.
เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้โดยหลักเกณฑ์การออกบัตรอายุของบัตรและรูปแบบบัตรให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง
ก�ำหนด

17
ข้อ ๔๔ บัตรประจ�ำตัว อปพร. ให้มอี ายุสปี่ เี มือ่ บัตรประจ�ำตัวช�ำรุด สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลีย่ นแปลง
ในสาระส�ำคัญเช่นชื่อตัวชื่อสกุลให้ อปพร. ผู้นั้นยื่นค�ำร้องตามแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางก�ำหนดต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์
อปพร. เทศบาล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
หรือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเพื่อเสนอให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาด�ำเนินการออกบัตรประจ�ำตัวใหม่ให้ต่อไป
ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครและ
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดท�ำทะเบียนควบคุมบัตรประจ�ำตัว อปพร. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

**********************************
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บทที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปพร.
๒.๑ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปพร.

• สาระส�ำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๑
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ก�ำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๑ ขึ้น โดยประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๑ ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑. การฝึกอบรม อปพร.
๑.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม
๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) การป้องกันภัยทางอากาศ
๓) การป้องกันการก่อวินาศกรรม
๔) การอพยพประชาชนและส่วนราชการ
๕) การรักษาความมั่นคงของชาติ
๖) หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๗) การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังสิ้นสุดแล้ว รวมทั้งการบูรณะฟื้นฟู
๘) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙) วิชาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ อปพร.
ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�ำปีทุกปี ตามหลักสูตรของส�ำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและต้องมี
การฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรม เป็น ๒ หลักสูตร คือ
ก. หลักสูตรหลัก ใช้ส�ำหรับการฝึกจัดตั้ง อปพร. และผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ทสปช. มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ๕ วัน
ข. หลักสูตรทบทวน ใช้ส�ำหรับฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่สมาชิก ทสปช. และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้ว มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน
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๒.๑.๑ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๘) หลักสูตรจัดตั้ง
ขอบเขตวิชาประกอบด้วย
๑. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดยทั่วไป
ขอบเขตวิชา ๑. ประวัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๒. ความหมายของการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๓. ประเภทและลักษณะของภัยต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบ
๔. มาตรการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภารกิจในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๕. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๖. แผนหลักในการป้องกันฝ่ายพลเรือน
๗. ความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ อปพร. โดยตรง
ขอบเขตวิชา ๑. ความเป็นมาของ อปพร.
๒. คุณสมบัติของสมาชิก อปพร. และการฝึกอบรม
๓. คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร.
๔. การจัดหน่วยอาสาสมัครและการปกครองบังคับบัญชา
๕. สิทธิ และวินัยของ อปพร.
๖. หน้าที่และการสั่งใช้
๗. เครื่องหมาย บัตรประจ�ำตัว วุฒิบัตร และเครื่องแต่งกาย
๓. การแจ้งเตือนภัยและการรายงานข่าว (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้เรื่องการติดต่อสื่อสาร ความส�ำคัญของข่าวการหาข่าว
การรายงานข่าว การแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ
ขอบเขตวิชา ๑. การติดต่อสื่อสาร
๒. ความส�ำคัญของข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
๓. การหาข่าว และรับข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ
๔. การรายงานข่าว
๕. การแจ้งเตือนภัย
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๔. การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการภัยพิบัติ
ขอบเขตวิชา ๑. ความหมายและประเภทของภัยพิบัติ
๒. วงจรภัยพิบัติ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๓. ความส�ำคัญของเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย และโคลนถล่ม (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทวาตภัย อุทกภัย และโคลนถล่ม
ขอบเขตวิชา ๑. ความหมายของสาธารณภัย
๒. ประเภทของสาธารณภัย
๓. อุทกภัยและโคลนถล่ม และการควบคุมป้องกันอันตราย
๔. วาตภัย และการควบคุมป้องกันอันตราย
๖. การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น (๔ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีประสบการณ์ รวมทั้งสามารถป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรายย่อยได้
ขอบเขตวิชา ๑. องค์ประกอบของการเกิดไฟ
๒. สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
๓. ความเสียหายจากอัคคีภัย
๔. การป้องกันอัคคีภัย
๕. การดับเพลิงเบื้องต้น
๖. การใช้เครื่องมือดับเพลิงเคมี
๗. อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะอากาศระบบของการ
พยากรณ์อากาศ
ขอบเขตวิชา ๑. ความรู้เกี่ยวกับสภาวะอากาศ
๒. อิทธิพลของสภาวะอากาศ
๓. การพยากรณ์อากาศ
๘. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพิษภัยของชีวเคมี
สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุระเบิด และการป้องกันและบรรเทาอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ขอบเขตวิชา ๑. ประเภทของสารเคมี ชีวะ และอันตรายจากสารดังกล่าว
๒. อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี
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๓. วิธีการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมี ชีวะ และรังสี
๔. ประเภทของวัตถุระเบิด อันตราย และการป้องกันบรรเทาอันตราย
๙. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความตระหนักและมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ทางถนน
ขอบเขตวิชา ๑. มาตรการในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. มาตรการในการสร้างความปลอดภัย
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมและวิธีแก้ไขปัญหา
ขอบเขตวิชา ๑. ความส�ำคัญของปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม
๒. ปัญหาการก่อวินาศกรรม และการจลาจล
๓. ปัญหาอาชญากรรม
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๑. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอบเขตวิชา ๑. หลักการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๒. ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๑๒. การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการปฐมพยาบาลและสามารถ
ท�ำการปฐมพยาบาลได้
ขอบเขตวิชา ๑. ความหมายของการปฐมพยาบาล
๒. หลักการปฐมพยาบาล
๓. การห้ามเลือด
๔. การแก้พิษ
๕. การผายปอด
๖. การช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยหมดสติ
๗. บาดแผลและอันตรายอันเกิดจากอุบัติภัยอื่น ๆ
๑๓. การกู้ภัยเบื้องต้น (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และถูกต้องตาม
หลักวิชา
ขอบเขตวิชา ๑. การค้นหาผู้ประสบภัยและช่วยชีวิต
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง
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๑๔. ภารกิจและอุดมการณ์ อปพร. (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนัก และมุ่งมั่นที่จะเป็น อปพร. ที่ดี
ขอบเขตวิชา ๑. อุดมการณ์อาสาสมัครเพื่อสังคม
๒. ภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๕. ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล (๑.๕ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างถูกต้อง
ขอบเขตวิชา ๑. สถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด
๒. ประเภทและพิษของยาเสพติด
๓. มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. มาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
๑๖. สรุปและตอบข้อซักถาม (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปรวบยอดความคิด และสอบถามสิ่งที่ยังเป็นที่สงสัย
๑๗. เวลาของผู้บังคับบัญชา 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรและผู้ด�ำเนินการฝึกอบรมได้มีโอกาสพบปะและชี้แจงเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑๘. นันทนาการ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม

เวลาของ
ผู้บังคับบัญชา

๔

๕

:

เวลาของ
ผู้บังคับบัญชา

๓

หมายเหตุ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารเคมีและวัตถุอันตราย

อุตุนิยมวิทยากับ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เวลาของ
ผู้บังคับบัญชา

๒

ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

สรุป
ตอบข้อซักถาม

การปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน

พิธีปิด

การกู้ภัยเบื้องต้น

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อวินาศกรรม
และความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย
เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น

๑. การจัดฝึกอบรมให้ใช้การบรรยายควบคู่กับการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
๒. สามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเสี่ยงภัยและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้
๓. ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำ�หนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม มีสิทธิได้รับวุฒิบัตร
๔. ในพิธีปิดการฝึกอบรมให้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัติและเข็มเครื่องหมาย อปพร.

ภารกิจและ
อุดมการณ์ อปพร.

การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
วาตภัย อุทกภัย โคลนถล่ม

การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน

เวลาของ
ผู้บังคับบัญชา

นันทนาการ
(ถ้ามี)

นันทนาการ
(ถ้ามี)

นันทนาการ
(ถ้ามี)

นันทนาการ
(ถ้ามี)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย อปพร.

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พิธีเปิด

เวลาของ
ผู้บังคับบัญชา

๑

การแจ้งเตือนภัย
การรายงานข่าว

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

วันที่

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

เวลา

ตารางฝึกอบรม
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24

25

26

27

แบบบัตรประจำ�ตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ด้านหน้า

รูปถ่าย
๒.๕x๒.๕ ซ.ม.
๕.๕ ซ.ม.

เลขประจำ�ตัวประชาชน
..................................................................
ชื่อ.............................................................
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สังกัดศูนย์ อปพร......................................

.................................. ...................................................................
ลายมือชื่อเจ้าของบัตร ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร.............
หมู่โลหิต.................
(ตราประทับ)
๘.๕ ซ.ม.

ด้านหลัง
บัตรประจำ�ตัว
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เลขที่...........................................................
ศูนย์ อปพร.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร..........................
วันออกบัตร     /        /         บัตรหมดอายุ          /      /

เลขที่บัตร

วันที่ออกบัตร

ชื่อ - สกุล

เลขประจำ�ตัวประชาชน

ศูนย์ อปพร.ต้นสังกัด

ศูนย์ อปพร. จังหวัด................................................................................................

แบบทะเบียนควบคุมบัตรประจำ�ตัวสมาชิก อปพร.

ลายมือชื่อผู้ออกบัตร

หมายเหตุ
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำ�ตัวประชาชน
บ้านเลขที่ หมู่ที่

ถนน

ภูมิลำ�เนาปัจจุบัน
ตำ�บล

ชื่อศูนย์

จังหวัด

ศูนย์ อปพร. ที่ย้ายมา
ชื่อศูนย์

จังหวัด

ศูนย์ อปพร. ที่ย้ายไป

ศูนย์ อปพร. .........................................................อำ�เภอ..................................................จังหวัด..................................................

แบบทะเบียนสมาชิก อปพร.

หมายเหตุ

29

30
๒.๑.๒ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๘) หลักสูตรทบทวน
ขอบเขตวิชา ประกอบด้วย
๑. หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขอบเขตวิชา ๑. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๒. หลักในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ
๔. แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
๒. การเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย ๑ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเตือนภัย
วิธีการเตือนภัย อุปกรณ์ในการเตือนภัย และได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องวัดปริมาณน�้ำฝน
และการประยุกต์วัสดุอื่นเพื่อเตือนภัย
ขอบเขตวิชา ๑. ลักษณะการเตือนภัย
- การแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อม
- การแจ้งเตือนเพื่อหลบหนี
๒. วิธีการเตือนภัย
๓. อุปกรณ์ในการเตือนภัย
๔. การฝึกปฏิบัติการเตือนภัยโดยประยุกต์อุปกรณ์ในท้องถิ่น
๓. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ๑ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่ อปพร.
ได้รับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตวิชา ๑. หลักการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๒. ระเบียบและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๓. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ และทบทวนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรายย่อย
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ขอบเขตวิชา ๑. องค์ประกอบของการเกิดไฟ
๒. สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
๓. การป้องกันอัคคีภัย
๔. ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเคมี
- ฝึกปฏิบัติการใช้หัวฉีดน�้ำดับเพลิง การวิ่งสายดับเพลิง
และการใช้อุปกรณ์ประจ�ำรถดับเพลิง
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิงเคมี
๕. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ และการกู้ภัย ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้และได้ฝึกทบทวนปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติในการกู้ภัยที่ถูกต้องตามหลักวิชา
ขอบเขตวิชา ๑. ความหมาย และหลักการของการปฐมพยาบาล
๒. หลักการใช้เครื่องมือกู้ภัย
๓. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพและกู้ภัย
- ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การห้ามเลือด การแก้พิษ การผายปอด
การช่วยเหลือผู้หมดสติ และการปฐมพยาบาลบาดแผล)
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือกู้ภัย และเงื่อนเชือก
๖. การพัฒนาศูนย์ อปพร. ๑.๕ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์ อปพร. โครงสร้างศูนย์ อปพร. และการปกครอง บังคับบัญชา
และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์ อปพร.
ขอบเขตวิชา ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร. (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหน่วย อปพร.
๗. ภารกิจและอุดมการณ์ อปพร. ๑.๕ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน มีความตระหนัก และมุ่งมั่นที่จะเป็น อปพร. ที่ดี
ขอบเขตวิชา ๑. อุดมการณ์ อาสาสมัครเพื่อสังคม
๒. ภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การพัฒนาระบบความปลอดภัยชุมชนตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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๘. การจัดการภัยพิบัติตามประเภทของภัยที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่การฝึกอบรม (วิชาเลือก โดยให้เลือกจาก
ข้อ ๘.๑ – ๘.๖ จ�ำนวน ๑ วิชา)
ศูนย์ อปพร. ที่จัดฝึกอบรมสามารถก�ำหนดรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภัย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่จัดฝึกอบรมทบทวน หรืออาจเลือกวิชาฝึกอบรมเหล่านี้
๘.๑ การจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะ
อากาศ ระบบการพยากรณ์อากาศ สภาพทางธรณีวิทยาของดินและหิน รวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม
		 ขอบเขตวิชา ๑. ความรู้เกี่ยวกับสภาวะอากาศ สภาพทางธรณีวิทยาของดิน และหิน
๒. อิทธิพลของสภาวะอากาศ
๓. การอ่านปริมาณน�้ำฝน และการพยากรณ์อากาศ
๔. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของดิน และหิน
๕. การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางธรณีวิทยา และการพยากรณ์การเกิดอุทกภัย
และดินถล่ม
๘.๒ การจัดการภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและ
ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
		 ขอบเขตวิชา ๑. สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
๒. ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
๓. การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยภายใต้อาคารถล่ม
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัย
- การปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต
๔. การจัดการภัยพิบัติจากอาคารถล่ม
๘.๓ การจัดการภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและ
ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
		 ขอบเขตวิชา ๑. สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
๒. ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
๓. องค์ประกอบที่เพิ่มความเสียหายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
๔. สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องระวังแผ่นดินไหว
๕. แนวทางการจัดการแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
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๘.๔ การจัดการภัยพิบัติจากการก่อวินาศกรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ และเข้าใจถึงสภาพปัญหา
ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม และวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ
ของการก่อวินาศกรรม
		 ขอบเขตวิชา ๑. ความส�ำคัญของปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม
๒. ปัญหาการก่อวินาศกรรม และการจลาจล
๓. ปัญหาอาชญากรรม
๔. รูปแบบการก่อวินาศกรรม
๕. ประเภทวัตถุระเบิด อันตราย และการป้องกันอันตราย
๖. แนวทางแก้ไขปัญหา
๘.๕ การจัดการภัยพิบัติจากอุบัติภัยทางถนน และการอ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ในการอ�ำนวยการจราจร
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความช�ำนาญในการใช้
นกหวีด และสัญญาณมือจัดการจราจร
		 ขอบเขตวิชา ๑. มาตรการในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน และสร้างความปลอดภัยจราจร
๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. ฝึกปฏิบัติการใช้นกหวีด และสัญญาณมือในการจัดการจราจร
๘.๖ การจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี ๔ ชั่วโมง
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทวัตถุ
อันตราย การป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี
		 ขอบเขตวิชา ๑. การจ�ำแนกประเภทของวัตถุอันตราย
๒. ผลกระทบของวัตถุอันตราย
๓. วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
๔. แนวทางการด�ำเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
๙. เวลาผู้บังคับบัญชา
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาศูนย์ อปพร. ได้มีโอกาสพบปะ และชี้แจงเรื่องที่เป็น
ประโยชน์แก่ อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน
๑๐. สรุปมอบภารกิจ
		 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงภารกิจด้านต่าง ๆ ของ อปพร. รวมทั้งเน้นย�้ำให้
อปพร. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปอย่างเต็มความสามารถ
๑๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
		 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน และ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม
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หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนต้องเป็นสมาชิก อปพร. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. การจัดฝึกอบรมทบทวนให้ใช้การบรรยายควบคู่กับการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ
๓. ศูนย์ อปพร. ที่จัดฝึกอบรม จะต้องเลือกวิชาเลือก ๑ วิชา ตามข้อ ๘ เพื่อให้สอดคล้องกับการเสี่ยงภัยและ
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่
๔. ผู้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมมีสิทธิ
ได้รับวุฒิบัตร ตามแนบท้ายหลักสูตรนี้
๕. ในพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนให้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรฝึกอบรมทบทวน อปพร.

รับประทานอาหารเช้า

กายบริหาร/ฝึกระเบียบแถว

การพัฒนาศูนย์ อปพร.

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
ภารกิจและอุดมการณ์
อปพร.

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐

* (วิชาเลือก ๔ ช.ม.)
การจัดการภัยพิบัติตามความเสี่ยงภัยของพื้นที่

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

พิธีเปิด/มอบ
หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
นโยบายและ
และการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
แนวทางปฏิบัติของ
ภัยฝ่ายพลเรือน
ผอ.ศูนย์ อปพร.

สรุป/มอบหมายภารกิจ

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐

วิชาเลือก (ต่อ)

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐

ฝึกปฏิบัติการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐

ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ และการกู้ภัย

การเฝ้าระวัง การสงเคราะห์
และแจ้งเตือนภัย ผู้ประสบภัย

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐

หมายเหตุ *  วิชาเลือก ศูนย์ อปพร. ที่จัดฝึกอบรมสามารถเลือกวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
๑. การจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
๒. การจัดการภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
๓. การจัดการภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
๔. การจัดการภัยพิบัติจากการก่อวินาศกรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดการภัยพิบัติจากอุบัติเหตุทางถนน และการอำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
๖. การจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

วันที่ ๓

วันที่ ๒

วันที่ ๑

เคารพธงชาติ/เวลาผู้บังคับบัญชา

๐๕.๓๐ ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐
๑๒.๐๐
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐
๑๓.๐๐

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วันที่

กิจกรรม
กลุ่ม
สัมพันธ์

กิจกรรม
กลุ่ม
สัมพันธ์

๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐
๑๙.๐๐ ๒๑.๐๐

รับประทานอาหารเย็น

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
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๒.๑.๓ โครงการ “หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ” (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM
: OTOS)
อุบตั ภิ ยั และสาธารณภัยส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและเกินความคาดหมาย จึงเป็นการยาก
ในการที่จะบริหารจัดการภัยพิบัติเหล่านี้ ประเทศไทยก็พบกับปัญหาในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
หลายประเทศ ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ก่อให้เกิดภัยพิบตั ทิ มี่ คี วามรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ภัยธรรมชาติและ
ภัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งแน้วโน้มจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นอกจากนีป้ ญ
ั หาทีพ่ บในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ก็คอื ผูท้ เี่ ข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ยังขาดความรู้
และทักษะที่เพียงพอ หรือในบางกรณีผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย คือ ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ประสบเหตุการณ์
เป็นคนแรก จึงไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกวิธี รวมถึงความล่าช้าในการได้รับการรักษาพยาบาล การขาดแหล่ง
ขอความช่วยเหลือที่จ�ำได้ง่าย ท�ำให้ต้องใช้เวลานานกว่าผู้ประสบภัยจะได้รับการช่วยเหลือและน�ำส่งสถานพยาบาล
อีกทั้งวิธีการน�ำส่งที่ไม่ถูกต้องปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ประสบภัยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
และยังสะท้อนให้เห็นว่าระบบการให้ความช่วยเหลือและการกู้ชีพกู้ภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย จัดให้มี “โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ทีมกูภ้ ยั ” (ONE TAMBON
ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบกู้ชีพ/กู้ภัย และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพือ่ พัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ประจ�ำต�ำบลให้สามารถ
ปฏิบตั ภิ ารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นหน่วยเผชิญเหตุระดับต�ำบลให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะในการค้นหาสามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น และสามารถน�ำส่งสถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จากอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
โดยให้อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก แห่งละ ๑๐ คน
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.

อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
ความประพฤติเรียบร้อย โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เชื่อถือได้รับรอง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หรือหลักสูตร อปพร. หรือหลักสูตร การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนถนน โดยระบบการแพทย์ฉกุ เฉินหรือหลักสูตรอืน่ ๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่า
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรองว่าเป็นหลักสูตรมาตรฐาน
๕. มีภูมิล�ำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
๖. มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติงานในทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ�ำต�ำบล
โดยจังหวัดเป็นผูด้ ำ� เนินการฝึกอบรม รุน่ ละ ๕ วัน รูปแบบการอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย การสาธิต และ
การฝึกปฏิบัติ มีการประเมินผลการฝึกอบรม ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ก่อนการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบการวัดผล
ระยะที่ ๒ ระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยา และใช้วิธีการสัมภาษณ์
ระยะที่ ๓ เมือ่ เสร็จสิน้ การอบรม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับประโยชน์
และคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมในภาพรวม
ระยะที่ ๔ ติดตามผลการน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ๖ เดือน โดยใช้
แบบสอบถามจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการฝึกอบรม คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างยัง่ ยืน และได้
รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการบริหารจากภาครัฐ อย่างทั่วถึง เกิด
การบูรณาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นหน่วยกูช้ พี
กู้ภัย หรือหน่วยเผชิญเหตุมีความรู้ เจตคติ และทักษะในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
SAR)

๒.๑.๔ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. : หลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue :

ปัจจุบนั สาธารณภัยโดยเฉพาะภัยธรรมชาติขนาดใหญ่นับวันจะเกิดบ่อยครั้งและส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก เช่น เหตุการณ์
พายุไซโคลนนาร์กีสที่พัดถล่มประเทศพม่า หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศจีน เป็นต้น ประกอบกับ มติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับไปด�ำเนินการจัดให้
มีชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการเผชิญภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่
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ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยพิบัติให้แก่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จังหวัด ในการสั่งใช้ อปพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue Team) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของจังหวัดเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่
ต่อไป จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. : หลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งต�ำบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัย ให้สามารถ
เป็นชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของจังหวัดเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการค้นหาและกู้ภัย
(Search and Rescue : SAR) ที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
๓. เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ศนู ย์ อปพร. จังหวัด มีหน่วยเผชิญเหตุ (Response Team) สนับสนุนการปฏิบตั ิ
ของหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายเป็น อปพร. ในสังกัด ศูนย์ อปพร. จังหวัด อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การกู้ชีพกู้ภัย ตามโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS)
และหลักสูตรหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นด้านการกู้ชีพ ระยะเวลา ๑๖ ชั่วโมง (First Responder : FR) จากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. จะเป็นชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดท�ำให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด มีก�ำลัง
อาสาสมัครเป็น “ทีมค้นหาและกู้ภัย” (Search and Rescue Team) ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุให้อาสาสมัครได้มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะเป็นการช่วย
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้
๒.๑.๕ โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัย: หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารค้นหาและกูภ้ ยั
ในพื้นที่ป่า
ภัยพิบัติจากสาธารณภัยทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากการกระท�ำของมนุษย์ ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยมีความรุนแรงมากตามไปด้วย ทั้งนี้ เมื่อเกิด
ภัยพิบัติขนาดใหญ่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน และบ่อยครั้งที่ภัยพิบัติได้เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเขา ยากต่อการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
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ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม มีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ ข้มแข็ง สามารถเป็นทีมสนับสนุนจังหวัดปฏิบตั กิ ารค้นหาและช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยได้ทนั ทีเมือ่
เกิดภัยพิบตั ิ จึงได้จดั ให้มโี ครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารสาธารณภัย และจัดตัง้ อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ป่าให้แก่ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) อปพร. อาสาสมัคร
จากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล และมูลนิธิช่วยเหลือสังคมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการ
ค้นหาและกูภ้ ัยในพื้นที่ป่าให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถเข้าถึง ค้นหา
ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จังหวัดสามารถระดมทีม
ปฏิบตั กิ ารค้นหาและช่วยชีวติ สนับสนุนพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ที เมือ่ เกิดภัยพิบตั แิ ละเพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ จากสาธารณภัย ทัง้ นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ร่วมกับ
กองพลทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร) จังหวัดราชบุรี ด�ำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน ๔ รุ่น
รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจารณาคัดเลือก
อาสาสมัคร ประกอบด้วย ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) อปพร. อาสาสมัครภาครัฐและเอกชน องค์การสาธารณกุศล และ
มูลนิธิช่วยเหลือสังคม จากจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
เข้ารับการฝึกอบรม และจัดท�ำระบบข้อมูลเครือข่ายผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมไว้ส�ำหรับการประสานงานเมื่อเกิดภัย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ เครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถเข้าค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จังหวัดสามารถระดม
สรรพก�ำลังอาสาสมัครเข้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ และประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

วันที่
๘

วันที่
๗

วันที่
๖

วันที่
๕

วันที่
๔

วันที่
๓

วันที่
๒

เดินทางไกล
และพักแรม
ฝึกปัญหา
๒๔ ชั่วโมง

สรุปผลการฝึก

การประเมินผลและการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรม

เดินทางไกลและพักแรมในสนาม/ฝึกปัญหา ๒๔ ชั่วโมง

การสร้างสนามเฮลิคอปเตอร์

การดำ�รงชีพในป่า

การใช้แผนที่และเข็มทิศ

ฝึกปฏิบัติ
การปฐมพยาบาล
และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

การปฐมพยาบาล
และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
ระบบบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ

๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.

ปฐมนิเทศ/ชี้แจงรายละเอียด
โครงการ/พิธีเปิดการฝึกอบรม/
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม

๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

เดินทางไป
กองพลทหารช่าง กล่าวต้อนรับ/
(ค่ายบุรฉัตร) บรรยายพิเศษ
จ.ราชบุรี

๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. กายบริหาร/ฝึกระเบียบแถว

๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. กายบริหาร/ฝึกระเบียบแถว

วันที่
๑

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

วันที่
เวลา

๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.

พิธีปิด
การฝึกอบรม

เดินทางกลับ
ศูนย์ฝึกอบรม
อปพร.
จ.ชัยนาท

เดินทางไกลและพักแรมในสนาม/ฝึกปัญหา ๒๔ ชั่วโมง (ต่อ)

ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน

วิธีเอาตัวรอด

ฝึกปฏิบัติ
การใช้แผนที่และเข็มทิศเวลากลางวัน

ฝึกปฏิบัติ
ปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (ต่อ)

ฝึกปฏิบัติ
๑. การผูกเงื่อนเชือก ๒. การทำ�จุดโยงยึด ๓. การทำ�ระบบรอก ๓.๑

การสะกดรอย

ระบบเชือก
ในการกู้ภัย

รายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. จ.ชัยนาท

๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

เดินทางไกลและพักแรมในสนาม/
ฝึกปัญหา ๒๔ ชั่วโมง (ต่อ)

การตรวจความพร้อม
ก่อนเดินทางไกลและพักแรม
ในสนาม

การเตรียมเครื่องสนาม

ฝึกปฏิบัติ
การใช้แผนที่และเข็มทิศ
เวลากลางคืน

การใช้วิทยุสื่อสาร

ฝึกปฏิบัติ
การทำ�งานเป็นทีม

๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.

ตารางการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัยและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) : หลักสูตรการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ป่า
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำ�บลเขาท่าพระ อำ�เภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และกองพลทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร) จังหวัดราชบุรี
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๒.๑.๖ โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
จากการที่ประเทศไทยประสบกับภัยธรรมชาติเป็นประจ�ำทุกปี โดยเฉพาะภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ และสร้างความสูญเสียให้กบั ผูป้ ระสบภัยทัง้ ชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ต�ำบลน�้ำก้อ อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สุโขทัย ล�ำปาง แพร่ และน่าน
รัฐบาลมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
เสีย่ งภัยเหล่านี้ จึงได้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้กระทรวงมหาดไทยสร้างเครือข่ายเตือนภัยใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย โดยก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในพืน้ ทีโ่ ดยตรง ซึง่ เรียกว่า “มิสเตอร์เตือนภัย” เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและแจ้ง
เตือนภัย ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้รว่ มกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและศูนย์เตือน
ภัยพิบัติแห่งชาติ ด�ำเนินการฝึกอบรมเครือข่าย อาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มในพื้นที่ ๕๐ จังหวัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีมิสเตอร์เตือนภัย จ�ำนวน ๒๔,๓๑๕ คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ได้แก่
จังหวัดตาก ยะลา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช นราธิวาส ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจวัดระดับน�้ำ  ปริมาณน�้ำฝน และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัย
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติตามแผนอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังสถานที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุ และสามารถลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติได้ โดยคัดเลือกประชาชน จ�ำนวน ๒ คน ต่อหมู่บ้าน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครเตือนภัย
“มิสเตอร์เตือนภัย”
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๕ ปี สามารถอ่าน – เขียน ได้
๒. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมหมู่บ้านว่ามีความประพฤติดี อุทิศตนเสียสละเพื่อชุมชน
และสังคมส่วนรวมโดยเสมอมา
๓. หากเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันดินถล่มที่กรมทรัพยากรธรณี
ด�ำเนินการไปแล้ว หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออาสาสมัครทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ประจ�ำต�ำบล (OTOS)
หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เป็นต้น ควรได้รับการพิจารณาเป็น
ล�ำดับแรก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์
เตือนภัย” ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประจ�ำหมูบ่ า้ น ๆ ละ ๒ คน และชุมชน/หมูบ่ า้ น มีศกั ยภาพในการเตรียม
รับมือกับภัยพิบตั ทิ งั้ ช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน

๑

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร การทำ�กระบอกวัดปริมาณ
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” น�้ำฝนอย่างง่ายและ
- ก่อนเกิดภัย
การอ่านค่า
- ขณะเกิดภัย
- ฝึกปฏิบัติท�ำกระบอก
- หลังเกิดภัย
วัดปริมาณน�้ำฝนอย่างง่าย
จากขวดน�้ำอัดลม
- ฝึกปฏิบัติการอ่านค่า
จากกระบอกวัดปริมาณน�้ำฝน
- การจดบันทึกปริมาณ
น�้ำฝน

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

เวลา

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

การแจ้งเตือนภัยและ
แผนการอพยพประชาชน
การใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย - การจัดทำ�แผน
- การทำ�อุปกรณ์
- วิธีการอพยพ
แจ้งเตือนภัยโดยใช้วัสดุ
- การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
- การจัดสถานที่รองรับ
- ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย การอพยพ
- ฝึกปฏิบัติการใช้
อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”

ตารางการฝึกอบรม
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๒.๒ การพัฒนากิจการ อปพร.

๒.๒.๑ การจัดท�ำศูนย์ อปพร. ต้นแบบ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์ อปพร. กลาง ได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็งของ อปพร. จะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุ
และป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จ�ำเป็นจะต้องมีแนวทางบริหารกิจการศูนย์ อปพร. ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
อาสาสมัครเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
หากศูนย์ อปพร. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกแห่ง มีการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จะสร้างความมั่นใจ และอบอุ่นใจในความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตพื้นที่
นั้น ๆ มากยิ่งขึ้น อันเป็นภารกิจหน้าที่และเป้าหมายส�ำคัญยิ่งของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน
ศูนย์ อปพร. ท้องถิ่น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ศูนย์ อปพร. กลาง จึงได้ก�ำหนดองค์ประกอบหรือมาตรฐานขั้นต้นของ
ศูนย์ อปพร. ทีศ่ นู ย์ อปพร. ท้องถิน่ ควรจะมีการด�ำเนินการ เพือ่ ยกระดับศูนย์ อปพร. ของตนเองให้กา้ วไปสูม่ าตรฐาน
เดียวกันกับศูนย์ อปพร. ต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ อปพร. โดยจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ อปพร. สู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความสงบสุขและปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของชุมชนท้องถิ่น
๓. เพื่อให้การบริการประชาชน และเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. เพื่อเป็นศูนย์รวมของ อปพร.
• องค์ประกอบที่ส�ำคัญของศูนย์ อปพร. ต้นแบบ มี ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านสถานที่
๒. ด้านการบริหารจัดการ
๓. ด้านบริการประชาชน
๔. ด้านสวัสดิการ อปพร.
๑. ด้านสถานที่
ศูนย์ อปพร. ควรมีสถานทีต่ งั้ เป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยอาจแยกออกเป็นอาคารเอกเทศ หรือไม่แยกก็ได้
แต่ทั้งนี้ภายในศูนย์ อปพร. จะต้องมีการจัดพื้นที่แยกส่วนตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ห้องอ�ำนวยการ ควรมีพื้นที่พอสมควร ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
อปพร. และคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ใช้ในการปฏิบัติงาน อปพร. ในพื้นที่ส่วนอ�ำนวยการนี้ ควรจัดท�ำ
ป้ายแสดงข้อมูล โครงสร้างการบริหารงาน อปพร. การบังคับบัญชา และข่าวสารต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ใช้ในการจัดประชุมหารือ หรือจัดกิจกรรมร่วมกันของ อปพร. อีกด้วย และควรจัดส่วนอ�ำนวยการไว้ในบริเวณใกล้เคียง
กับส่วนสื่อสาร ซึ่งมีอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ประกอบด้วย
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๑) โต๊ะ/เก้าอี้ ส�ำหรับการปฏิบัติงาน
๒) โต๊ะ/เก้าอี้ ส�ำหรับการประชุม
๓) ตู้เอกสาร
๔) คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสาร
๕) พัดลม หรือ เครื่องปรับอากาศ
๖) เครื่องขยายเสียง
๗) กระดาน
๘) เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งประจ�ำส�ำนักงาน
๙) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ตามขีดความสามารถของแต่ละศูนย์ อปพร.
๑.๒ ห้องสือ่ สาร การติดต่อสือ่ สารถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย แม้แต่ในภาวะ
ปกติการมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่ดี จะท�ำให้การด�ำเนินกิจการ อปพร. เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่วนสื่อสารนี้ควรมีการก�ำหนดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วน เพื่อมิให้รบกวนการปฏิบัติงานกับส่วนอื่น ๆ และควรมี
เจ้าหน้าที่ หรือ อปพร. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่จ�ำเป็น ดังนี้
๑) วิทยุสื่อสาร ได้แก่ วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ (วิทยุเครื่องด�ำ) ซึ่งจะมีเครือข่าย
ครอบคลุมพื้นที่หลายเครือข่าย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงานระหว่างกัน และควรมีวิทยุสื่อสารเครือข่าย
ประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้น และมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการมีและใช้เครื่องน้อยกว่าระบบแรก
๒) โทรศัพท์ และโทรสาร
๓) ผังเครือข่ายการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล
๔) แผนที่ ควรมีทั้งแผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่รับผิดชอบและแผนที่ที่เชื่อมโยงกับเขต
พื้นที่ข้างเคียง
๕) สมุดบันทึกการรับ - ส่งข่าว และสมุดลงชื่อผู้อยู่ปฏิบัติงาน
๖) ป้ายแสดงข้อมูล / ข่าวสารส�ำคัญ เช่น ค�ำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผังการจัดสายการ
ท�ำงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก หรือสวัสดิการให้กบั ผูท้ อี่ ยูป่ ฏิบตั งิ านด้วย เช่น พัดลม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้ท�ำน�้ำเย็น เป็นต้น
๑.๓ ส่วนบริการประชาชน ควรเป็นพืน้ ทีท่ แ่ี ยกต่างหากจากสองส่วนแรก สามารถเข้าออกได้สะดวก
มีการจัดห้องอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพือ่ รองรับประชาชนผูม้ าติดต่องาน ในส่วนนีค้ วรมีสถานทีเ่ ตรียม
ไว้ส�ำหรับน�ำเสนอภาพผลงาน / กิจกรรมของ อปพร. อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น
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๑) โต๊ะ - เก้าอี้รับแขก
๒) แผ่นป้ายแสดงผลงาน/กิจกรรม ของ อปพร.
๓) ตู้ท�ำน�้ำเย็น
๔) หนั ง สื อ เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ วารสาร เอกสารแจกเพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
ที่เกี่ยวข้องกับงาน อปพร.
๑.๔ ห้องเก็บรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ ควรมีหอ้ งเก็บเป็นสัดส่วน มีผคู้ วบคุมดูแล บ�ำรุงรักษา เพือ่
ป้องกันมิให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สูญหายหรือเสื่อมสภาพเกินควร ที่ส�ำคัญควรแยกหมวดหมู่ของเครื่องมืออุปกรณ์
โดยมีชื่อเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน กรณีฉุกเฉินผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำเครื่องมืออุปกรณ์ออกใช้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส�ำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ควรจะมีไว้ประจ�ำศูนย์ อปพร. ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชุดอุปกรณ์
ประจ�ำรถยนต์กู้ภัย คือ รถยนต์กู้ภัยขนาดใหญ่ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
รถยนต์กู้ภัยขนาดใหญ่ เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีสัญญาณไซเรน และอุปกรณ์ไฟวับวาบ
โคมไฟส่องสว่างพร้อมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ อุปกรณ์กู้ภัย และกู้ชีพ ซึ่งสามารถปฏิบัติการค้นหา และ
ช่วยเหลือได้ทั้งบนบกและในน�้ำ
เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยมาตรฐานในรถยนต์กู้ภัยขนาดใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์กู้ภัยมาตรฐาน
ประจ�ำรถยนต์พร้อมอุปกรณ์กชู้ พี สามารถใช้ในการกูภ้ ยั และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากอุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ ได้หลายประเภท
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือ ๔ ล้อ ติดตั้ง
วิทยุรับ-ส่ง (VHF) มีสัญญาณไซเรน และสัญญาณไฟวับวาบ พร้อม WINCN ติดตั้งหน้ารถกระบะบรรทุกดัดแปลง
ต่อเติม ให้มีชั้นเก็บเครื่องมือกู้ภัยได้อย่างเหมาะสม มีโคมไฟส่องสว่างขนาด ๖๐ วัตต์ ใช้ไฟจากตัวรถ เสาไฟยืดได้สูง
๓ เมตร และสีของรถกู้ภัยควรเป็นสีแดง
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ กู ้ ภั ย ในรถยนต์ กู ้ ภั ย เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว เป็ น ชุ ด เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ กู ้ ภั ย
มาตรฐานประจ�ำรถกู้ภัย (ขนาดเล็ก) สามารถใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก การกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น
รถส่งต่อผูป้ ระสบภัย (เคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย) เป็นรถยนต์ตหู้ รือรถบรรทุกเล็กมีหลังคาประทุน
หลังรถป้องกันแดดและฝนได้
๑.๕ ห้องสุขา/ห้องน�้ำ  อาจจัดให้แยกชายหญิง หรือเป็นห้องรวมก็ได้ แต่จะต้องมีการดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งอาจจะให้มีส่วนประกอบอาหารไว้เป็นการเฉพาะ
๑.๖  อาคารจอดรถกูช้ พี กูภ้ ยั และรถดับเพลิง ควรเป็นอาคารเปิดโล่งและมีวสั ดุสามารถปิดบังแสงแดด
และกันน�้ำฝนได้ การจัดที่จอดรถควรจัดไว้ในลักษณะหันหัวรถออกในทิศทางที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับ
ค�ำสั่งให้ออกปฏิบัติงาน
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ส�ำหรับบริเวณด้านนอกอาคาร ควรมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย
สวยงาม มีป้ายชื่อศูนย์ อปพร. และเครื่องหมาย อปพร. ขนาดพอสมควรติดตั้งในที่ที่เห็นได้ง่าย
๒. ด้านการบริหารจัดการ
๒.๑ การจัดตั้งฝ่ายและการด�ำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ อปพร. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหน่วย อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดให้ศูนย์ อปพร. ต้องจัดตั้งฝ่ายขึ้นในศูนย์ อปพร. เป็น ๕ ฝ่าย ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย
๒) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๓) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
๔) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
๕) ฝ่ายอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น
และมีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ในการบังคับบัญชา อปพร. และแต่งตั้ง อปพร.
บรรจุในฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งระบุหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะท�ำให้ อปพร. แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตน
๒.๒ การเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
				 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประสานด� ำ เนิ น การต่ า ง ๆ ของศู น ย์ อปพร. เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ศู น ย์
อปพร. กลาง จึงก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการซึง่ มีกฎหมายรองรับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ รียกว่า “คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร.” เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและร่วมก�ำหนด หรือดูแลสวัสดิการของ อปพร. ในสังกัด ซึง่ จะมีคณะกรรมการ
ดังกล่าว ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเขตในกรุงเทพมหานคร ระดับอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ขึ้นไปจนถึงใน
ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จะสนับสนุนการด�ำเนินกิจการ อปพร.
และการบริหารศูนย์ อปพร. ร่วมกับผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ในแต่ละระดับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ การจัดให้มีการประชุมศูนย์ อปพร.
๑) ศูนย์ อปพร. จะต้องจัดการประชุม ระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่าย และคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. ในสังกัด อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ ท�ำความเข้าใจ มอบหมายภารกิจ
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการดูแลด้านสวัสดิการแก่ อปพร. ในสังกัด
พร้อมทั้งจัดท�ำเอกสารรายงานการประชุมเก็บเป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
๒) ศูนย์ อปพร. ควรมีการจัดประชุม อปพร. ในสังกัด เพื่อซักซ้อมแนวการปฏิบัติหน้าที่ และ
ปัญหาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยควรจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อม
ทัง้ จัดท�ำเอกสารรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่ อปพร. ๑ ฉบับ และเก็บเป็น
หลักฐานอีก ๑ ฉบับ
๒.๔ การขับเคลื่อนภารกิจ เมื่อศูนย์ อปพร. ได้จัดฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ระเบียบก�ำหนดแล้ว ต้องด�ำเนิน
การให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อก่อให้เกิดผลในแต่ละฝ่าย โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
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				๑) จัดท�ำแผนผังการปกครองบังคับบัญชา หน่วย อปพร. โดยระบุตัวบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บังคับบัญชาในศูนย์ อปพร. และบุคคลผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ อปพร.
				๒) ศูนย์ อปพร. ต้องจัดหน่วย อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อปพร.
และจัดก�ำลัง อปพร. เข้าเป็นก�ำลังประจ�ำหน่วยหรือฝ่ายต่าง ๆ ตามทีร่ ะเบียบดังกล่าวก�ำหนด พร้อมทัง้ จัดท�ำทะเบียน
รายชื่อ อปพร. แยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เก็บเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ และการปรับอัตราก�ำลัง
				๓) ศูนย์ อปพร. ต้องจัดท�ำค�ำสั่งใช้ เป็นลายลักษณ์อักษร จ�ำนวน ๒ ฉบับ ประกาศให้ทราบ
ภายในศูนย์ อปพร. ๒ ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
๒.๕ การจัดท�ำระบบข้อมูลและการน�ำเสนอข้อมูล
				๑) จัดท�ำทะเบียนประวัติของ อปพร. และท�ำเนียบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ในสังกัด เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการสั่งใช้ก�ำลัง อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และท�ำให้สามารถตรวจอัตราก�ำลัง อปพร. ในแต่ละฝ่ายได้ด้วย
				๒) จัดท�ำแผนผังช่องทางการติดต่อสือ่ สาร และการรายงานเหตุการณ์ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
และสามารถปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันได้
				๓) มีแผนภูมิแสดงที่ตั้งทางภูมิประเทศภายในเขตพื้นที่ที่ศูนย์ อปพร. รับผิดชอบดูแล
				๔) จัดท�ำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือกู้ชีพกู้ภัยต่าง ๆ และปฏิบัติการซ่อมบ�ำรุงอย่าง
สม�่ำเสมอ
				๕) จัดให้มปี า้ ยประชาสัมพันธ์กจิ กรรม/การปฏิบตั หิ น้าที/่ ค�ำสัง่ ใช้ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของศูนย์ อปพร.
				๖) จัดท�ำระบบเอกสาร เช่น แฟ้มรายงานการประชุม อปพร. แฟ้มค�ำสั่งมอบหมายภารกิจ
แฟ้มสวัสดิการ แฟ้มกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการตรวจสอบ
				๗) ควรมีการก�ำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในสังกัดไว้เป็นขั้นตอน พร้อมก�ำหนดระยะ
เวลา และผู้เกี่ยวข้องตามแผนนั้น
				๘) จัดท�ำทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถตรวจสอบ
ในภายหลังได้
๒.๖ การส่งเสริมศักยภาพของ อปพร. ในศูนย์ อปพร.
๑) การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
					 นอกจากหลักสูตรการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. และหลักสูตรทบทวน อปพร. ซึ่งถือเป็น
หลักสูตรพื้นฐานของ อปพร. แล้ว มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ อปพร. จะต้องมีความรู้ความช�ำนาญและทักษะเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะหากเป็นภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้สูงในพื้นที่ เช่น น�้ำป่าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่ม สึนามิ หรืออัคคีภัย ศูนย์ อปพร. ควรคัดเลือก อปพร. ให้ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับภัยเฉพาะด้าน
เหล่านี้ด้วย โดยศูนย์ อปพร. สามารถจัดท�ำโครงการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ก�ำหนด แล้วขออนุมัติต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือศูนย์ อปพร. ท้องถิ่น อาจพิจารณาส่ง อปพร. เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้นด้วยก็ได้
๒) การจัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัย
					ด้วยเหตุที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ อปพร. แต่ละแห่งจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่มี
ความล่อแหลมต่อการเกิดสาธารณภัยสูง จึงควรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “มิสเตอร์เตือนภัย” เพื่อให้ อปพร.
ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการสังเกตสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ สามารถแจ้งเตือน และเตรียมชุมชน เพื่ออพยพไปยัง
พืน้ ทีป่ ลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ดังนัน้ ทุกศูนย์ อปพร. จะต้องมีการฝึกอบรมและสัง่ ใช้มสิ เตอร์เตือนภัย ในสาธารณภัย
ประเภทต่าง ๆ ตามชนิดของภัยที่ประชาชนในพื้นที่เผชิญปัญหาอยู่ เช่น มิสเตอร์เตือนภัย สึนามิ ดินถล่ม อัคคีภัย ไฟ
ป่า สารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น
๓) ร่วมฝึกซ้อมแผน
				การจัดท�ำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเรื่องส�ำคัญ และเป็นตัวชี้วัดความเตรียม
พร้อมรับสถานการณ์ภัยโดยเฉพาะ การจัดท�ำแผนชุมชนในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นภารกิจหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ควรจะด�ำเนินการเรียกประชุมประชาคมในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ร่วมกัน
ในปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนกระบวนการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายจากภัยชนิดต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชน และมอบหมาย
ให้ศูนย์ อปพร. จัด อปพร. ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไว้ เพื่อทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการ
ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางป้องกันและบรรเทาภัยที่ยั่งยืนและเสียงบประมาณน้อยแต่ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องมี
การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
๔) การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
					ภัยพิบตั บิ างประเภทจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ ความช�ำนาญหลายด้านในการค้นหาและ
กู้ภัย เช่น กรณีเกิดเหตุน�้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม การช่วยเหลือจากฝ่ายราชการอาจล่าช้าและสร้างความสูญเสีย
แก่ชมุ ชนอย่างรุนแรง ดังนัน้ ศูนย์ อปพร. ท้องถิน่ จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยมีการฝึกอบรมและจัดตัง้ หน่วย
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี กูภ้ ยั ประจ�ำศูนย์ อปพร. ขึน้ ในทุกท้องที่ จัดเตรียมเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้อปุ กรณ์การกูภ้ ยั ทีส่ ามารถปฏิบตั ิ
งานได้ทันทีไว้ประจ�ำศูนย์ อปพร. และต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มพูนทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กู้ชีพกู้ภัยเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕) การจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.
				เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็น อปพร. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสทบทวน
ความรู้ แนวปฏิบัติ ระเบียบวินัยต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้สร้างความคุ้นเคยและสัมพันธ์
อันดีกับ อปพร. ศูนย์ อปพร. จึงควรจัดการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เป็นประจ�ำ
๓. ด้านการบริการประชาชน
ศูนย์ อปพร. ควรท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่คนในชุมชน
โดยจัดเป็นมุมความรู้ ให้มเี อกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับภัยพิบตั ใิ นประเทศ ภัยพิบตั ทิ มี่ โี อกาสเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เพือ่ เผยแพร่ให้ชมุ ชน

50
เกิดความตระหนัก ร่วมมือ ร่วมด�ำเนินการ และด�ำเนินชีวติ อยูก่ บั ภัยพิบตั เิ หล่านัน้ ด้วยความไม่ประมาท ทัง้ นี้ อาจจะมีการ
แจกจ่าย หรือสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยขั้นต้น หรือเครื่องดับเพลิง เครื่องมืออุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมทั้งจัดทีมออกบริการตามที่ได้รับการร้องขอ ส�ำหรับกิจกรรมของ อปพร. ในการบริการประชาชน ได้แก่
				๑) จัด อปพร. เข้าร่วมจัดระเบียบจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่าง ๆ
ในเขตท้องที่รับผิดชอบ
				๒) ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ในการป้องกันเหตุต่าง ๆ ในพื้นที่ และดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในชุมชน
				๓) จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�ำคัญ
				๔) จัด อปพร. สายตรวจจักรยาน หรือ จัดสายตรวจ อปพร. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้านและชุมชน
				๕) จัดทีม อปพร. ผลัดเปลี่ยนอยู่เวรประจ�ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้ง เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในช่วงเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
๔. ด้านสวัสดิการ อปพร.
				(๑) ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้ปฏิบัติงาน
หรือให้เดินทางไปราชการ อปพร. จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑ ส่วนค่าพาหนะเบิกได้
ตามที่จ่ายจริงตามระเบียบ
				(๒) มีสิทธิสวมและได้รับเครื่องแบบ อปพร.
				(๓) ได้รบั เงินสงเคราะห์เมือ่ บาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ ค่า
รักษาพยาบาล และเงินค่าจัดการศพ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
				(๔) ได้รับเงินสงเคราะห์จากมูลนิธิ อปพร. เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
				(๕) ได้ลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟ ในอัตราร้อยละ ๒๐ เฉพาะการเดินทางในรถนั่ง
ชั้น ๓ ธรรมดา ในช่วง ๔ เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี
				(๖) ได้ลดหย่อนค่าโดยสารรถ บขส. ในเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทาง หมวด ๒ (ระหว่างกรุงเทพฯ
กับต่างจังหวัด) และหมวด ๓ (ระหว่างจังหวัด) ลงร้อยละ ๒๐ (เฉพาะค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
				(๗) มีสิทธิขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
				(๘) มีสิทธิได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ในวัน อปพร. (๒๒ มีนาคม ของทุกปี)
				(๙) มีสิทธิได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
				(๑๐) แม่ของ อปพร. มีสิทธิได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ
				(๑๑) มีสทิ ธิซอื้ เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายในราคาทีถ่ กู กว่าท้องตลาด ตามโครงการ
สวัสดิการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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• รูปแบบการจัดศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร. แบบ ๑ - มีอาคารศูนย์ อปพร. แยกเป็นเอกเทศ พื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๗๒
ตารางเมตร หรือน้อยกว่า
- มีรถกู้ภัยขนาดใหญ่ หรือรถกู้ภัยขนาดเล็ก หรือรถส่งต่อผู้ประสบภัย
(เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)
- มีบริเวณรอบอาคารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
- มี หรือไม่มีอาคารจอดรถกู้ภัย
- หรือมีพื้นที่ส�ำหรับก่อสร้างอาคารจอดรถกู้ภัย
ศูนย์ อปพร. แบบ ๒ - อาคารศูนย์ อปพร. ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศ มีพื้นที่ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร หรือห้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ห้อง
- มี หรือไม่มีอาคารจอดรถกู้ภัย
ศูนย์ อปพร. แบบ ๓ - อาคารศูนย์ อปพร. ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศ มีพื้นที่ปฏิบัติงาน
น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร หรือห้องปฏิบัติงาน ๑ ห้อง
- มี หรือไม่มีอาคารจอดรถกู้ภัย

• การพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. สู่ความยั่งยืน

ในฐานะผูบ้ ริหารศูนย์ อปพร. / ผูบ้ งั คับบัญชาศูนย์ อปพร. ความเอาใจใส่ดแู ล อปพร. ถือเสมือนเป็นน�ำ้ หล่อเลีย้ ง
ขวัญและก�ำลังใจที่ส�ำคัญของ อปพร. ในการด�ำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้พี่น้อง อปพร. ในสังกัดเกิด
ความรัก ความผูกพัน และภูมิใจในตนเองและผู้บังคับบัญชา ท�ำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปพร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มก�ำลังความสามารถ และบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืน้ ทีน่ นั้ จึงถือเป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องกระท�ำให้เกิดมีขึ้น ดังนั้น ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จึงต้องเป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นนักปกครอง
นักประสานประโยชน์ ประนีประนอม รวมทัง้ ต้องมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มองเห็นโอกาสและผลดีของการป้องกันสาธารณภัย
โดยการมีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เร่งเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้แก่ อปพร. ในสังกัด
จัดเตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบตั กิ ารกูช้ พี กูภ้ ยั การเตรียมความพร้อมเรือ่ งแผนและ
การฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย รวมถึงการจัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ การเตรียม
ความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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๒.๒.๒ การเลือกคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.
๑. แนวทางการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต./เทศบาล/เขตในกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา มีดังนี้
๑.๑ ก�ำหนดวันเลือกคณะกรรมการ ศูนย์ อปพร. อบต./เทศบาล/เขตในกรุงเทพมหานคร/เมือง
พัทยา ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ขึ้น แล้วแจ้งให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/
กิ่งอ�ำเภอ และศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ
๑.๒ ผูม้ สี ทิ ธิเลือก ผูม้ สี ทิ ธิเลือกต้องเป็น สมาชิก อปพร. ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในเขตศูนย์ อปพร. นัน้ ๆ และไม่ได้
อยู่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. หรือหัวหน้าฝ่ายในศูนย์ อปพร.
๑.๓ คณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
เลือก จ�ำนวน ๔ คน จากบุคคลที่ไม่ใช่ อปพร. ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการ อีก ๓ คน
๑.๔ วิธีด�ำเนินการเลือก ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ด�ำเนินการดังนี้
๑.๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง อปพร. ผูม้ าประชุมแล้วจัดให้มกี ารประชุม เพือ่ เลือกคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. โดยให้ประธานด�ำเนินการเลือกชี้แจงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร. โครงสร้างและวิธีการเลือกคณะกรรมการ
๑.๔.๒ ให้ อปพร. เสนอชื่อ อปพร. ผู้มาประชุมที่สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการประสาน
งานศูนย์ อปพร. ทีละต�ำแหน่ง และให้มีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เรียงล�ำดับการเลือก ดังนี้
๑) ประธานกรรมการ
๒) รองประธานกรรมการ
๓) เหรัญญิก
๔) เลขานุการ
๕) กรรมการ ซึ่งเมื่อรวมกับต�ำแหน่งข้างต้นแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน
๑.๔.๓ การเลือกลงคะแนนให้ใช้วิธีเปิดเผย โดยการยกมือ ในขณะที่ลงคะแนน ให้ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อออกไปอยู่นอกที่ประชุมชั่วคราว หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก
๑.๔.๔ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกท�ำการบันทึกรายงานเหตุการณ์ในขณะประชุมผลการ
เลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และลงลายมือชื่อกรรมการด�ำเนินการเลือก
ทั้ง ๔ คน แล้วรายงานผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ในทันที
๑.๔.๕ ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อบต. เทศบาลต�ำบล ประกาศผลการเลือก และออกค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ พร้อมทะเบียนประวัติคณะกรรมการฯ
ที่ได้รับเลือกให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ภายในวันถัดไปทันที และให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ จัดส่งให้
ศูนย์ อปพร. จังหวัดในวันถัดไปเช่นเดียวกัน
๑.๔.๖ ให้ผอู้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง เทศบาล
นคร และเมืองพัทยา ประกาศผลการเลือก ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. และจัดส่ง
รายชื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พร้อมทะเบียนประวัติคณะกรรมการฯ ให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด และ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ภายในวันถัดไปทันที
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ในกรณีที่ศูนย์ อปพร. อบต. ใด ยังไม่มีการฝึกอบรมและจัดตั้ง อปพร. ให้แจ้งศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
ทราบ ก่อนวันเลือกคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ แจ้งศูนย์ อปพร. จังหวัด
ภายในวันรุ่งขึ้น
๒. แนวทางการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
๒.๑ ก�ำหนดวันเลือกคณะกรรมการ ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ เมื่อได้รับรายชื่อคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. จากเทศบาลต�ำบล และ อบต. ให้นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ
รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล/อบต. และก�ำหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อจัด
ให้มกี ารประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล และ อบต. ในเขตพืน้ ที่
ทุกศูนย์ และด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ แล้วแจ้งศูนย์ อปพร. จังหวัด
โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ประธานและเลขานุการคณะกรรมการทราบ ก่อนก�ำหนดวันเลือกไม่น้อยกว่า
๗ วัน
๒.๒ ผูม้ สี ทิ ธิเลือก ให้ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล/
อบต. ที่มาประชุมเสนอชื่อผู้มาประชุมที่เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ทีละต�ำแหน่ง และให้มีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน แล้วให้เลือกกันเอง เรียงล�ำดับการเลือกดังนี้
๑) ประธานกรรมการ
๒) รองประธานกรรมการ
๓) เหรัญญิก
๔) เลขานุการ
๕) กรรมการ ประกอบด้วย ประธานและเลขานุการฯ ที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งตาม ๑-๔
๒.๓ คณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ แต่งตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินการเลือกจากบุคคลทีไ่ ม่ใช่สมาชิก อปพร. จ�ำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการ อีก ๓ คน
ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ โดยให้ประธานด�ำเนินการเลือก
ชี้แจงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โครงสร้าง และวิธีการเลือกคณะกรรมการประสาน
งานศูนย์ อปพร. หลังจากนั้นให้ด�ำเนินการเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการฯ
๒.๔ วิธีการเลือก
๒.๔.๑ การลงคะแนนเลือกให้ใช้วิธีเปิดเผย โดยการยกมือ
๒.๔.๒ ในขณะทีล่ งคะแนน ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ ออกไปอยูน่ อกทีป่ ระชุมชัว่ คราว หากคะแนน
เท่ากันให้จับฉลาก
๒.๔.๓ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกบันทึกรายงานเหตุการณ์ในขณะประชุมผลการเลือก
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และลงลายมือชื่อกรรมการด�ำเนินการเลือกทั้ง ๔
คน แล้วรายงานให้ ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ในทันที
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๒.๔.๔ ให้ศนู ย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ ออกค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
อ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ และส่งรายชือ่ คณะกรรมการฯ พร้อมทะเบียนประวัตคิ ณะกรรมการฯ ให้ศนู ย์ อปพร. จังหวัด ภายใน
วันถัดไปทันที
๒.๔.๕ ในกรณีทศี่ นู ย์ อปพร. อบต./เทศบาลต�ำบล ใด ยังไม่สามารถเลือกคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. ได้ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารฝึกอบรมและจัดตัง้ อปพร. ให้วา่ งต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ของศูนย์ อปพร.เทศบาลต�ำบล/อบต. นั้นไว้ จนกว่าจะมีการเลือกและแจ้งให้ศูนย์
อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ แต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมต่อไป
๓. แนวทางการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๓.๑ ก�ำหนดวันเลือกคณะกรรมการ ให้ศนู ย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมจัดท�ำบัญชีรายชือ่
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ในสังกัด และศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร แล้วก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือก
คณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยแจ้งวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุมให้ประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย์ อปพร.
เทศบาลนคร ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ทราบก่อนก�ำหนดวันเลือก ๗ วัน
๓.๒ ผู้มีสิทธิเลือก ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ในสังกัด และศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มาประชุมเสนอชื่อผู้มาประชุมที่เห็นควรด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ทีละต�ำแหน่ง และให้มีผู้รับรอง
อย่างน้อย ๒ คน แล้วให้เลือกกันเอง เรียงล�ำดับการเลือกดังนี้
๑) ประธานกรรมการ
๖) กรรมการฝ่ายทะเบียน
๒) รองประธานกรรมการ
๗) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓) เหรัญญิก
๘) กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัย
๔) เลขานุการ
๙) กรรมการฝ่ายกิจกรรม
๕) กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑๐) กรรมการกลาง (บุคคลที่เหลือจะเป็นกรรมการกลาง
ในฝ่ายต่าง ๆ ตามมติที่ประชุม)
๓.๓ คณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก อปพร. จ�ำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการ
อีก ๓ คน ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยให้ประธาน
ด�ำเนินการเลือกชี้แจงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โครงสร้างและวิธีการเลือกคณะ
กรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. หลังจากนั้น ให้ด�ำเนินการเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการฯ
๓.๔ วิธีการเลือก
๓.๔.๑ การลงคะแนนเลือกให้ใช้วิธีเปิดเผย โดยการยกมือ
๓.๔.๒ ในขณะที่ลงคะแนนต�ำแหน่งที่ ๑ - ๔ ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อออกไปอยู่นอกที่ประชุม
ชั่วคราว หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก
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๓.๔.๓ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกบันทึกรายงานเหตุการณ์ในขณะประชุมผลการเลือก
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และลงลายมือชื่อกรรมการด�ำเนินการเลือก
ทั้ง ๔ คน แล้วรายงานให้ ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในทันที
๓.๔.๔ ให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ทะเบียนประวัติคณะกรรมการฯ และค�ำสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการฯ ให้ศูนย์ อปพร. กลาง ทราบ ภายใน ๗ วัน ส�ำหรับศูนย์ อปพร. จังหวัดให้ส�ำเนาส่งให้ศูนย์ อปพร.
เขต ภายในก�ำหนดเดียวกันด้วย
๓.๔.๕ ในกรณีที่ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ใด ยังไม่สามารถเลือกคณะกรรมการประสาน
งานศูนย์ อปพร. ได้ ให้วา่ งต�ำแหน่งกรรมการกลางในคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ของศูนย์ อปพร.อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ นั้นไว้ จนกว่าจะมีการเลือกและแจ้งให้ ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมต่อไป
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ผังการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร. กลาง
ประกาศผลการเลือกและส่งรายชื่อคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร

ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัดและจังหวัดชลบุรี

เชิญประชุมประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เขตใน กทม. เพื่อเลือก
คณะกรรมการฯ กทม. โดยส่งหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

เชิญประชุมประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ อ./กิ่ง อ., ทม., ทน. ในสังกัด และเมืองพัทยา
เพื่อเลือกคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดและจังหวัดชลบุรี
โดยส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

ประกาศผลการเลือกและส่งรายชื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
เชิญประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ อบต., ทต. ในสังกัด เพื่อเลือก
คณะกรรมการฯ ระดับ อ�ำเภอ โดยส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ
เขตในกรุงเทพมหานคร

ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ
อบต., เทศบาลต�ำบล

ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ
ทม., ทน. และเมืองพัทยา

ประกาศผลการเลือกและส่งรายชื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร. เขตใน กทม.

ศูนย์ อปพร. อบต., ทต.

ศูนย์ อปพร. ทม., ทน., เมืองพัทยา

ด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ระดับท้องถิ่น
เชิญประชุม อปพร. ในสังกัด เพื่อเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
โดยศูนย์ อปพร. ท้องถิ่นที่จัดการเลือกฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

อ�ำนาจหน้าที่
๑. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการด�ำเนินงานกิจการ อปพร. ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. กลางก�ำหนด
๒. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของศูนย์ อปพร.
ภายในเขตจังหวัดฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อปพร. ที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับที่ศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนด

คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพฯ
เป็นประธานกรรมการฯ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นรองประธานกรรมการฯ
๓. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
๔. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. หัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(จ�ำนวนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่จังหวัดเห็นสมควร)

คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์
อปพร. จังหวัด/กรุงเทพฯ

อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
๑. เป็นศูนย์กลางประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิก อปพร. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
อปพร. ให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งมากขึ้น
๒. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
๓. ด�ำเนินการเพื่อให้มีสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก อปพร.
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ อปพร.
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
สมาชิก อปพร. เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. สอดส่อง กวดขันการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสมาชิก อปพร.
๗. สนับสนุนการด�ำเนินงานตามที่ผู้อ�ำนวยการฯ หรือ
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมาย

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนต�ำบล

คณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร. เทศบาลต�ำบล
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
จังหวัด/กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
๑. ประธานกรรมการ
๒. รองประธานกรรมการ
๓. เหรัญญิก
๔. เลขานุการ
๕. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัย
๗. กรรมการฝ่ายกิจกรรม
๘. กรรมการกลาง (บุคคลที่เหลือจะเป็น
กรรมการกลางในฝ่ายต่าง ๆ)

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ทน., ทม., เมืองพัทยา, เขตใน กทม.

คณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร. จังหวัด/กรุงเทพฯ
คณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ

ศูนย์ อปพร. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประธานกรรมการ/มาจากการคัดเลือก

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประธานกรรมการ/มาจากการคัดเลือก

นายอ�ำเภอ/ผอ.ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล

นายก/ผอ.ศูนย์ อปพร.

นายก/ผอ.ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร. อบต.

นายก/ผอ.ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง/นคร

สายอ�ำนวยการ
สายประสานงาน

ประธานกรรมการ/มาจากการคัดเลือก

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

ประธานกรรมการ/มาจากการคัดเลือก

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

ประธานกรรมการ/มาจากการคัดเลือก

ผู้ว่าฯ/ประธานกรรมการฯ

ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร. จังหวัด
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คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. อบต. ๑๕ คน

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/เมืองพัทยา ๑๕ คน

คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล ๑๕ คน

คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ

คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัด

๓. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
และเมืองพัทยา
๓.๑ ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากสมาชิก อปพร. ในสังกัด ประชุมและ
เลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกิน ๑๕ คน
๓.๒ มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ แล้วเสนอ ผอ.ศูนย์ อปพร. เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมืองพัทยา ลงนามแต่งตั้ง

๒. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
๒.๑ ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ทุกศูนย์
๒.๒ มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ โดยให้เลือกกันเอง แล้วเสนอ
ผอ.ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ ลงนามแต่งตั้ง

๑. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด
๑.๑ ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
เมืองพัทยา ในเขตพื้นที่ ทุกศูนย์
๑.๒ มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ/ทะเบียน/
ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมและพัฒนาวินัย/กิจกรรม และกรรมการกลาง
โดยให้เลือกกันเอง แล้วเสนอ ผอ.ศูนย์ อปพร. จังหวัด ลงนามแต่งตั้ง

ผังโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
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คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร ๑๕ คน

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร

๒. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
๒.๑ ประกอบด้วย กรรมการที่มาจาก อปพร. ในสังกัด ประชุมและ
เลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกิน ๑๕ คน
๒.๒ มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ แล้วเสนอ ผอ.ศูนย์ อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร ลงนามแต่งตั้ง

๑. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๑.๑ ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ทุกศูนย์/ทุกคน
๑.๒ มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ/ทะเบียน/
ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมและพัฒนาวินัย/กิจกรรม และกรรมการกลาง
โดยให้เลือกกันเอง แล้วเสนอ ผอ.ศูนย์ อปพร. กทม. ลงนามแต่งตั้ง

ผังโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
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แบบประวัติคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ระดับ (อบต. เทศบาล เมืองพัทยา เขตในกทม. อำ�เภอ จังหวัด กทม.)

รูปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว

๑) สังกัดศูนย์ อปพร......................................................................จังหวัด..................................................
ชื่อ......................................................นามสกุล......................................................... อายุ....................ปี
เกิดวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. .....................
๒) ได้รับเลือกในตำ�แหน่ง............................................................................................................................
๓) อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.......................ถนน.........................แขวง/ตำ�บล.................................
เขต/อำ�เภอ.....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................
๔) วุฒิการศึกษา......................................................................อาชีพ............................................................
ตำ�แหน่ง......................................................................สถานที่ทำ�งาน.....................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................
๕) ผ่านการฝึกอบรม อปพร. เมื่อ............................................................................................(วัน/เดือน/ปี)
ย่านความถี่วิทยุที่ใช้ (ถ้ามี)..........................................................นามเรียกขาน.......................................
ความสามารถ/ความชำ�นาญพิเศษ............................................................................................................
๖) ผ่านการฦึกอบรมเพิ่มเติมหลักสูตร
๑...............................................................................................................................................................
๒..............................................................................................................................................................
๓..............................................................................................................................................................
๗) ผลงานที่สำ�คัญที่เคยปฏิบัติในฐานะสมาชิก อปพร.
๑...............................................................................................................................................................
๒..............................................................................................................................................................
๓..............................................................................................................................................................
๘) สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

วันออกบัตร

วันบัตรหมดอายุ

ชื่อ - สกุล

คำ�อธิบาย - ในช่องหมายเหตุให้ติดรูปขนาด ๓ ซ.ม. x 4 ซ.ม. ของเจ้าของบัตร

เลขที่บัตร

เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน

ตำ�แหน่ง

ศูนย์ อปพร. ...............................................................................
ลายมือชื่อผู้ออกบัตร

แบบทะเบียนควบคุมบัตรประจำ�ตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
หมายเหตุ
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แบบบัตรประจำ�ตัว
(ด้านหน้า)

บัตรประจำ�ตัว

๕.๕ ซม.

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
เลขที่..................../.....................

วันออกบัตร.....................บัตรหมดอายุ.....................

๘ ซม.

๕.๕ ซม.

(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

..................
ลายมือชื่อ

ชื่อ................................................
ชื่อสกุล........................................
ตำ�แหน่ง.......................................
สังกัด...........................................
.........................................
ตำ�แหน่ง....................................
ผู้ออกบัตร

๘ ซม.

ตราอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประทับทาบระหว่างรูปกับบัตร
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๒.๒.๓  โครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับเขต/ระดับจังหวัด
ปัจจุบนั กิจการ อปพร. ได้มกี ารขยายตัวและเจริญก้าวหน้ามากขึน้ มีประชาชนให้ความสนใจและสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อปพร. เพือ่ ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน
จึงจ�ำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินกิจกรรมระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. โดยใช้กระบวนการ
รวมกลุ่มในรูปของคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. ซึ่งมาจากการเลือกของ อปพร. ด้วยกัน ที่มีอยู่แล้วใน
แต่ละจังหวัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ในทุกระดับให้
เป็นหน่วยขับเคลื่อนในการพัฒนากิจการ อปพร. และประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อันจะน�ำไปสูร่ ะบบอาสาสมัครทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนย์
อปพร. กลาง จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เสริมสร้างสนับสนุนให้คณะกรรมการประสานงาน อปพร. มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทเพิม่ มาก
ขึน้ ในฐานะองค์กรประสานงานของ อปพร. ในทุกระดับ รวมทัง้ ขยายผลการด�ำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร. กับหน่วยงานและองค์กรอาสา
สมัครที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ อปพร. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ตลอดจนร่วม
มือกันพัฒนาศูนย์ อปพร. ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
อปพร. และ อปพร. ในสังกัด อันจะส่งผลให้กิจการ อปพร. มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
๑. การประชุมประชาคม อปพร. ระดับเขต
๑) ศู น ย์ อปพร. กลาง โดยกองส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น สาธารณภั ย จะด� ำ เนิ น การจั ด สรรและโอนเงิ น
งบประมาณ เพื่อด�ำเนินการให้ศูนย์ อปพร. เขต ๑๘ เขต เพื่อให้ศูนย์ อปพร. เขต ใช้ในการด�ำเนินงาน
๒) ศูนย์ อปพร. เขต พิจารณาก�ำหนดจุดด�ำเนินการจัดประชุม และประสานงานกับศูนย์ อปพร. จังหวัดใน
เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ เตรียมการและร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมทัง้ จัดท�ำวาระการประชุมและสรุปรายงานผลการประชุม
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๓) ศูนย์ อปพร. จังหวัด จัดประชุมหารือกับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด จัดท�ำสรุปผล
การด�ำเนินงาน อปพร. ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการท�ำงาน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไข และพิจารณา
ก�ำหนดแผนงานทีจ่ ะด�ำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ให้กำ� หนดตัวบุคคลทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม
และน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุม
๔) ศูนย์ อปพร. จังหวัด ที่เป็นจุดด�ำเนินการร่วมกับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด เตรียม
การจัดประชุม เชิญผูบ้ ริหารศูนย์ อปพร. ท้องถิน่ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในเขตพืน้ ทีท่ เี่ ป็นจุดด�ำเนิน
การเข้าร่วมประชุม และด�ำเนินการเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
๕) ศูนย์ อปพร. เขต ร่วมกับศูนย์ อปพร. จังหวัด ก�ำหนดเนื้อหาหลักของการประชุม ซึ่งควรประกอบด้วย
- ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของกิจการ อปพร.
- สรุปบทเรียนและผลการด�ำเนินงาน อปพร. ข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อแสวงหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกันในแต่ละจังหวัด
- แผนงานที่จะด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ อปพร. ร่วมกัน
- แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อปพร.
๒. การประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด
๑) ศู น ย์ อปพร. กลาง โดยกองส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น สาธารณภั ย จะด� ำ เนิ น การจั ด สรรและโอนเงิ น
งบประมาณเพื่อด�ำเนินการให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ศูนย์ อปพร. จังหวัดใช้ในการด�ำเนินงาน
๒) ศูนย์ อปพร. จังหวัด พิจารณาก�ำหนดจุดด�ำเนินการจัดประชุม โดยประสานงานกับศูนย์ อปพร.
อ�ำเภอ/เทศบาล/อบต. ในสังกัดที่เป็นจุดด�ำเนินการ เพื่อเตรียมการและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม รวมทั้งจัดท�ำ
วาระการประชุมและสรุปรายงานผลการประชุม
๓) ศูนย์ อปพร. จังหวัด ประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/เทศบาล/อบต. ทีเ่ ป็นจุดด�ำเนินการเพือ่ ก�ำหนดวันประชุม สถานที่ เชิญคณะกรรมการ
อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม และด�ำเนิน
การเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
๔) เนื้อหาหลักของการประชุม ซึ่งควรประกอบด้วย
- นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อปพร.
- ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของกิจการ อปพร.
- ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการด�ำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
- แผนงานที่จะด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ อปพร. และด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน
- แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อปพร.
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โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
๑. การประชุมประชาคม อปพร. ระดับเขต
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์ อปพร. เขต ผู้บริหารศูนย์ อปพร. ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ คน
๒. การประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. จังหวัด เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ/เทศบาล/อบต./
เมืองพัทยาที่เป็นจุดด�ำเนินการ และ อปพร. ในสังกัดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กิจการ อปพร. มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีย่ งั่ ยืน ส่งผลให้ประชาชน มีสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๓. อปพร. เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ อปพร. และผู้บริหารศูนย์ อปพร. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
๔. ผลงาน อปพร. ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
๕. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. สามารถปฏิบัติงาน อปพร. ได้ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๖. อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. ทุกระดับ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร.
อย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๔  โครงการสัมมนาผู้น�ำ อปพร.
ในภาวะการณ์ปัจจุบันสาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเกิด
สาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทีผ่ า่ นมา เป็นทีย่ อมรับกันว่า อปพร. เป็นผูม้ บี ทบาทอย่างส�ำคัญ
ที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการระงับยับยั้งมิให้สาธารณภัยสร้างความเสียหายรุนแรงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“กลุ่มผู้น�ำ อปพร.” ซึ่งเป็นแกนน�ำในการประสานงานระหว่างศูนย์ อปพร. และ อปพร. ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือทาง
ราชการตัง้ แต่ขนั้ ก่อนทีส่ าธารณภัยจะเกิดขึน้ ไปจนกระทัง่ ถึงขัน้ บูรณะฟืน้ ฟูหลังจากสาธารณภัยผ่านพ้นไปแล้ว ดังนัน้
ศูนย์ อปพร. กลาง จึงได้จัดให้มี “โครงการสัมมนาผู้น�ำ  อปพร.” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้น�ำ  อปพร.
ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ อปพร. ขั้นตอน และเทคนิคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้น�ำ  อปพร. เพื่อหาแนวทางพัฒนางาน อปพร. รวมถึงการแก้ไขปัญหา
การปฏิบตั งิ านอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง อปพร. กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อปพร. อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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๑. เพื่อให้ผู้น�ำ อปพร. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. เพื่อให้ผู้น�ำ อปพร. เป็นแกนน�ำในการน�ำความคิดและนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปขยายผลให้แก่ อปพร. ทั่วประเทศ
๓. เพื่อให้ผู้น�ำ อปพร. รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย
๔. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้น�ำ  อปพร.
๕. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยศูนย์ อปพร. กลาง ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการศูนย์
อปพร. จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้น�ำ อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปเผยแพร่ให้แก่ อปพร. ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และเกิดความร่วมมือใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างศูนย์ อปพร. และ อปพร. ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

**********************
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บทที่ ๓ การเชิดชูเกียรติ และสิทธิสวัสดิการ อปพร.
๓.๑ การเชิดชูเกียรติ อปพร.

๓.๑.๑  การประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่น
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
และมีหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้ม
ความรุนแรง และมีผลกระทบสร้างความเสียหายให้กบั ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และของทางราชการ ตลอดจน
การพัฒนาประเทศมากขึน้ เป็นล�ำดับ สิง่ ทีจ่ ะช่วยลดการสูญเสียดังกล่าวได้ดที สี่ ดุ ก็คอื การทีศ่ นู ย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยและระงับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีผ่ า่ นมาเป็นทีย่ อมรับ
กันว่าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นผู้มีบทบาทอย่าง
ส�ำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการระงับยับยั้งมิให้สาธารณภัยที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายรุนแรงแผ่ขยายได้เป็น
อย่างดี
การประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่นนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผบู้ ริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ศูนย์
อปพร. ดีเด่นระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาและขยายเครือข่าย อปพร. เป็นไปอย่างกว้างขวางและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร. ดีเด่น

เข็ม อปพร. ดีเด่น
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๕ ระดับ ดังนี้

แนวทางการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น แบ่งออกเป็น
คณะกรรมการคัดเลือก

ประเภทศูนย์ อปพร. ดีเด่น

จ�ำนวน

ระดับอ�ำเภอ
๑. นายอ�ำเภอ
ประธาน ๑. ศูนย์ อปพร. อบต.
อ�ำเภอละ ๑ ศูนย์
๒. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ๒. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอละ ๑ ศูนย์
๓. ประธานกรรมการประสานงาน กรรมการ
ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
๔. ปลัดอ�ำเภอที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
และเลขานุการ
ระดับจังหวัด
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธาน
ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๓. ผู้แทนศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่
กรรมการ
๔. ประธานกรรมการประสานงาน กรรมการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด
๕. หัวหน้าส�ำนักงาน ปภ. จังหวัด กรรมการ
และเลขานุการ

๑. ศูนย์ อปพร. อบต.
จังหวัดละ ๑ ศูนย์
๒. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล จังหวัดละ ๑ ศูนย์
๓. ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง/ จังหวัดละ ๑ ศูนย์
    เทศบาลนคร

ระดับกรุงเทพมหานคร
๑. ปลัดกรุงเทพมหานครหรือ
ประธาน ๑. ศูนย์ อปพร. เขต
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
    ในกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้าส่วนราชการ
กรรมการ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกัน
กรรมการ
และบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
๔. ประธานกรรมการประสานงาน กรรมการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๕. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
และเลขานุการ

๓ ศูนย์
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คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับศูนย์ อปพร. เขต
๑. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เขต
๒. หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทน
๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทศูนย์ อปพร. ดีเด่น

จ�ำนวน

๑. ศูนย์ อปพร. อบต.
เขตละ ๑ ศูนย์
ประธาน ๒. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล เขตละ ๑ ศูนย์
กรรมการ ๓. ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง/ เขตละ ๑ ศูนย์
กรรมการ     เทศบาลนคร/เมืองพัทยา
และเลขานุการ

ระดับศูนย์ อปพร. กลาง
๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ประธาน
๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกัน กรรมการ
และบรรเทาสาธารณภัย
๓. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
กรรมการ
การป้องกันสาธารณภัย
๔. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบูรณาการฯ กรรมการ
๕. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ปภ.
กรรมการ
เขต ๑ ปทุมธานี
๖. ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจการ
กรรมการ
อาสาสมัคร
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันฯ กรรมการ
๘. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
และเลขานุการ
๙. เจ้าหน้าที่ส่วน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กิจการอาสาสมัคร

๑. ศูนย์ อปพร. อบต.
๒. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล
๓. ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง/
    เทศบาลนคร/เมืองพัทยา
๔. ศูนย์ อปพร.
    กรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น

๑๘ ศูนย์
๑๘ ศูนย์
๑๘ ศูนย์
๓ ศูนย์

๑. ประเภท จ�ำนวน คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น
๑.๑ ศูนย์ อปพร. ในเขตจังหวัดพิจารณาจากศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่ จ�ำนวน ๑๘ ศูนย์ ศูนย์ละ
๓ ประเภท / ๓ รางวัล คือ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบล, ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล และศูนย์ อปพร.
เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร / เมืองพัทยา
๑.๒ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร มี ๓ ศูนย์ / ๓ รางวัล
๒. การด�ำเนินการคัดเลือก
๒.๑ ระดับจังหวัด
๑) ศูนย์ อปพร. อบต. และเทศบาลต�ำบล กรอกข้อมูลศูนย์ อปพร. และเสนอผลงานดีเด่น
ในรอบปีให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
๒) ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ พิจารณาคัดเลือก และส่งแบบข้อมูล ศูนย์ อปพร. อบต. และเทศบาลต�ำบล
พร้อมผลงานให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด
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๓) ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร / เมืองพัทยา กรอกข้อมูลศูนย์ อปพร. และเสนอ
ผลงานดีเด่นในรอบปี ให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด
๔) ศูนย์ อปพร. จังหวัด ด�ำเนินการคัดเลือกศูนย์ อปพร. อบต. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล และ
ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร / เมืองพัทยา ประเภทละ ๑ ศูนย์ และส่งแบบข้อมูลผลงานของศูนย์
อปพร. ที่ได้รับคัดเลือก และใบแสดงผลการให้คะแนนฯ ให้ศูนย์ อปพร. เขต จ�ำนวน ๓ ชุด
๕) ศูนย์ อปพร. เขต ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลและผลงานของศูนย์ อปพร. ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้
รับการเสนอชือ่ แล้วพิจารณาท�ำความเป็นประกอบการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น แต่ละประเภท จัดท�ำภาพถ่าย
ศูนย์ อปพร. ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่แต่ละแห่ง แยกเป็น ๓ ประเภท คือ ศูนย์ อปพร. อบต. ศูนย์ อปพร. เทศบาลต�ำบล
และศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร น�ำเสนอเป็นแผ่นซีดีแนบมาด้วยจ�ำนวน ๑ แผ่นส่งให้ศูนย์ อปพร. กลาง
๒.๒ ระดับกรุงเทพมหานคร
๑) ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร กรอกข้อมูลศูนย์ อปพร. และเสนอผลงานดีเด่นในรอบปี
ให้ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๒) ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อศูนย์ อปพร. เขต ดีเด่น จ�ำนวน
๓ ศูนย์ พร้อมแบบข้อมูลและใบแสดงผลการให้คะแนนฯ ทีก่ ำ� หนด จัดท�ำภาพถ่ายศูนย์ อปพร. ทีไ่ ด้ไปตรวจเยีย่ มพืน้ ที่
แต่ละแห่ง ส่งให้ศูนย์ อปพร. กลาง

• หลักเกณฑ์การใช้เงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น
		
• จัดประชุม

ให้ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับเทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร/ เทศบาลต�ำบล/ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
และเขตในกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประชุม อปพร. ในสังกัดเพื่อให้รับทราบถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจ�ำปี
และปรึกษาหารือเกีย่ วกับแผนการใช้เงินรางวัลในการจัดหาอุปกรณ์ดบั เพลิงและกูภ้ ยั เพือ่ ให้บงั เกิดความภาคภูมใิ จร่วมกัน
		
• เงินรางวัลที่ได้รับต้องน�ำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำหน่วยปฏิบัติการ เช่น การจัดหาชุดเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับ
การกู้ชีพกู้ภัย ตามรายการชุดเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยขั้นพื้นฐาน ประจ�ำรถกู้ภัยขนาดเล็ก
		
• รายงานการใช้เงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น
โดยส่งส�ำเนาหลักฐานการใช้เงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น ไปยังศูนย์ อปพร. กลาง ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด

• แนวทางการรับเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น

๑. การรับเงินรางวัล
ศูนย์ อปพร. กลาง ได้จัดให้มีการรับเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น ในงาน “วัน อปพร. ประจ�ำปี”
ซึ่งก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เดินทางมารับเงินรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง
ให้จดั ท�ำหนังสือมอบหมายการรับเงิน จากผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดระบุชอื่ สกุล ผูม้ ารับให้ชดั เจน หากเอกสาร
ที่มาขอรับไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินรางวัล
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๒. หลักฐานการรับเงินรางวัล
ให้ผู้มารับเงินรางวัลน�ำหลักฐานมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๒.๑ กรณีมารับด้วยตนเอง
    - แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมถ่ายส�ำเนาบัตรและ
รับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย จ�ำนวน ๑ ชุด
๒.๒ กรณีไม่สามารถรับด้วยตนเอง
- แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมถ่ายส�ำเนาบัตรและรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย จ�ำนวน ๑ ชุด
- หนังสือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมาขอรับเงินรางวัลจากผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. เท่านั้น
๓.๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
ศูนย์ อปพร. กลาง ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
อดทน ต่อความเหนือ่ ยยากโดยไม่หวังผลตอบแทน ในแต่ละปีจงึ ได้มกี ารคัดเลือกและมอบรางวัล อปพร. ดีเด่น ในงาน
วัน อปพร. (วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี) จังหวัดละ ๑ – ๓ คน (ขึ้นอยู่กับ จ�ำนวน อปพร. และขนาดจังหวัด)
โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกของ อปพร. ดีเด่น มีดังนี้
๑. คุณสมบัติของ อปพร. ดีเด่น
๑) ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อเนือ่ งกันมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒) มีความประพฤติดี
๓) ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข หรือเป็นผู้มีอิทธิพล
๔) ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕) ไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น อปพร. ดีเด่น จากศูนย์ อปพร. กลาง มาก่อน
๒. หลักเกณฑ์ อปพร. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อปพร. ดีเด่น
๑) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เทโดยต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
๒) ได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาว่าเป็นผูท้ มี่ คี วามเสียสละและอุทศิ ตน
ในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี
๓) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มพัฒนางานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานป้องกันและ
บรรเทาอันตรายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศกรรม หรืออุบัติภัยอื่น ๆ
๔) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมาย
จนประสบความส�ำเร็จและบังเกิดผลดี
๕) เป็นผู้ที่ท�ำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่กิจการ อปพร.
*** กรณีที่เสนอชื่อ อปพร. ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ ขอให้พิจารณาจากความตั้งใจจริง
การเสียสละเวลาส่วนตัว และไม่ควรน�ำผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่มาใช้ในการพิจารณา
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๓. จ�ำนวน อปพร. ดีเด่น
			 ๓.๑ ระดับจังหวัด ให้มีจังหวัดละ ๑-๓ คน ตามเกณฑ์การพิจารณาซึ่งแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
					 ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากจ�ำนวน อปพร. ในสังกัด ศูนย์ อปพร. จังหวัด ที่มีอยู่ ณ ๓๐
กันยายน ของทุกปี แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
- จังหวัดที่มี อปพร. ต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ คน
๑ คะแนน
- จังหวัดที่มี อปพร. ระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๙,๙๙๙ คน
๒ คะแนน
- จังหวัดที่มี อปพร. ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป
๓ คะแนน
					 ส่วนที่ ๒ พิจารณาจากขนาดของจังหวัดหรือจ�ำนวนอ�ำเภอ ตามเกณฑ์การพิจารณารางวัล
ก�ำนัน / ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค�ำ ของกรมการปกครอง แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
- จังหวัดที่มีไม่เกิน ๑๐ อ�ำเภอ
๑ คะแนน
- จังหวัดที่มีระหว่าง ๑๑ – ๑๕ อ�ำเภอ
๒ คะแนน
- จังหวัดที่มีตั้งแต่ ๑๖ อ�ำเภอ ขึ้นไป
๓ คะแนน
เมื่อได้คะแนนทั้ง ๒ ส่วนแล้ว น�ำคะแนนมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยหาจ�ำนวน อปพร. ดีเด่น
ของแต่ละจังหวัด
๓.๒ กรุงเทพมหานคร ให้มี อปพร. ดีเด่น จ�ำนวน ๓ คน
๔. การคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
๔.๑ ระดับจังหวัด
๑) ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบลและเทศบาลต�ำบล คัดเลือก และส่งรายชื่อ
ผู้ที่สมควรได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น พร้อมข้อมูล ให้ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ
๒) ศูนย์ อปพร. อ�ำเภอ พิจารณาคัดเลือกและส่งรายชือ่ พร้อมข้อมูลให้ ศูนย์ อปพร. จังหวัด
๓) ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร / เมืองพัทยา คัดเลือก และส่งรายชื่อ
พร้อมข้อมูลให้ศูนย์ อปพร. จังหวัด
๔) ศูนย์ อปพร. จังหวัด ด�ำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อ อปพร. ดีเด่น ตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติในจ�ำนวนที่ก�ำหนด พร้อมแนบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อปพร. ดีเด่น ให้ ศูนย์ อปพร. กลาง ๑ ชุด
๔.๒ ระดับกรุงเทพมหานคร
๑) ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ส่งให้ ศูนย์
อปพร. กรุงเทพมหานคร
๒) ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร คัดเลือก อปพร. ดีเด่น จ�ำนวน ๓ คน และส่งรายชื่อ
พร้อมแนบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ศูนย์ อปพร. กลาง
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๓.๑.๓ การพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก�ำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจ�ำปี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เพือ่ เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และยกย่อง
แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และขอความร่วมมือให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัคร (อปพร.)
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
			 ๑. หลักเกณฑ์เกีย่ วกับแม่ทคี่ วรแก่การยกย่องหรือท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม หรือ ประเทศชาติ
อย่างเด่นชัด ต้องเป็นแม่ที่มีบุตรเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีความประพฤติดี
๓) มีสุขภาพดี
๔) เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
๕) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗) มีความเป็นแม่ที่ดีในการเลี้ยงดูบุตร การดูแลครอบครัว
๘) มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม
๙) เป็นผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
			 ๒. หลักเกณฑ์เกีย่ วกับวีรกรรมของบุตรทีค่ วรแก่การยกย่องหรือท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม หรือ
ประเทศชาติอย่างเด่นชัด บุตรทีเ่ ป็น อปพร. ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามเสียสละ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ความมัน่ คงของชาติ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมทีค่ วรแก่การยกย่อง หรือท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่บคุ คลทัว่ ไป ต้องมีผลงานหรือเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
๒.๑ เสียชีวิต พิการ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ มีผลงานช่วยเหลือสังคมในบทบาท อปพร. เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยอาจได้รับ
การบั น ทึ ก ตี พิ ม พ์ ใ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ สื่ อ อื่ น ๆ การได้ รั บ รางวั ล หนั ง สื อ ชมเชย หรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็น
อปพร. ดีเด่น จากศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือ ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๒.๓ เข้าร่วมท�ำกิจกรรม หรือท�ำหน้าที่ อปพร. ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเสียสละทุม่ เท และเป็นผูท้ มี่ ี
จิตอาสา เป็นที่น่ายกย่องจากเพื่อน อปพร. และบังเกิดผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
๒.๔ เป็นอาสาสมัครในองค์กรอื่น ๆ เป็นผู้น�ำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือสังคม
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๒.๕ มีหนังสือรับรองและแสดงถึงผลงานทีเ่ คยประกอบวีรกรรมทีค่ วรแก่การยกย่อง หรือผลงาน
เข้ า ลั ก ษณะท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมหรื อ ประเทศชาติ ที่ เ ห็ น ว่ า เด่ น ชั ด จากนายอ� ำ เภอ ผู ้ อ� ำ นวยการเขต
ในกรุงเทพมหานคร หรือผูบ้ ริหารของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นผลงานเกีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
			 ๓. แนวทางการคัดเลือก
๓.๑ ให้ศนู ย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และส่งรายชื่อแม่ของ อปพร. ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่น จ�ำนวน ๑ คน พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งท�ำความเห็นประกอบการพิจารณา ส่งให้ศูนย์ อปพร. กลาง
๓.๒ คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดเี ด่นฯ ด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือกแม่ดเี ด่น (ตามจ�ำนวนโควตา
ที่ได้รับจัดสรร) แล้วรายงานผลการพิจารณาให้อธิบดีทราบ พร้อมส่งข้อมูลให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ศูนย์ อปพร. กลาง จะเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การคัดเลือก
เป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามจ�ำนวนโควตาที่ได้รับจัดสรร
โดยพิจารณาจาก
๔.๑ พิจารณาคุณสมบัติและการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของผู้เป็นแม่ โดยพิจารณาจาก
ความเป็นแม่ทดี่ ี มีการอบรมสัง่ สอนและสนับสนุนบุตรให้ได้รบั การศึกษาเล่าเรียนทีด่ ี มีอาชีพเป็นหลักฐาน มีการส่งเสริม
บุตรให้มีจิตส�ำนึกที่ดี รู้จักเป็นผู้เสียสละช่วยเหลือสังคม รวมถึงการที่ผู้เป็นแม่มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือสังคม การเสียสละบริจาคทรัพย์สนิ เพือ่ ช่วยเหลือ
สังคม ผู้ด้อยโอกาส และบ�ำรุงศาสนา
๔.๒ ลักษณะการประกอบวีรกรรมของบุตรในบทบาทของ อปพร. ที่มีลักษณะดีเด่น สมควร
ยกย่อง
๔.๓ การท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมของบุตร พิจารณาจากความเสียสละทุม่ เทในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบทบาทหน้าที่ของ อปพร. โดยตรงเป็นเบื้องต้น และพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเสียสละและ
มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม และเห็นว่าจะสร้างความยอมรับและ
ชื่นชมจากสังคม
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๓.๑.๔ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จัดให้มกี ารประกาศเกียรติคณ
ุ อาสาสมัครดีเด่น เนือ่ งในวันอาสาสมัครไทย โดยพิจารณาคัดเลือก
และมอบโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
			 ๑. อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
อาสาสมัครจะต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หรือค่าจ้างในอัตราปกติ แต่อาจได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราที่ต�่ำกว่าเงินเดือนและค่าจ้างปกติ
			 ๒. คุณสมบัติของอาสาสมัครที่จะได้รับโล่เกียรติคุณ มีดังนี้
๒.๑ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร เช่น การสงเคราะห์ผู้มีปัญหา
แก้ไขปัญหาสังคม พัฒนาสังคม พัฒนาองค์กร เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๓ สมควรถือเป็นแบบอย่างและแบบฉบับได้
๒.๔ เป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและองค์การเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ อาจจะเป็นอาสาสมัครในรูปกรรมการบริหารของมูลนิธิ สมาคม และกลุ่มองค์การต่าง ๆ
นักเรียน นิสติ และนักศึกษา ซึง่ จัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา และประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ป็นอาสาสมัคร โดยไม่สงั กัด
หน่วยงานใด และปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร อย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป
๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. จ�ำนวนอาสาสมัครดีเด่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ศูนย์ อปพร. กลาง พิจารณาคัดเลือก อปพร. ทีม่ ผี ลงานดีเด่น
เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๔ คน เพื่อรับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติในงาน
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
๔. การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
๔.๑ ระดับจังหวัด
ศูนย์ อปพร. จังหวัด ด�ำเนินการคัดเลือก อปพร. จ�ำนวน ๑ ราย และส่งรายชื่อ อปพร.
ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก�ำหนด พร้อมแนบข้อมูลของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่นให้ ศูนย์ อปพร. เขต จ�ำนวน ๓ ชุด
๔.๒ ระดับเขต
					 ศูนย์ อปพร. เขต ด�ำเนินการคัดเลือก อปพร. ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น
จากจังหวัดในพืน้ ทีศ่ นู ย์ อปพร. เขต ตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีก่ ำ� หนดให้เหลือเพียง ๑ คน แล้วจัดส่งรายชือ่ พร้อม
แนบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ในระดับเขตให้ ศูนย์ อปพร. กลาง จ�ำนวน ๓ ชุด
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๔.๓ ระดับกรุงเทพมหานคร
๑) ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ส่งให้
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
๒) ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น จ�ำนวน ๑ คน และ ส่งรายชือ่
พร้อมแนบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ ศูนย์ อปพร. กลาง
			 โดยจัดส่งหลักฐานส�ำคัญ ดังนี้
๑) แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น จ�ำนวน ๓ ชุด
๒) ประวัติย่อของอาสาสมัครดีเด่นตามตัวอย่าง จ�ำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งส่งซีดีข้อมูล ประวัติย่อ
เพื่อจัดท�ำหนังสือที่ระลึกงานวันอาสาสมัครไทย (กรณีได้รับการคัดเลือก)
๓) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๓ นิ้ว จ�ำนวน ๔ รูป ใส่ชุด อปพร. (ไม่ใช้ภาพสแกน)
๔) หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมประทับตรา จะต้องรับรองโดย ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร./
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. หรือ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ อปพร. ทุกระดับ
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๓.๑.๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์
ให้แก่ อปพร.
			 • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อปพร. มีดังนี้
			 ๑. คุณสมบัตผิ เู้ สนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
๑.๑ มีความประพฤติดี
๑.๒ ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๓ ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น เว้นแต่
เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นที่สูงขึ้น
				• กรณีผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑) เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในฐานะ อปพร. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปพร. ดีเด่น จากศูนย์ อปพร. กลาง
๓) เป็นผู้มีผลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดีเด่น สมควรถือเป็นแบบอย่าง
หรือเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง
				• กรณีผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์		
๑) มีระยะเวลาปฏิบัติงานภายหลังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๒) ต้องมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง โดยจะต้องเป็นผลงานดีเด่นในช่วงหลังจากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ และเป็นผลงานใหม่ที่มิใช่ผลงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเดิม ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรก
คุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) รวมทั้งต้องรายงานผลงานอย่างสม�่ำเสมอ
			 ๒. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๑ หนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร. ๑)
จ�ำนวน ๕ ชุด
๒.๒ เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
จ�ำนวน ๕ ชุด
(แบบ นร. ๑) โดยเป็นเอกสารที่สนับสนุนว่าได้มีผลงาน
หรือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน นร. ๑ จริง เช่น ภาพถ่าย
หนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ ค�ำสั่งจากผู้อ�ำนวยการศูนย์
๒.๓ บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระท�ำความดีความชอบฯ
จ�ำนวน ๕ ชุด
(แบบ นร. ๓)
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๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

หนังสือรับรองความประพฤติ
จ�ำนวน ๕ ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
จ�ำนวน ๕ ชุด
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
จ�ำนวน ๕ ชุด
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว อปพร.
จ�ำนวน ๕ ชุด
ส�ำเนาวุฒิบัตร การอบรมเป็น อปพร.
จ�ำนวน ๕ ชุด
ส�ำเนาประกาศเกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น
จ�ำนวน ๕ ชุด
จากศูนย์ อปพร. กลาง
๒.๑๐ ส�ำเนาทะเบียนประวัติการท�ำงาน อปพร. ตั้งแต่เริ่ม
จ�ำนวน ๕ ชุด
ฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน
***ตั้งแต่ข้อ ๒.๔ – ๒.๙ ต้องลงนามรับรองส�ำเนาทุกฉบับ หากไม่ได้ลงนามส�ำเนาไว้จะต้องเรียกให้ส่งใหม่ หากส่ง
เอกสารมาไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ / กรณีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นเหรียญเงินไปแล้ว ไม่ต้องส่งข้อ ๒.๘ และ ๒.๙
๓. ค�ำอธิบายการจัดท�ำหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร. ๑)
๓.๑ แบบ นร. ๑ ให้ใช้รูปแบบตามเอกสารตัวอย่างแบบ ๑ ท้ายเอกสารแนวทางนี้
๓.๒ การกรอกรายการในช่องว่าง ให้กรอกให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง ตามผู้เสนอขอและ
หน่วยงานที่เสนอขอ
๓.๓ การลงนามผูเ้ สนอขอพระราชทาน (ในแบบ นร. ๑) ให้หวั หน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด หรือข้าราชการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญการพิเศษเป็นผู้ลงนาม พร้อมระบุต�ำแหน่ง
การทีก่ ำ� หนดให้หวั หน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผูล้ งนาม เป็นไปตาม
การแนะน�ำของส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าควรให้ข้าราชการ
ของหน่วยราชการผู้เสนอขอ (คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ไม่ได้เสนอขอในนามศูนย์ อปพร. กลาง เพราะ
รูปแบบการเสนอขอพระราชทานเสนอตามโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย) เป็นผู้ลงนาม
๓.๔ การรับรองข้อความข้างต้นถูกต้อง (การรับรองผลงานที่แจ้ง) ให้ อปพร. ที่เสนอผลงาน
และขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นผู้ลงนามรับรองเอง
๓.๕ รายละเอียดผลงานแนบท้าย แบบ นร. ๑ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๓.๕.๑ ให้ใช้รูปแบบตาม เอกสารตัวอย่างแบบ ๒
๓.๕.๒ การเขียนผลงานให้จัดเรียงล�ำดับผลงานตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
๓.๕.๓ โดยที่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ มีวัตถุประสงค์จะมอบให้แก่ผู้มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เด่นชัด ผู้ขอต้อง
เข้าลักษณะมีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือมีการกระท�ำที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อ
ปกป้องชีวติ หรือทรัพย์สนิ อันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม หรือประเทศ การระบุผลงานจึงต้องเป็นผลงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
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งานหรืออ�ำนวยการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นรูปธรรม มีลักษณะเด่นที่สมควรถือเป็นแบบอย่าง
หรือ มีการกระท�ำที่ฝ่าอันตรายอย่างเด่นชัด
๓.๕.๔ ผลงานในลักษณะนี้ไม่ถือเป็นผลงานที่จัดว่าเข้าลักษณะเด่นที่สมควรถือเป็น
แบบอย่างที่ดี ควรสรรเสริญ หรือเป็นการเสี่ยงภัย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
- การด�ำรงต�ำแหน่ง ประธาน หรือเป็นกรรมการบริหารกิจการ อปพร. หรือ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการหรือชุมชน เว้นแต่จะมีผลงานประจักษ์ว่าได้ใช้บทบาทในต�ำแหน่ง
นั้น ด�ำเนินการจนเกิดผลงานหรือประโยชน์อันควรสรรเสริญ
- การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- การตรวจเยี่ยมหรือน�ำสิ่งของไปเยี่ยมปลอบขวัญผู้บาดเจ็บ
- การร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในงานบุญ
งานประเพณี งานกาชาดจังหวัด หรือการตรวจตรารักษาความปลอดภัยที่เหตุการณ์ปกติ รวมถึงร่วมโครงการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ เว้นแต่จะมีการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าระงับเหตุ หรือช่วยเหลือประชาชน
ที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมการบริการหรือเฝ้าระวังทั่วไปที่เหตุการณ์ปกติ
๓.๕.๕ ผลงานทีน่ ำ� เสนอจะต้องเป็นผลงานในหน้าทีข่ องการเป็น อปพร. หรือเกีย่ วข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การน�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ราชการในบทบาทอืน่ ๆ แต่ไม่ใช่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น บริจาคโลหิต จะเป็นการส่งเสริมให้เห็นการมีจิตใจเสียสละมากยิ่งขึ้น แต่จะไม่นับรวม
เป็นกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉะนั้นการเขียนผลงานต้องค�ำนึงการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การมีผลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ร่วมจับกุม
ผู้กระท�ำผิด หรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง ออกปฏิบัติหน้าที่กับฝ่ายทหารถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างหนึง่ สามารถน�ำเสนอเป็นผลงานได้ โดยที่ (๑) ให้เขียนผลงานไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวน
๓๐ ครั้ง ส�ำหรับการขอพระราชทานเครื่องราชชั้นเหรียญเงิน และ (๒) ให้เขียนผลงานไม่น้อยกว่าจ�ำนวน ๒๐ ครั้ง
ส�ำหรับการขอพระราชทานเครื่องราชชั้นเหรียญทอง
๔. เอกสารที่ใช้ประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑) ได้แก่
๔.๑ รูปภาพประกอบกิจกรรมที่อ้างถึงใน นร. ๑ (ถ้ามี) กรณีรูปภาพควรมีค�ำบรรยายให้
ทราบว่าไปท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ลักษณะเหตุการณ์โดยย่อ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้มากน้อยเท่าใด อย่างไร ป้องกัน
ไม่ให้เกิดภัยจนเป็นผลดีอย่างไร
๔.๒ หนังสือชมเชยต่าง ๆ เช่น ได้รบั หนังสือชมเชยจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ค�ำอธิบายการจัดท�ำบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระท�ำความดีความชอบแบบ นร. ๓
๕.๑ แบบ นร. ๓ ให้ใช้รูปแบบตามเอกสารตัวอย่างแบบ ๔ และแนวทางการเขียนให้พิจารณา
ตามเอกสารตัวอย่างแบบ ๕
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๕.๒ ในช่องผูเ้ สนอขอพระราชทาน (ส�ำหรับการด�ำเนินการในระดับจังหวัด) ให้หวั หน้าส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งถือเป็นตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ลงนามพร้อม
ต�ำแหน่งเพื่อเป็นการรับรองคุณสมบัติของ อปพร. ผู้นั้น
๖. ค�ำอธิบายการจัดท�ำหนังสือรับรองความประพฤติ
๖.๑ ให้ใช้แบบหนังสือรับรองความประพฤติ
๖.๒ จุดมุ่งหมายของหนังสือรับรองนี้ เพื่อยืนยันว่าผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษหรือมีโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ซึง่ เป็นคุณสมบัตติ ามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงขอให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจ
ออกหนังสือรับรองให้แก่ อปพร. ผูเ้ สนอขอเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ (๑) ให้นายอ�ำเภอ ในเขตที่ อปพร. ผูน้ นั้ สังกัดอยู่
(๒) ผู้อ�ำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร กรณี อปพร. ผู้เสนอขออยู่ใน กทม. หรือ (๓) ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจในท้องที่นั้น
หากหนังสือรับรองความประพฤติออกโดยผู้รับรองอื่นนอกเหนือการจากนี้ จะไม่รับพิจารณา
๗. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์การเป็น อปพร.
๗.๑ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในฐานะ อปพร. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน ส�ำหรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๗ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ อปพร. จะต้องมีวุฒิบัตรที่แสดง
ให้เห็นว่าได้ผ่านการฝึกอบรมเป็น อปพร. ก่อนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ กรณีหาวุฒิบัตรไม่พบ ให้แสดงเอกสารอย่างอื่น
ที่แสดงให้ทราบว่าเป็น อปพร. ก่อนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เช่น ส�ำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียน หรือส�ำเนาค�ำสั่ง
ใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่
๗.๒ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปพร. ดีเด่น จากศูนย์ อปพร. กลาง
อปพร. ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช จะต้องมีใบประกาศเกียรติคุณแสดงให้เห็นว่า
ได้รับการคัดเลือกเป็น อปพร. ดีเด่น จากศูนย์ อปพร. กลาง ประกอบมาด้วย
กรณีเป็น อปพร. ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกและการประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ อปพร.
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ไม่ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
๗.๓ กรณีที่เสนอขอพระราชทานเลื่อนระดับชั้นเครื่องราช (ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์)
อปพร. ผู้เสนอขอพระราชทานจะต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๗
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันได้รับพระราชทาน
๘. การน�ำส่งเรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด�ำเนินการในนามของศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร
๙. หมายเหตุ
๙.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชส�ำหรับ
พระราชทานแก่ผู้กระท�ำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ
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๙.๑.๑ การกระท�ำความดีความชอบ ทีม่ ผี ลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน ซึ่งผลงานที่จะเสนอขอในประเภทนี้จะต้องเข้าลักษณะ
(๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่าง อันควรแก่การสรรเสริญ
(๒) เป็นการกระท�ำที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สิน
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศ
๙.๑.๒ การกระท�ำความดีความชอบ ที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
กรณีการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ของ อปพร. จะเข้าลักษณะ
ประเภทแรก หรือข้อ ๙.๑.๑ เกีย่ วกับการมีผลงานดีเด่นอันควรยกย่อง แบบกรอกข้อมูลทีใ่ ช้ในการเสนอขอพระราชทาน
จะใช้แบบ นร. ๑ และ นร. ๓ ส่วนแบบ นร. ๒ จะใช้ในกรณีเสนอขอพระราชทานประเภทบริจาคทรัพย์สิน การเสนอ
ขอพระราชทานทัง้ ๒ ประเภท แยกส่วนกัน หากจะเสนอขอต้องขอประเภทใดประเภทหนึง่ อย่าน�ำผลงานคนละประเภท
มาปนกัน หากน�ำเสนอผลงานมาพอดี แต่มรี ายการบริจาคทรัพย์อยูด่ ว้ ย ๑ รายการ จะเท่ากับมีผลงานทีเ่ ป็นการปฏิบตั งิ าน
จะถูกหักออกไป ๑ รายการ หากเป็นดังนี้ เท่ากับผู้เสนอขอขาดคุณสมบัติเพราะมีผลงานไม่ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
๙.๒ ผลงานในลักษณะนี้ ไม่ถือว่าเป็นผลงานดีเด่นหรือควรสรรเสริญ
๙.๒.๑ การน�ำกระเช้าดอกไม้หรือของตรวจเยี่ยมไปเยี่ยมคนเจ็บ
๙.๒.๒ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ไม่วา่ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหน่วยงานอื่น
๙.๒.๓ การได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น การได้รับ
การแต่งตัง้ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ อปพร. กรรมการโรงเรียน กรรมการมูลนิธิ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่า
ได้ใช้บทบาทการเป็นกรรมการนัน้ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาสังคมหรือเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ เช่น สัง่ การหรืออ�ำนวยการ
ให้ อปพร. ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ
๙.๒.๔ การปฏิบัติงานในลักษณะปกติประจ�ำซึ่งมีลักษณะเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ และไม่มีเหตุการณ์ที่ตนได้แสดงกิจกรรมที่เป็นผลงานที่ควรได้รับการสรรเสริญ เช่น การได้รับค�ำสั่งให้ไปดูแล
ความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในงานบุญงานประเพณี หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ของชุมชน หรือของจังหวัด
การปฏิบัติหน้าที่ในชุดรณรงค์รักษาความปลอดภัยทางถนน เว้นแต่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมสืบเนื่องในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงภัย
๙.๒.๕ การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
๙.๓ ข้อแนะน�ำในการเสนอผลงานในแบบ นร.๑
๙.๓.๑ ควรเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่าเสียสละ มุ่งมั่น และ
ตรากตร�ำกว่าอาสาสมัครอื่น ๆ โดยทั่วไป หรืองานที่ท�ำนั้นมีลักษณะเสี่ยงภัย กรณีเป็นคณะผู้บริหารกิจการ อปพร.
ต้องชีใ้ ห้เห็นว่าได้ใช้บทบาททีต่ นมีสงั่ การให้ อปพร. ไปช่วยเหลือสังคมหรือผูป้ ระสบภัยในเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ ในเรือ่ งใด
ที่ใด เมื่อใด ผลส�ำเร็จจากการที่ได้สั่งการไป
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๙.๓.๒ ขอให้เคร่งครัดในการกลัน่ กรองผลงานทีน่ ำ� เสนอในข้อ ๙.๓.๑ เพราะในปีนสี้ ำ� นัก
อาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าจะไม่ผอ่ นผันผลงานทีม่ ลี กั ษณะปกติธรรมดา
ที่ไม่แสดงให้เห็นว่าแตกต่างและดีเด่นกว่าบุคคลอื่นหรืออาสาสมัครรายอื่น ๆ
๙.๓.๓ นอกจากต้องกลั่นกรองผลงานที่น�ำเสนอในข้อ ๙.๓.๒ แล้ว ผลงานที่น�ำเสนอ
ควรมีมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ เป็นการเผื่อไว้หากผลงานใดถูกมองว่าไม่ใช่ผลงานดีเด่นที่ควรสรรเสริญ ที่เสนอแนะเช่นนี้
เพราะการเสนอขอพระราชทานต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการหลายคณะและหลายระดับ และหากมีบางรายการ
ทีค่ ณะกรรมการคณะใดคณะหนึง่ พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ผลงานดีเด่นทีค่ วรสรรเสริญ จะไม่นบั ข้อนัน้ ๆ เป็นเหตุให้ผเู้ สนอขอ
ขาดคุณสมบัติทันทีเพราะผลงานจะไม่ครบตามจ�ำนวนก�ำหนด
๙.๔ จ�ำนวนชุดเอกสารทีป่ ระกอบการเสนอขอพระราชทาน ก�ำหนดให้ดำ� เนินการ ๕ ชุด เพราะ
ต้องส่งให้กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน ๔ ชุด ส่วนชุดที่ ๕ จะจัดเก็บเป็นส�ำเนาหลักฐานของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งชุดที่ ๕ นี้ขอให้เป็นชุดต้นฉบับ โดยขอ
ความร่วมมือส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระบุข้อความค�ำว่า “ต้นฉบับ” ที่หน้าปกเอกสารที่
เย็บเล่มด้วย กรณีผเู้ สนอขอส่งเอกสารในลักษณะรวบรวมเอกสารมาขอให้ใช้กระดาษขาวเป็นแผ่นน�ำเสมือนปกและระบุ
ข้อความอย่างเดียวกัน ส่วนชุดอืน่ ๆ หากเป็นไปได้ขอให้ผ้เู สนอขอและเจ้าของผลงานลงนามจริงในแบบ นร. ๑ ทุกชุด
					 อนึ่ง เอกสารชุดอื่น ๆ นอกเหนือจากต้นฉบับไม่ต้องเย็บเล่ม ให้ใช้เหล็กหนีบหรือสายยาง
รัดให้แน่นหนาพอควรเพราะในระดับกรมจะน�ำไปจัดเรียงใหม่
๙.๕ เพื่อให้การจัดส่งเอกสารถึงศูนย์ อปพร. กลาง มีความครบถ้วนและประหยัดเวลาในการ
ด�ำเนินงาน ขอให้ใช้แบบ “บัญชีแสดงรายการและจ�ำนวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�ำปี เป็นงบหน้าของเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ของ อปพร. แต่ละราย
๙.๖ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน โดยจะต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการระดับกรม คณะกรรมการระดับกระทรวง ตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ จากส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จากนั้นจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่
ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง หลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะหลังนี้
แล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินการเพือ่ น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว (จะพระราชทานในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม) จะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษา ประมาณกลางปีถัดไป ฉะนั้น ในกรณีนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่ อปพร. ที่เสนอขอพระราชทานและมักสอบถามผลอยู่เนือง ๆ ในช่วงก่อนพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
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๙.๗ แบบ นร. ๑ แบบ นร. ๓ และหนังสือรับรองความประพฤติ
๙.๘ เอกสารแนวทางนี้มุ่งเป็นคู่มือเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด การแจ้งให้ อปพร. ทราบเรื่อง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�ำปี ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำเนาแนวทางการด�ำเนินการนี้ให้ศูนย์ อปพร.
ในสังกัด เพราะเป็นการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ อปพร. ที่มีคุณสมบัติ และศูนย์ อปพร. ต่าง ๆ ไม่มากนัก ให้ใช้วิธี
ส�ำเนาให้แก่ศูนย์ อปพร. ที่มีผู้เสนอขอเป็นการภายในเพื่อลดภาระด้านเอกสารและเพื่อความประหยัด

•

การเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องหมาย
ตอบแทนคุณงามความดีของบุคคลที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้นควรจัดการมอบเป็นพิธีการให้สมเกียรติยศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การจัดห้องพิธี
ภายในห้องพิธี ต้องประดิษฐานพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานธงชาติทางด้านขวา
ของพระพุทธรูป และประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป
ส่วนเก้าอี้ของประธานในพิธี (เจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการซึ่งจะมาเป็นผู้มอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้ตั้งเยื้องไปอีกทางหนึ่งของห้อง อย่าให้บังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรม
ฉายาลักษณ์เป็นอันขาด โดยผู้ที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยืนเข้าแถวตามล�ำดับ
๒. การแต่งกาย
ผูท้ ำ� หน้าทีม่ อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นนั้ ถือได้วา่ เป็นผูท้ ำ� หน้าทีผ่ แู้ ทนพระองค์ในการพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ดังนัน้ ในพิธจี งึ ต้องแต่งเครือ่ งแบบปกติขาว ทัง้ ตัวผูเ้ ป็นประธาน และผูท้ จี่ ะเข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. พิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๑ เมื่อประธานในพิธีมาถึงและเข้าสู่ห้องพิธี ให้ทุกคนในห้องนั้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดง
ความเคารพ ประธานในพิธีเดินตรงไปยังที่บูชา จุดเทียนนมัสการพระรัตนตรัย ค�ำนับธงชาติ และถวายค�ำนับพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าที่นั่งที่จัดไว้ ทุกคนที่อยู่ในห้องพิธีท�ำความเคารพ
ด้วยวิธีก้มศีรษะลงค�ำนับ ประธานเคารพตอบแล้วจึงนั่งลงได้ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ผู้เป็นประธานยืนมอบ
เว้นไว้แต่ในสถานที่ที่จัดให้ผู้เป็นประธานอยู่บนเวที ผู้รับมอบอยู่เบื้องล่าง ผู้เป็นประธานจึงนั่งมอบ
๓.๒ เมือ่ ก้าวออกจากแถวให้เดินตรงไปหยุดอยูท่ หี่ น้าโต๊ะหมูบ่ ชู าในระยะอันควร แล้วท�ำความเคารพ
โดยวิธีก้มศีรษะ ๑ ครั้ง เป็นการเคารพสิ่งสักการะทั้ง ๓ คือ พระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์รวมกัน แล้ว
จึงเดินเข้าไปท�ำความเคารพประธานในพิธีในระยะห่างพอควร คือ ประมาณ ๓ ก้าว แล้วจึงสืบเท้าเข้ารับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ การรับให้ยืนรับและไม่ต้องเอางาน
๓.๓ เมือ่ ได้รบั แล้ว ก้มศีรษะลงท�ำความเคารพประธานครัง้ หนึง่ แล้วก้าวถอยหลังออกมาประมาณ
๓ ก้าว หยุดยืนหันหน้าไปทางที่บูชา ก้มศีรษะลงค�ำนับสิ่งสักการะทั้ง ๓ อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับไปยืนอยู่ตาม
ต�ำแหน่งเดิมในอิริยาบถที่ถือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สูงระดับเอวตลอดเวลา ทั้งนี้ จนกว่าจะเสร็จพิธี
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ผังการจัดและวิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กรณีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประธาน)
ธงชาติ

โต๊ะหมู่บูชา

พระบรม
๑

•

๒

ผู้เข้ารับ

ผู้ร่วมในพิธี

ผู้เข้ารับ

ผู้ร่วมในพิธี

ประธาน

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เป็นหน้าทีข่ องผูไ้ ด้รบั พระราชทานฯ ต้องกระท�ำตามข้อบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดไว้
ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ระบุกรณีที่จะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไว้ ๓ กรณี คือ
๑. กรณีได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้ ตราทีส่ งู ขึน้ หรือการคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ รอง เป็นกรณี
ทีบ่ คุ คลใดได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สูงขึน้ ในตระกูลใด บุคคลนัน้ จะต้องส่งคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน โดยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. กรณีที่ผู้ได้รับพระราชทานฯ วายชนม์ เป็นกรณีที่บุคคลที่ได้รับพระราชทานถึงแก่กรรม ซึ่งทายาท
ของผูถ้ งึ แก่กรรมจะต้องคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทกุ ชัน้ ตราทีไ่ ด้รบั เว้นแต่เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
๓. กรณีทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานต้องคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย
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๓.๒ สิทธิและสวัสดิการ อปพร.

๓.๒.๑ เครื่องแต่งกาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดอบรมหรือผูท้ ปี่ ฏิบตั กิ ารด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คนละไม่เกิน ๒ ชุด ต่อปี ทัง้ นี้ แบบของเครือ่ งแต่งกาย
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก�ำหนด และให้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะทางการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๗๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
ซึง่ ประกอบด้วย หมวก เสือ้ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทัง้ บัตรประจ�ำตัว อปพร. วุฒบิ ตั ร อปพร. และเข็มเครือ่ งหมาย
อปพร. ให้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
๓.๒.๒ การใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ของทางราชการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ปัจจุบัน อปพร. ใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ ๑๖๒.๘๐๐ MHz ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขจัดสรร
ให้ใช้ในภารกิจของ อปพร. โดยมอบหมายให้ ปภ. เป็นผู้ควบคุมดูแล
๓.๒.๓ สิทธิได้รับการคุ้มครอง ตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหน้าที่อื่นตามค�ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ (๓))
๓.๒.๔ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ
รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดหีบห่อให้ใช้เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการก่อน ในกรณีทมี่ เี จ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอให้จา้ งบุคคล
ภายนอกได้ตามจ�ำนวนทีเ่ ห็นสมควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน (ปัจจุบนั ค่าแรง
ขั้นต�่ำอัตรา ๓๐๐ บาท)
๓.๒.๕ การเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๗๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗) หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีระเบียบในเรื่องค่าตอบแทน
ของ อปพร. ใช้บังคับการเฉพาะ แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับ ๑ หรือ ระดับปฏิบัติงาน
เว้นแต่ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการให้เบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการ
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		• ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายตามอัตรา และเงื่อนไขที่ สถ. ก�ำหนด (๒๔๐ บาท : วัน : คน)
		• ค่าเช่าที่พัก (เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑ หรือระดับปฏิบัติงาน) เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักคนเดียว
ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท : วัน : คน, ห้องพักคู่ ๘๕๐ บาท : วัน : คน หรือ เหมาจ่าย ไม่เกิน ๘๐๐ บาท : วัน : คน
		• ค่าพาหนะการเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจ�ำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงโดยประหยัดไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะได้รับ
๓.๒.๖ ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถประจ�ำทาง
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้อนุมัติให้ลดหย่อนค่าโดยสารรถประจ�ำทางให้กับบุคคลที่เป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั่วประเทศ ในเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๒ (ระหว่างกรุงเทพฯ
กับต่างจังหวัด) และหมวด ๓ (ระหว่างจังหวัด) ลงร้อยละ ๒๐ (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม) ที่บริษัท ขนส่ง
จ�ำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๖.๒/๗๔๙๑ ลงวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๖.๒/๗๔๙๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง)
๓.๒.๗ ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเดินทางแก่ อปพร. โดยให้ส่วนลด
ค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๒๐ เฉพาะการเดินทางในรถนั่งชั้น ๓ ธรรมดา (ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่มีไม่ลดให้) ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน รวม ๔ เดือนของทุกปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
โดย อปพร. ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัว อปพร. ในการติดต่อขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง และหากตรวจพบว่าไม่มีบัตร หรือ
บัตรหมดอายุ ผูน้ นั้ จะต้องถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเพิม่ จนครบตามชัน้ ทีน่ งั่ และระยะทางทีป่ รากฏในตัว๋ (ตามค�ำสัง่ ฝ่าย
การเดินรถ ที่ พ.๕/ดส. ๓๗/๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว ๑๖๑๖
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
๓.๒.๘ เงินสงเคราะห์เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
๓.๒.๘.๑ มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
มูลนิธอิ าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือทายาท กรณีบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
๒) เพือ่ ส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนทายาทและ
ครอบครัว
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๓)   เพือ่ ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มศี กั ยภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๔) เพือ่ ส่งเสริมบ�ำรุงขวัญอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ หรือบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่

•

๕) เพื่อด�ำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖) ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
หลักเกณฑ์การสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับอันตรายจากการ

				
ปฏิบัติหน้าที่
					ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ มูลนิธอิ าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้การสงเคราะห์
เป็นเงินสด หรือ เช็คเงินสด จากดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือเงินบริจาคที่มิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงิน
สมทบทุนมูลนิธิโดยเฉพาะ หรือเงินรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ผู้มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีดังนี้
๑.๑ เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ มีคำ� สัง่ จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๑.๓ ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เพราะการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามค�ำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
					ข้อ ๒ เงือ่ นไขการขอรับเงินสงเคราะห์ ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ ทายาท
ยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ ตามแบบทีม่ ูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก�ำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่
ประสบเหตุ
๑) กรณีเสียชีวิตขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายละ ๕,๐๐๐ บาท
๒) กรณีทุพพลภาพพิการหรือสูญเสียอวัยวะขอรับเงินสงเคราะห์รายละ ๓,๐๐๐ บาท
๓) กรณีแพทย์รบั รักษาไว้เป็นผูป้ ว่ ยในเกินกว่า ๓ วัน ขอรับเงินสงเคราะห์รายละ ๒,๐๐๐ บาท
				 หลักฐานการยื่นค�ำขอรับการสงเคราะห์
๑. แบบค�ำขอรับการสงเคราะห์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
๒. ส�ำเนาค�ำสัง่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๒๐
และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๓. ส�ำเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้อ�ำนวยการเขต หรือนายอ�ำเภอท้องที่
ที่เกิดเหตุ
๔. ส�ำเนาแบบสอบสวนทายาท (ปค.๑๔) กรณีเสียชีวติ และหลักฐานการเป็น เช่น ทะเบียน
สมรส (ภรรยา) /สูติบัตร (บุตร) / ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
๕. ส�ำเนามรณบัตร และหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (กรณีเสียชีวิต)
๖. ใบรับรองแพทย์ และ/หรือ หลักฐานการเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล เกินกว่า
๓ วัน (กรณีผู้ป่วยใน)
๗. ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติหน้าที่
๘. หลักฐานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมูลนิธอิ าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเห็นสมควร
(ใช้เอกสารประกอบอย่างละ ๒ ชุด สนง.ปภ.จังหวัด ๑ ชุด เหรัญญิก ๑ ชุด)
**โดยสามารถติดต่อประสานงาน สอบถามปัญหา/ข้อสงสัย ได้ที่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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๓.๒.๘.๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะได้รบั การคุม้ ครองในกรณีทไี่ ด้รบั บาดเจ็บ หรือ เสียชีวติ จากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ สมาชิก อปพร. หรือทายาท จะได้รบั เงินช่วยเหลือจากทางราชการตามพระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
เนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติหรือการปฏิบตั ติ ามหน้าทีม่ นุษยธรรม พ.ศ. ๑๕๔๓ ประกอบด้วย
๑) เงินชดเชย
๒) เงินด�ำรงชีพ
๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๔) เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
โดย อปพร. ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ หรือทายาทของ อปพร. ทีเ่ สียชีวติ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ สามารถยืน่ เรือ่ งขอรับเงิน
ต่อนายอ�ำเภอท้องที่ที่เกิดเหตุตามแบบที่ก�ำหนด และให้นายอ�ำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอค�ำขอพร้อม
หลักฐานไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมตั ิ
และก�ำหนดอัตราให้การช่วยเหลือต่อไป ส่วนในกรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าจัดการ
ศพ สามารถให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ และส่งให้ส�ำนักงานคลังจังหวัดเบิกจ่ายเงินได้ทันที
			 ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
๑. “ผู้ประสบภัย” ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องเป็นผู้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับ
อันตรายถึงสูญเสียอวัยวะ หรือสมรรถภาพในการท�ำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บ
จนไม่สามารถใช้ก�ำลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะเหตุผู้นั้นได้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ช่วยเหลือราชการ
๑.๒ ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ หรือ
๑.๓ ปฏิบัติตามหน้าที่หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่กฎหมายก�ำหนด หรือ
๑.๔ ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้น
ไม่ขัดกับค�ำสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงาน
** ข้อยกเว้น การถูกประทุษร้ายหรือการได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ไม่เข้าข่ายผู้ประสบภัยตามความหมายนี้
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๒. ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยถึงแก่ความตาย ให้จา่ ยเงินชดเชยแก่ทายาทตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
บ�ำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม และ
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาทซึ่งจัดการศพ หรือผู้จัดการศพของผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
๓. ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
๔. ในกรณีที่ผู้ประสบภัย ต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชีพหรือในการด�ำรงชีพ ให้ได้รับเงินด�ำรงชีพด้วย
๕. ผูป้ ระสบภัยมีสทิ ธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลจากรัฐตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด (ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
๖. การขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องกระท�ำภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้ทราบถึง
สิทธิของตน และการด�ำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กระท�ำแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำขอรับเงินสงเคราะห์
			 ผู้มีสิทธิรับเงิน
๑. กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ จะรับเงินดังนี้
๑.๑ เงินชดเชย
๑.๒ เงินด�ำรงชีพ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๒. กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย ทายาทมีสิทธิรับเงิน ดังนี้
				 ๒.๑ เงินชดเชย ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ได้แก่ ทายาท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายบ�ำเหน็จ
ตกทอด และตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ได้แก่
๒.๑.๑ บุตรรวมถึงบุตรซึ่งได้มีค�ำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ประสบภัย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่
ได้รู้หรือควรได้รับรู้ถึงความตายของบิดา
๒.๑.๒ สามี หรือภริยา และ
๒.๑.๓ บิดา มารดา หรือบิดามารดา
					๒.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายก่อนยื่น
ค�ำขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลจึงถือเป็นมรดก ผู้มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล ได้แก่
ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์
๒.๓ เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ได้แก่
๒.๓.๑ ทายาทซึง่ จัดการศพ หรือกรณีทายาทจัดการศพมีหลายคน ให้จา่ ยเงินช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพแก่ทายาทซึ่งทายาทอื่นมอบหมายเป็นหนังสือ
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๒.๓.๒ หากไม่มที ายาท หรือมีแต่ไม่มผี จู้ ดั การศพ ให้จา่ ยเงินแก่ผจู้ ดั การศพ และหาก
ผู้จัดการศพมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ผู้จัดการศพซึ่งผู้จัดการศพอื่นมอบหมายเป็นหนังสือ
			 การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ผมู้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอรับเงิน ตามแบบทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด พร้อม
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและสถานที่ ดังนี้
			 ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
๑. เงินชดเชย
๑.๑ กรณีได้รับบาดเจ็บ ให้เจ้าตัวผู้ประสบภัยเป็นผู้ยื่น
๑.๒ กรณีผปู้ ระสบภัยถึงแก่ความตาย ให้ทายาทผูป้ ระสบภัยเป็นผูย้ นื่ ขอรับเงิน โดยทายาท
ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อขอรับเงินชดเชย (ทายาท หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีหรือภริยา บิดามารดา)
๒. เงินด�ำรงชีพ
กรณีได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิ่งในการประกอบ
อาชีพ หรือในการด�ำรงชีพ นอกจากได้รบั เงินชดเชยแล้วยังได้รบั เงินด�ำรงชีพด้วย ให้เจ้าตัวผูป้ ระสบภัยเป็นผูย้ นื่ ขอรับ
เงินด�ำรงชีพพร้อมกับเงินชดเชย
๓. ค่ารักษาพยาบาล
ให้เจ้าตัวผู้ประสบภัย เป็นผู้ยื่นขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด ยกเว้นกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินด้วยตนเองได้ ให้บุคคลอื่นยื่นค�ำขอรับแทนได้ ดังนี้
๓.๑ กรณีไม่อาจลงลายมือชื่อในค�ำขอรับได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน โดยมีพยานสองคน
ลงลายมือรับรองในค�ำขอรับ และให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นค�ำขอรับแทน
ผู้ประกันภัย
๓.๒ กรณีผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ และไม่อาจลงลายมือชื่อในค�ำขอ
รับได้ ให้บคุ คลในครอบครัว ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์แล้วแต่กรณี เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในค�ำขอรับและยืน่ ค�ำขอรับค่ารักษา
พยาบาลแทนผู้ประสบภัย
๓.๓ กรณีตามข้อ ๓.๒ หากไม่มบี คุ คลตามทีก่ ำ� หนดไว้ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูอ้ ำ� นวยการเขต
หรือนายอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาให้บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�ำรับแทนผู้ประสบภัย
๓.๔ กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายก่อนยื่นค�ำขอรับค่ารักษาพยาบาลให้ผู้จัดการมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อและยื่นค�ำขอรับค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ประสบภัย

•
•

93
				 ๔. ค่าจัดการศพ
การขอรับเงินค่าจัดการศพ ให้ทายาทผู้จัดการศพหรือผู้จัดการศพ ยื่นแบบตามที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด โดยผู้มีสิทธิมีดังนี้
๔.๑ กรณีทายาทเป็นผู้จัดการศพ ให้ทายาทซึ่งจัดการศพเป็นผู้ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ
ถ้าทายาทจัดการศพมีหลายคน ให้ทายาทซึ่งทายาทอื่นมอบหมายเป็นหนังสือ เป็นผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ
แต่เพียงผู้เดียว
๔.๒ กรณีไม่มที ายาท หรือมีทายาทแต่ไม่มผี จู้ ดั การศพ ให้ผจู้ ดั การศพเป็นผูย้ นื่ เรือ่ งรับเงิน
ค่าจัดการศพ ถ้าผูจ้ ดั การศพมีหลายคน ให้ผจู้ ดั การศพซึง่ ผูจ้ ดั การศพอืน่ มอบหมายเป็นหนังสือเป็นผูย้ นื่ เรือ่ งขอรับเงิน
ค่าจัดการศพแต่เพียงผู้เดียว
			 การขอรับเงินสงเคราะห์
ระยะเวลาทีย่ นื่ เรือ่ งขอรับเงินสงเคราะห์ การขอรับเงินสงเคราะห์ตอ้ งกระท�ำภายในระยะเวลา 
๒ ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้ทราบถึงสิทธิของตน
			 สถานที่ยื่นเรื่องขอรับเงิน
การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นต่อผู้อ�ำนวยการเขต ส�ำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
นายอ�ำเภอในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
			 เอกสารประกอบค�ำขอรับเงิน : เงินชดเชย เงินด�ำรงชีพ
๑. กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ยื่นค�ำขอ
๑.๑ แบบค�ำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๑.๒ หลักฐานหรือค�ำสั่งในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมนุษยธรรม
๑.๓ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ของ ผอ.เขต หรือ นอ. ท้องที่เกิดเหตุ
๑.๔ รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือค�ำพิพากษาของศาล
๑.๕ หลักฐานการสอบสวนพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์/หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้ประสบภัย บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
๑.๗ ใบรับรองแพทย์
๒. กรณีทายาทผู้ประสบภัยยื่นค�ำขอ (ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย)
๒.๑ หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
-  หลักฐานตามข้อ ๑.๑ – ๑.๖
-  ส�ำเนามรณบัตร
-  ส�ำเนาค�ำสั่งศาล ส�ำหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
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๒.๒ หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
					 ๒.๒.๑ หลักฐานเกี่ยวกับบิดามารดา
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
- ส�ำเนามรณบัตร กรณีไม่มมี รณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตายของบุคคล
ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง)
- หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ได้แก่
(๑) ส�ำเนาทะเบียนสมรส หรือใบส�ำคัญการสมรสของบิดามารดา
(๒) หรือส�ำเนาทะเบียนฐานะของภรรยา (มารดาของผู้ตาย)
						 ๒.๒.๒ หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส หรือใบส�ำคัญการสมรส
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- ส�ำเนามรณบัตร กรณีไม่มสี ำ� เนามรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตายของ
บุคคลที่ควรเชื่อถือได้
- ส�ำเนาทะเบียนการหย่า หรือใบส�ำคัญการหย่า หรือค�ำสั่งศาลกรณีที่มี
การหย่า
						 ๒.๒.๓ หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส หรือใบส�ำคัญการสมรสของผูต้ ายกับมารดาของบุตร
หรือส�ำเนาทะเบียนบ้านการรับรองบุตร หรือส�ำเนาค�ำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
- บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
- ส�ำเนามรณบัตร กรณีไม่มสี ำ� เนามรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตายของ
ผู้ที่ควรเชื่อถือได้
๒.๓ หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล
ซึง่ ลงชือ่ ให้คำ� ยินยอมในการขอรับหรือรับเงินสงเคราะห์แทนผูม้ สี ทิ ธิ ได้แก่ ส�ำเนาทะเบียนรับรองบุตร ส�ำเนาทะเบียน
การรับบุตรบุญธรรม หรือส�ำเนาค�ำสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
			 เอกสารประกอบค�ำขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
๑. หลักฐานกรณีผู้ประสบภัยยื่นค�ำขอ
๑.๑ แบบค�ำขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
๑.๒ หลักฐานหรือค�ำสั่งในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมนุษยธรรม
๑.๓ หนังสือรับรองของสถานพยาบาล ซึง่ ได้ตรวจและให้ความเห็นอาการเจ็บป่วย/การรักษา
๑.๔ หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล (ใบเสร็จ)
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๑.๕ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ของ ผอ.เขต หรือ นอ. ท้องที่เกิดเหตุ
๑.๖ หลักฐานอื่น ๆ
๒. หลักฐานกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ขอ
๒.๑ กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย
- หลักฐานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๖
- ส�ำเนามรณบัตร
- ส�ำเนาค�ำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นค�ำขอ)
- หลักฐานเกี่ยวกับทายาท (กรณีทายาทผู้ประสบภัยเป็นผู้ยื่นค�ำขอ)
๒.๒ กรณีผู้ประสบภัยมีสติสัมปชัญญะดี แต่ไม่อาจลงลายมือชื่อในค�ำขอรับเงิน
- หลักฐานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๖
- ให้ผู้ประสบภัยพิมพ์ลายนิ้วมือ มีพยานรับรอง ๒ คน
- หลักฐานของผู้ยื่นค�ำขอแทน ได้แก่ หลักฐานการเป็นบุคคลในครอบครัวกับ
ผู้ประสบภัย (บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดา) หรือค�ำสั่งศาลในการตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ
๒.๓ กรณีผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือไม่สามารถพิมพ์ลายมือได้
- หลักฐานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๖
- หนังสือรับรองแพทย์
- หลักฐานของผู้ยื่นค�ำขอแทน ได้แก่ หลักฐานการเป็นบุคคลในครอบครัวกับ
ผู้ประสบภัย (บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดา) หรือค�ำสั่งศาลในการตั้งผู้อนุบาล
๒.๔ หลักฐานกรณีบคุ คลที่ ผูอ้ ำ� นวยการเขต/นายอ�ำเภอ มอบหมายให้เป็นผูล้ งลายมือชือ่
ในค�ำขอรับเงินแทนผู้ประสบภัย
- หลักฐานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๖
- หลักฐานที่ผู้อ�ำนวยการเขต/นายอ�ำเภอ มอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�ำขอ
รับเงินแทนผู้ประสบภัย
			 เอกสารประกอบค�ำขอรับเงินค่าจัดการศพ
๑.๑ แบบค�ำขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
๑.๒ หลักฐานหรือค�ำสัง่ ในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติ หรือการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมนุษยธรรม
๑.๓ ส�ำเนามรณบัตรของผู้ประสบภัย
๑.๔ หนังสือมอบหมายให้ทายาทหรือผู้จัดการศพ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ
๑.๕ หลักฐานแสดงการเป็นผู้จัดการศพ พร้อมหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศพ
๑.๖ หลักฐานอื่น ๆ
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ขั้นตอนการพิจารณาสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๑. ผู้อ�ำนวยการเขต หรือนายอ�ำเภอ ได้รับค�ำขอรับเงินสงเคราะห์แล้ว ให้สอบสวนข้อเท็จจริง
และช่วยเหลือในการให้ได้มาซึ่งหลักฐานประกอบค�ำร้อง แล้วให้เสนอค�ำขอรับ พร้อมส่งหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอรับ
ถ้ามีความจ�ำเป็น ให้ขอขยายเวลาต่อผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หากเห็นสมควรก็ให้สั่งขยายได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาค�ำขอรับเงินสงเคราะห์
และหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้องแล้วให้ส่งค�ำขอพร้อมหลักฐานไปยังเลขานุการฯ (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ถ้าเห็นว่า
สมควรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือขอหลักฐานเพิม่ เติม ก็ให้ดำ� เนินการได้แต่ตอ้ งส่งค�ำขอรับพร้อมหลักฐานไปยังเลขานุการ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับแจ้งจากเลขานุการ
ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ผู้ได้รับแจ้งดังกล่าว ด�ำเนินการ
ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๓. เมือ่ เลขานุการ ได้รบั ค�ำขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมด้วยหลักฐานและพิจารณาแล้วเห็นว่าถูก
ต้อง และอยูใ่ นข่ายทีจ่ ะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ได้ตามกฎหมาย ให้ดำ� เนินการเสนอคณะกรรมการภายในก�ำหนด
๓๐ วัน นับแต่วันได้รับค�ำขอรับหรือหลักฐานเพิ่มเติม
เมื่อคณะกรรมการมีมติก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว ให้เลขานุการแจ้งให้
กระทรวงการคลังสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามมติคณะกรรมการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น ประธานกรรมการหรือกรรมการทีป่ ระธานกรรมการมอบหมาย อาจพิจารณาขยายระยะเวลา
ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน
			 ขั้นตอนการพิจารณาสั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล
๑. ยื่ น แบบค� ำ ขอรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า รั ก ษาพยาบาล พร้ อ มแนบหลั ก ฐานประกอบ
ต่อ ผอ.เขต/นายอ�ำเภอ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒. ผอ.เขต/นายอ�ำเภอ พิจารณาหลักฐาน สอบข้อเท็จจริง ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับก็เสนอ
ค�ำขอรับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ กทม. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงว่า
ผู้ประสบภัยจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่
๓. ในกรณีคา่ รักษาพยาบาลบางประเภทไม่อาจเบิกได้ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผล
ความจ�ำเป็น ก็ให้เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิจารณา แต่ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าคณะ
กรรมการเห็นสมควรจ่ายเกินกว่าจ�ำนวนดังกล่าวให้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป
๔. เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือ ผูว้ า่ ราชการ กทม. อนุมตั จิ า่ ยเงินตาม ข้อ ๒ หรือ คณะกรรมการฯ
มีมติอนุมัติ ตามข้อ ๓ ให้ถือว่าค�ำสั่งอนุมัติหรือมติดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
๕. ให้กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด (ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด) วางฎีกาเบิกเงิน งบกลางรายการ
เงินเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จบ�ำนาญ จากกรมบัญชีกลาง หรือส�ำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
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ขั้นตอนการพิจารณาสั่งจ่ายค่าจัดการศพ
๑. ให้ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพ ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพพร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ ผอ.เขต/นายอ�ำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒. ผอ.เขต/นายอ�ำเภอ พิจารณาหลักฐาน สอบข้อเท็จจริง ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับก็เสนอ
ค�ำขอรับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ กทม. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการ กทม. อนุมัติจ่ายเงินตาม ข้อ ๒ เป็นเงินจ�ำนวน
๒๐,๐๐๐ บาท แล้ว ให้ถือว่าค�ำสั่งอนุมัติหรือมติดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
๔. ให้กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด (ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด) วางฎีกาเบิกเงินงบกลาง รายการ
เงินเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จบ�ำนาญ จากกรมบัญชีกลาง หรือส�ำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
		
กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์
และก�ำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิ่ง
ในการประกอบอาชีพ หรือในการด�ำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔
			

* การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัย ให้ค�ำนวณ ดังนี้
๑. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก
ได้ ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
๒. แขนขาดข้างหนึ่ง
ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๓. ขาขาดข้างหนึ่ง
ได้ ๒๒ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๔. มือขาดข้างหนึ่ง
ได้ ๑๘ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๕. เท้าขาดข้างหนึ่ง
ได้ ๑๕ เท่าของอัตราเงินเดือน
๖. เท้าขาดสองข้าง
ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๗. สูญเสียลูกตาข้างหนึ่ง
ได้ ๑๑ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๘. สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึน้ ไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตัง้ แต่ ๓/๖๐
หรือมากกว่าของตาข้างหนึ่ง หรือสูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน (binocular
vision)
ได้ ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
๙. หูหนวกทั้งสองข้าง
ได้ ๙ เท่าของอัตราเงินเดือน
๑๐. หูหนวกข้างหนึ่ง
ได้ ๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๑๑. นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๔ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๑๒. นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๓ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๑๓. นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๓ เท่าของอัตราเงินเดือน
๑๔. นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๒ เท่าครึ่งของอัตราเงินเดือน
๑๕. นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๑ เท่าของอัตราเงินเดือน

98
๑๖. นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๓ เท่าของอัตราเงินเดือน
๑๗. นิ้วเท้าอื่นขาดนิ้วหนึ่ง
ได้ ๑ เท่าของอัตราเงินเดือน
๑๘. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ ได้ ๒๕ เท่าของอัตราเงินเดือน
๑๙. สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกจากนี้ ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองเป็นผู้วินิจฉัยการสูญเสียและเปรียบเทียบ
ว่ามีผลเทียบเท่ากับการสูญเสียอวัยวะส่วนใดตาม ๒ - ๑๘
เพื่อประโยชน์ในการค�ำนวณ ค�ำว่า “อัตราเงินเดือน” ให้หมายความถึง อัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้นต้นของ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย
ผู้ประสบภัยผู้ใดสูญเสียอวัยวะหลายส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ - ๑๙ ให้ค�ำนวณเงินชดเชยทุกส่วน แต่เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
			 ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิง่ ในการประกอบอาชีพ
หรือในการด�ำรงชีพ
๑. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะและหรือกระดูกสันหลัง เป็นเหตุให้มือหรือแขน
ทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง เท้าหรือขาทั้งสองข้าง เท้าข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง มือหรือแขนข้างหนึ่ง
กับเท้าหรือขาอีกข้างหนึ่ง สูญเสียสมรรถภาพในการท�ำงานโดยสิ้นเชิง
๒. สูญเสียลูกตาทั้งสองข้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือ
เสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาทั้งสองข้าง หรือสูญเสียลูกตาข้างหนึ่งกับสูญเสีย
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของ
ตาอีกข้างหนึ่ง
๓. แขนขาดข้างหนึ่งกับมือขาดอีกข้างหนึ่ง
๔. ขาขาดสองข้าง หรือขาขาดข้างหนึ่งกับเท้าขาดอีกข้างหนึ่ง
๕. เท้าหรือขาขาดข้างหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกข้างหนึ่ง
๖. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทีศ่ รี ษะอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของความรูส้ กึ ตัวและ
หรือจิตฟั่นเฟือน เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือวิกลจริต
๗. ความพิการทุพพลภาพที่มีลักษณะนอกเหนือจากนี้ ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองเป็น
ผู้วินิจฉัยว่าผู้ประสบภัยรายใดมีความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือ
ในการด�ำรงชีพ
**ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือ
ในการด�ำรงชีพตามข้างต้น นอกจากจะได้รับเงินชดเชยตามข้อ ๑ แล้ว ให้ได้รับเงินด�ำรงชีพในอัตราร้อยละห้าสิบ
ต่อเดือนของอัตราเงินเดือนด้วย

•
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•

การพิจารณาลักษณะของการสูญเสียอวัยวะ
๑. แขนขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อศอกขึ้นมา
๒. ขาขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมา
๓. มือขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นมา
๔. เท้าขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมา
๕. นิ้วขาด หมายความว่า ขาดเกินหนึง่ ข้อขึน้ ไป ส�ำหรับนิว้ หัวแม่มอื และนิว้ หัวแม่เท้า และ
ขาดเกินสองข้อขึ้นไปส�ำหรับนิ้วอื่น ๆ
๖. นิ้วขาดหนึ่งข้อ หมายความว่า ขาดตั้งแต่ปลายนิ้วแต่ไม่เกินระดับข้อปลายนิ้ว
๗. นิ้วขาดสองข้าง หมายความว่า ขาดเกินหนึ่งข้อขึ้นไปแต่ไม่เกินสองข้อ
๘. สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการ
มองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่า หมายความว่า ไม่สามารถมองเห็นอักษรบนแผ่นป้ายวัดสายตามาตรฐานได้
ในระยะห่างจากป้ายสามเมตร ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นได้ในระยะห่างจากป้ายหกสิบเมตร
๙. สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน (binocular vision) หมายความว่า
เมือ่ ใช้ตาข้างทีป่ กติรว่ มกับตาอีกข้างหนึง่ แล้ว ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างคนปกติ และถือว่าเป็นการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการมองเห็นของตาข้างที่ไม่ปกตินั้น
**การสูญเสียอวัยวะส่วนใด หรือการทีอ่ วัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการท�ำงานโดยสิน้ เชิง ซึง่ ไม่สามารถ
จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ ให้ถือว่าอวัยวะส่วนนั้นขาดด้วย
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พระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ใหต ราพระราชบั ญญั ติขึ้ น ไวโ ดยคํา แนะนํา และยิ น ยอม
ของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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“สาธารณภัย” หมายความวา อัค คีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษ ย
โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอ
สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบ
การปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงาน
อื่นของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึงองคการ
บริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ แตไมหมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่น
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอาํ นวยการกรุงเทพมหานคร
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“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการปองกั น และบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ เรี ยกโดยยอว า
“กปภ.ช.” ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เปน ประธานกรรมการ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปน รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบั ญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน หาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนกรรมการ
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการในกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให กปภ.ช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
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(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๑)
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
(๔) ให คํ า แนะนํา ปรึ ก ษาและสนั บ สนุน การปฏิ บัติ ห น า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายในการดําเนิน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติการอยางหนึ่ง อยางใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบั ญญัติใ นมาตรา ๑๐
มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิบั ติ ก ารตามอํ า นาจหน า ที่ต ามวรรคหนึ่ ง กปภ.ช. อาจเรี ย กให
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวของมารวมประชุม
หรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได
มาตรา ๘ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ก รรมการผูทรงคุณวุ ฒิพน จากตําแหนงก อนวาระ หรือในกรณี ที่คณะรัฐ มนตรี
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผไู ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ให ก รรมการผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้น อยู ใ นตํ าแหน ง เพื่ อ ดํ าเนิ น งานต อ ไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
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มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปน โทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ การประชุ ม ของ กปภ.ช. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานคนที่หนึ่งไมอยูใ นที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไมอยูใ นที่ ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี เสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน หนวยงานกลางของรัฐ ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติ
ตอคณะรัฐมนตรี
(๒) จัด ใหมี ก ารศึ กษาวิจั ย เพื่ อ หามาตรการในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ให มี
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให
การสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
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(๔) แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา และอบรมเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
แกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน การตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแตละระดับ
(๖) ปฏิ บั ติก ารอื่น ใดตามที่บั ญ ญั ติไ ว ใ นพระราชบัญ ญั ตินี้ ห รื อกฎหมายอื่น หรื อตามที่
ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐ มนตรีอ นุมัติแ ผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ ตาม (๑) แล ว
ใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว
ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (๑) ใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา ทั้งนี้ จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได
เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะจัดใหมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น
และจังหวัดอื่นที่อยูใกลเคียงกันไดตามความจําเปน และจะใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขึ้น เพื่อกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวั ด
หรือตามที่ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมายดวยก็ได
มาตรา ๑๒ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จําเปนตองใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
(๒) แนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หนาและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หนวยงานของรัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การสงเคราะหผูประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
(๓) หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการตาม (๑)
และ (๒) และวิธีการใหไดมาซึ่งงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกลาว
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(๔) แนวทางในการเตรียมพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชและจัดระบบ
การปฏิบัติการในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝกบุคลากรและประชาชน
(๕) แนวทางในการซอ มแซม บูร ณะ ฟน ฟู และใหค วามช วยเหลือ ประชาชนภายหลั ง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด
การกําหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะตองกําหนดใหสอดคลองและครอบคลุมถึงสาธารณภัยตาง ๆ
โดยอาจกําหนดตามความจําเปนแหงความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยดานนั้น และในกรณี
ที่มีความจําเปนตองมีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ ใหระบุไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดวย
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการมีอํานาจควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั่วราชอาณาจัก รให เป น ไปตามแผนการป องกั น และบรรเทาสาธารณภัยแหง ชาติ แ ละ
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัครไดทั่วราชอาณาจักร
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการมีหนาที่ชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัตหิ นาที่ตามที่ผูบัญชาการมอบหมายโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชาและ
สั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผูบัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให อ ธิ บ ดี เ ป น ผู อํ า นวยการกลางมี ห น า ที่ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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(๔) ดําเนิน การให หนว ยงานของรัฐ และองคกรปกครองส วนทองถิ่น ใหก ารสงเคราะห
เบื้องตน แกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยัน ตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา
ความสงบเรียบรอยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุน และใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอํานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหผูอํานวยการจังหวัดมีอํานาจสั่ง
การหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอยูในจังหวัด ใหดําเนินการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม
และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังตอไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ
ดานตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกหรือผูแทนเปนรองประธาน
กรรมการ
(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ
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(๕) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแ ทนหนว ยงานของรั ฐที่ ประจํา อยู ใ นพื้ น ที่จั งหวั ดตามจํ านวนที่ ผูว าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่จํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวยผูแทน
เทศบาลจํานวนสองคนและผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหาคน
(ค) ผู แ ทนองค ก ารสาธารณกุ ศ ลในจั ง หวั ด ตามจํ า นวนที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(๖) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผูแทนกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ จั ง หวั ด ใดเป น ที่ตั้ ง ของสถาบัน การศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ กษา ให พิ จารณาแต ง ตั้ ง
ผูบ ริห ารของสถาบัน การศึก ษานั้ น เป น ที่ ป รึก ษาหรือ กรรมการตามจํ านวนที่ ผูว าราชการจั งหวั ด
เห็นสมควร
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป
การปฏิบัติ หนา ที่แ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ปน ไปตามที่ผูว า
ราชการจังหวัดกําหนด
ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นวาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไมสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการจังหวัด มีหนาที่
ชวยเหลือ ผูอํ านวยการจั งหวัด ในการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบั ติห นา ที่อื่ น ตามที่
ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ใหน ายอําเภอเปน ผูอํ านวยการอําเภอ รั บผิด ชอบและปฏิ บัติห นาที่ใ นการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการอําเภอ มีอํานาจสั่งการ
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซึ่งอยูในเขตอําเภอใหดําเนินการในการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท องถิ่ น ของตน โดยมีผู บริ ห ารทอ งถิ่ น ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่น แห ง พื้น ที่นั้ น เป น
ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให ป ลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แห ง พื้น ที่ นั้ น เป น
ผู ช ว ยผู อํ า นวยการท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๒
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตขององค ก รปกครอง
สว นท อ งถิ่ น แห งพื้ น ที่ใ ด ใหผู อํา นวยการท องถิ่น ขององค ก รปกครองส วนท องถิ่น แหง พื้ น ที่ นั้ น
มี ห น า ที่ เ ข า ดํ า เนิ น การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเร็ ว และแจ ง ให ผู อํ า นวยการอํ า เภอ
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่ง ข า ราชการฝ า ยพลเรื อ น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น เจา หน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่ อยูในเขตองคกรปกครองสวนท องถิ่น แหงพื้ น ที่ที่เกิ ดสาธารณภัย เทาที่ จําเป น
เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๓) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) ขอความช ว ยเหลื อ จากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ในการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด
(๖) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ใหผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการ
จังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการทองถิ่น โดยในกรณีผูอํานวยการอําเภอ ใหสั่งการได
สําหรับในเขตอําเภอของตน และในกรณี ผูอํานวยการจั งหวัด ใหสั่ง การไดสําหรับ ในเขตจังหวั ด
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ใหแจงใหผูอํานวยการ
อําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผูอํานวยการจังหวัดจะ
สั่งการใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทําหรือ
งดเวนการกระทําใดที่มีผลกระทบตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได คําสั่งดังกลาวใหมีผล
บังคับเปนระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่ง แตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจําเปนตองให
คําสั่งดังกลาวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหเปนอํานาจของผูบัญชาการที่จะสั่งการไดตามความจําเปน
แตตองไมเกินเจ็ดวัน
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย ตามวรรคหนึ่ ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๒๑ ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซึ่งมีพื้น ที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ใหเปน หนาที่ข องเจาพนัก งานที่ประสบเหตุตองเข า
ดําเนินการเบื้องตนเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่
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นั้นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใด ๆ
เพื่อคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย และภยั น ตรายจากสาธารณภั ย นั้ น ใกล จ ะถึ ง
ผูอํา นวยการมีอํา นาจสั่งใหเจ าพนั กงานดัด แปลง ทําลาย หรื อเคลื่อนยายสิ่งก อสร าง วัส ดุ หรื อ
ทรัพยสินของบุ คคลใดที่เปน อุ ปสรรคแกการบําบัดปดปองภยัน ตรายได ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จําเป น
แกการยับยั้งหรือแกไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อปองกันภัยตอสวนรวม
ดวยโดยอนุโลม
ในกรณีที่การดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินจะมีผลทําใหเกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแกเขตพื้นที่อื่น ผูอํานวยการทองถิ่น
จะใชอํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการจังหวัด
มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียง
กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวน แตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น
หรือเมื่ออยูภายใตการควบคุมของผูอํานวยการ ก็ใ หกระทําไดแมเจาของหรือผูครอบครองจะไมได
อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพยสินที่อยูในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดสาธารณภัย
ไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานที่ดังกลาวได
ในกรณี ที่ เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานตามวรรคสอง
ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการและเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพยสินของผูประสบภัย
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(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อประโยชน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง
(๔) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย
(๕) ชวยเหลือผู ประสบภัย และชวยขนยายทรัพย สิน ในพื้น ที่ที่ เกิดสาธารณภัยและพื้น ที่
ใกลเคียง เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ
ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการจะจัดใหมีเครื่องหมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพื่อใชในการกําหนดสถานที่หรือการดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได
ในการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานจะดําเนินการเอง
หรือมอบหมายใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในพื้นที่เปนผูดําเนินการ หรือชวยดําเนินการก็ได
และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดําเนินการหรือชวยดําเนินการดวยก็ได
มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้นที่ใด และการที่ผูใดอยูอาศัยใน
พื้น ที่นั้น จะกอ ใหเกิ ดภยัน ตรายหรือกี ดขวางตอการปฏิบั ติหนา ที่ของเจาพนักงาน ใหผูบัญ ชาการ
รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้น
ออกไปจากพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยูอาศัยหรือดําเนิน
กิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการกลาง
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ
อําเภอ จะประกาศหามมิใ หบุคคลใด ๆ เขาไปอยูอาศัยหรือดําเนิน กิจการใดในพื้น ที่ดังกลาวก็ได
ประกาศดังกลาวใหกําหนดระยะเวลาการหามและเขตพื้นที่ที่หามตามที่จําเปนไวดวย
มาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายจากสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือ
รับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู
หนั ง สื อ รั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ต อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห แ ละการฟ น ฟู ที่
ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับจากทางราชการ พรอมทั้งระบุหนวยงานที่เปน ผูใหการสงเคราะหหรือฟน ฟู
และสถานที่ติดตอของหนวยงานนั้นไวดวย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
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บรรดาเอกสารราชการของผูประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อผูประสบภัยรองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เปนภูมิลําเนา
ของผูประสบภัย ใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นแจงใหหนวยงานของรัฐ
และองค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น ที่ เกี่ ยวขอ งทราบ และใหห นว ยงานของรัฐ และองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของออกเอกสารทางราชการดังกลาวใหใหมตามหลักฐานที่อยูในความครอบครองของตน
สงมอบใหแกผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เปนผูแจง ทั้งนี้
โดยผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ แมวาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกลาวจะกําหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม
ในกรณีที่ผูประสบภัยหรือ เจาของหรือ ผูครอบครองทรัพยสิน รอ งขอหลักฐานเพื่อรับการ
สงเคราะหหรือบริการอื่นใด ใหผูอํานวยการในเขตพื้น ที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองใหตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมตลอดทั้ งให ความช วยเหลื อแกประชาชนในพื้น ที่ ที่กํา หนดก็ไ ด โดยใหมีอํ านาจเชน เดีย วกั บ
ผูบัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผูอํานวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอํานาจกํากับและควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบั ญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ รองผู อํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และ
เจาพนักงานในการดําเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ดวย
เจาหนาที่ของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แลวแตกรณี
หมวด ๓
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งตองสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓) จัดใหมี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่อ งใช ยานพาหนะ และสิ่ งอื่น เพื่อ ใช ใ นการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามที่ กํ า หนดในแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร
(๔) ดําเนิน การใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยันตราย หรือ
เสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ
ใกลเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอํานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเปนไปตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑)
อยางนอยตองมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังตอไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ
ดานตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะเพื่อใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้น ตอนในการจัด ใหมีเ ครื่องหมายสั ญญาณ หรือ สิ่งอื่น ใด ในการแจงให
ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๔ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค) ผูแทนองค การสาธารณกุศลในเขตกรุง เทพมหานครตามจํ านวนที่ผูว าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ง) ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแตงตั้ง
ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนที่ปรึกษา
หรือกรรมการตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
ให ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี ห นา ที่ จั ด ทํ า แผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานครเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใชตอไป
การปฏิบัติ หนา ที่แ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ปน ไปตามที่ผูว า
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๓๕ ให ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครเป น รองผู อํา นวยการกรุ ง เทพมหานครมี ห น า ที่
ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช
บังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม
ความรับ ผิด ชอบ และอํา นาจหนา ที่ข องปลั ดกรุง เทพมหานครในฐานะรองผูอํ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได
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มาตรา ๓๖ ใหผูอํานวยการเขตในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยผูอํานวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และ
มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู ช ว ยผู อํ า นวยการกรุ ง เทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ให ผู ช ว ย
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานครที่อยูใน
เขตพื้น ที่ใ หชวยเหลือหรือรวมมื อในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความรั บ ผิ ด ชอบ และอํ า นาจหน า ที่ ข องผู อํ า นวยการเขตในฐานะผู ช ว ยผู อํ า นวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูอํานวยการเขตจะมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการเขต
เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูชวย
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงให
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
ใหนําความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐผูใด
หรือ หน วยงานของรัฐ ใดในการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เ กิด ขึ้น ในเขตกรุง เทพมหานคร
ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้น แลวแตกรณี ไดรับแจงแลว ใหเปนหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามที่ไดรบั แจงโดยเร็ว
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หมวด ๔
เจาพนักงานและอาสาสมัคร
มาตรา ๓๙ ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการกลาง มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผูอํานวยการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตจังหวัด
(๓) ผูอํานวยการอําเภอ มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตอําเภอ
(๔) ผูอํานวยการทองถิ่น มีอํานาจแตงตั้งเจ าพนักงานใหปฏิบัติห นาที่ไดใ นเขตองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
(๕) ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
หลั ก เกณฑ ก ารแต ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานพบเห็นวาอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพ
ที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัยไดโดยงายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัยได ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ตอไป
มาตรา ๔๑ ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้น ที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
การบริหารและกํากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรม สิทธิ หนาที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องคการสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเขามาชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานในระหวางเกิดสาธารณภัย ใหผูอํานวยการหรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ
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มอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ใหองคการสาธารณกุศลและบุคคลดังกลาวในการใหความชวยเหลือได
ตามที่เห็นสมควร
เพื่อ ใหการชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูอํานวยการ
แจงใหองคการสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูใน
พื้น ที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หรือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหนาที่
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให ผู บั ญ ชาการ รองผู บั ญ ชาการ ผู อํา นวยการ รองผูอํ า นวยการ ผู ช ว ย
ผูอํานวยการ และเจา พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ใ นการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิ บัติการตามหนา ที่
ดังกลาว หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาท
เลินเลออยางรายแรง ใหผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใดซึ่งมิใชเปนผูไดรับ
ประโยชนจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ใหทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ขี อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ไดกําหนดไวใ นแผนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือ แผนดังกลาวไดใ ชมาครบ
หาปแ ลว ใหเปนหนาที่ของผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยูใ น
ความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว สําหรับเจาพนักงานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจํ า ตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีที่ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการประสงคจะแตง
เครื่องแบบ ก็ใหกระทําไดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๖ การดําเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจาหนาที่ หรือทรัพยสินในราชการทหารใหเปนไป
ตามความตกลงเปน หนังสือรวมกัน ระหวางผูอํานวยการจังหวัดหรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
และผูบังคับบัญชาของทหารในเขตพื้น ที่ที่เกี่ยวของ เวน แตเปนกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๔๗ บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของทองถิ่น เพื่อนําไปใช
จายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘ หามมิใหบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเอา
ความลับ ซึ่งตนไดมาในฐานะนั้น ๆ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอื่นโดย
ไม มีอํ านาจโดยชอบดว ยกฎหมายในประการที่ นา จะเกิ ดความเสีย หายแกผู หนึ่ งผู ใ ด หรื อแกก าร
ประกอบอาชีพของผูนั้น
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใ ดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการตาม
มาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูอํานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๖
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไมมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายหรือตามคําสั่งของผูอํานวยการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู
ในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
จะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนแทนการดําเนินคดีก็ได
มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘
ถาคําสั่งอพยพนั้นเพื่อเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือฝาฝนคําสั่งตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผูใ ดแตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
อาสาสมั ค รหรื อ ขององค ก ารสาธารณกุ ศ ล และเข า ไปในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย โดยมิ ไ ด เ ป น
อาสาสมัครหรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ ดเรี่ยไรหรือหาประโยชนอื่ น ใดสําหรั บตนเองหรือผูอื่น โดยมิชอบโดย
แสดงตนวาเปนอาสาสมัคร เจาพนักงานหรือผูดํารงตําแหนงอื่นใดในหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือใชชื่อของหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
ดําเนินการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนิน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระหวางที่ยังจัดทําแผนดังกลาวไมแลวเสร็จใหเปนไปตามแผนที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๕๗ ใหบรรดาศูนยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป น ศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ ข อ บัง คั บ ประกาศ หรื อคํ า สั่ง ที่อ อกตาม
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉ บับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิ รูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการปองกัน บรรเทา ฟนฟูสาธารณภัย
และอุบัติภัย ซึ่งมีผลทําใหงานดานสาธารณภัยและงานดานอุบัติภัย ที่เดิมดําเนินการโดยกองปองกันภัยฝาย
พลเรื อน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานัก งานคณะกรรมการป องกั น อุบัติ ภัยแห งชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มารวมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเดียวกัน
นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานของอัคคีภัย รวมทั้ง หนวยงานที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวก็เปน หน วยงานเดี ยวกัน เพื่อให การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพและแนวทาง
เดียวกัน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการอํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จึงเห็ น สมควรนํ ากฎหมายวาด ว ยการป องกัน ภั ย ฝายพลเรื อน และกฎหมายว าดว ย
การปองกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไวรวมกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

163

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกําหนดใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปอ งกั น ภั ย ฝา ยพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ กไ ขเพิ่ มเติม ยั งใชบั ง คับ ได เ ฉพาะกาล ฉะนั้ น
จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชบังคับ
แทนตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
“ศูน ย อปพร.” หมายความวา ศูนย อปพร. กลาง ศูนย อปพร. เขต ศูนย อปพร. จังหวัด
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร. อําเภอ ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย อปพร. เทศบาล และศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหปลั ดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบี ยบนี้ และให มีอํานาจตี ความ
และวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ประกอบดวย อธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปน ประธานกรรมการ รองอธิบ ดีกรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม
การปกครองท องถิ่น ที่ไดรั บมอบหมาย เปน รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักปองกั น
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ อีกไมเกินหาคน ซึ่งประธานกรรมการ
แตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสวนกิจการอาสาสมัคร สํานักสงเสริมการปองกัน
สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย อปพร.
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ อปพร. ใหศูนย อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย อปพร. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
อาจแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการศูน ย อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่ งเรื่องใด
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย อปพร. โดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง
กอนวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
แต ง ตั้ งให ดํ า รงตํ า แหน ง แทน หรือ ได รั บแต ง ตั้ งเพิ่ ม เติม อยูใ นตํ าแหน ง เท า กั บ วาระที่ เหลื อ อยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดแตงตั้งไวแลว
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั การแตงตั้งอีกได
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริต
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวน แตเป นโทษสํ าหรับความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให ผูว า ราชการจัง หวัด แตง ตั้ งคณะกรรมการอํา นวยการศู น ย อปพร. จั งหวั ด
ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง
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(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการอืน่ ประกอบดวย
(ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในพื้นที่จังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนของศูนย อปพร. เขต ที่จังหวัดนั้นอยูในเขตรับผิดชอบ
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(จ) ผูท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป น ผู มีค วามรู ค วามสามารถ ด า นการปอ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจํานวนไมเกินสามคน โดยใหมีผูแทนจากองคการสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยูดวย
(๕) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานกิจการ อปพร. ใหเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลางกําหนด
(๒) ใหการสนับสนุนสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย อปพร. ภายในเขต
จังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการดําเนิน งานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไมขัดหรือแยงกับ
ที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการอํา นวยการศูน ย อปพร.
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนศูนย อปพร. กลาง
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(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งเปน ผู มีความรู ความสามารถ ด านการป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีผูแทนจากองคการ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยูดวย
(๔) ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๑
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑๔ ให นํ า ความในข อ ๗ ข อ ๘ และข อ ๙ มาใช บั ง คั บ กั บ การดํ า รงตํ า แหน ง
การพ น จากตํ า แหน ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการอํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม
หมวด ๒
การบริหาร และกํากับดูแล
ขอ ๑๕ ให ผู บั ญ ชาการ เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย อปพร. กลาง รองผู บั ญ ชาการ เป น
รองผูบัญชาการศูน ย อปพร. กลาง มีอํานาจบังคับบัญชา และสั่งการผูอํานวยการศูน ย อปพร.
รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร.
ทั่วราชอาณาจักร
ใหผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนศูนย
อปพร. กลาง โดยใหเจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการประจํา ณ
ที่ตั้งกรม เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูน ย
อปพร. และ อปพร. ไดทั่วราชอาณาจักร และอาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาหนาที่ประจําศูนย
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ขอ ๑๖ ใหศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานดานธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
(๒) สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช คูมือปฏิบัติงาน เอกสาร
และขาวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร.
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. รวมทั้งสิทธิ
และสวัสดิการแก อปพร.
(๔) ศึกษา คนควา และวิจัย ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับกิจการ อปพร.
(๕) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. พรอมกําหนด
รูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้งพิจารณาทบทวน
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
(๖) จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กําหนดใน (๕)
(๗) จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผน
ใหมีความเหมาะสม
(๘) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มอบหมาย
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป น ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขต และศู น ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เปน ศูน ย อปพร. เขต โดยใหเ จา หนา ที่ข องศูน ยป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหศูนย อปพร. เขต มีอํานาจหนาที่สนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตทองที่
ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร. เขตขางเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการจังหวัด เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนศูน ย อปพร. จังหวัด โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหรองผูอํานวยการจังหวัด เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือ
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ในการดํ าเนิน การกิจการ อปพร. และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มอบหมาย
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ใหหัวหนาสํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย
อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนศูนย อปพร. อําเภอ โดยใหเจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. ดังนี้
(๑) ใหน ายกเทศมนตรี เปน ผู อํานวยการศูน ย อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล และสํานักปลัดเทศบาล เปนศูนย อปพร. เทศบาล โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักปลัดเทศบาล เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๒) ใหน ายกองคการบริหารสวนตําบล เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล รองนายกองคก ารบริ หารส วนตํา บล ซึ่ง นายกองคก ารบริ หารส วนตํา บลมอบหมาย
เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริ หารสว นตําบล และสํา นักปลัด องคการบริหารส วนตําบล
เปนศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๓) ใหนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา
ซึ่งนายกเมื องพั ทยามอบหมาย เปน รองผูอํา นวยการศู น ย อปพร. เมื องพั ทยา ปลัด เมื องพั ทยา
เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา และสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนศูนย อปพร. เมืองพัทยา
โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๑ ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
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ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มีอํานาจ
หนาที่สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ตลอดจน
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร.
ข า งเคี ย งในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมทั้ ง มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง จัดให อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศู น ย อปพร. โดยการจั ด ตั้ ง และอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย
(๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย
(๕) ฝายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แตงตั้งหัวหนาฝายหนึ่งคน และรองหัวหนาฝาย
สองคนจากเจาหนาที่ประจําศูนย หรือ อปพร. โดยแตละฝายใหมี อปพร. ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โครงสราง อํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ ในศูนย อปพร. ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีดําเนินงานที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๒๔ ให อปพร. อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของหัวหนาฝาย อปพร.
ใหหัวหนาฝายในศูน ย อปพร. แตละแหงอยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแ ล
ของผู อํ านวยการศู น ย อปพร. เทศบาล ผูอํ า นวยการศู น ย อปพร. องคก ารบริ หารสว นตํา บล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี
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ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
และผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. เมื อ งพั ท ยา อยู ภ ายใต ก ารสั่ ง การ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล
ของผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการบังคับบัญชาและสั่งการของผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง
ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการศูนย อปพร.
จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง อาจรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเขาเปน อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอยายจากศูนย อปพร. อื่น
เขามาเปน อปพร. ในสังกัด และในการนี้ใหออกบัตรประจําตัวใหแก อปพร. ในสังกัดของตนดวย
ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๓ ขอ ๒๘ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๙ และขอ ๔๓
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม และให อปพร. อยูภายใตการควบคุม
และกํากับดูแ ลของหัวหนาฝาย อปพร. และใหหัวหนาฝาย อปพร. อยูภายใตการสั่งการควบคุม
และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จัดใหมีธงประจําศูน ย อปพร. เพื่อเปน สัญลักษณ
ประจําศูนย อปพร. ตามหลักเกณฑและรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๗ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุ งเทพมหานคร แล วแต กรณี อาจพิ จารณามอบรางวั ลเชิ ดชู เกี ยรติ สํ าหรั บศู นย อปพร.
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติแ ก อปพร. ที่ปฏิบัติง านดีเ ดน หรือ ผูที่ใ หก ารสนับ สนุน ชว ยเหลือ กิจ การ อปพร.
จนเกิดผลดียิ่ง

172
เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

เพื่อเปนการสงเสริมและยกยองในการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
เปน พิเ ศษ ผูบัญ ชาการศูน ย อปพร. กลาง อาจพิจ ารณามอบประกาศเกีย รติคุณ สรรเสริญ
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก อปพร.
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๓
การคัดเลือก การพนจากสมาชิกภาพ และการฝกอบรม
ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบล ผูอํานวยการศูน ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผูอํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา เปนผูรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เขาเปน อปพร.
อปพร. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตศูนย อปพร. นั้น
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต
(๖) ไมเปนผูเสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเปนภัยตอสังคม
ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคสอง
ตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. จึงจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน อปพร.
ขอ ๒๙ อปพร. พนจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒๘ และผูอํานวยการศูนย
อปพร. ตนสังกัดสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตนสังกัด สั่งใหพนจากสมาชิกภาพ ตามขอ ๓๖
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ขอ ๓๐ กรณี อปพร. พนจากสมาชิกภาพตามขอ ๒๙ หากประสงคจะขอกลับเขามาเปน
อปพร. อีก ใหทําคําขอเปนหนังสือยื่นตอผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ขอ ๓๑ กรณี อปพร. ผูใ ดมีความประสงคจะยายไปสังกัดศูน ย อปพร. อื่น เนื่องจาก
ยา ยภู มิลํ าเนาหรื อ ถิ่น ที่อ ยู หรือ มี เหตุจํ าเปน อื่น ใด ใหทํ าคํ าขอยื่น ตอ ผูอํ านวยการศูน ย อปพร.
ตนสังกัดและใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ไดรับคําขอทําหนังสือสงตัว พรอมทะเบียนประวัติมอบให
อปพร. ผูนั้นถือไปรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนย อปพร. สังกัดใหม และใหศูนย อปพร. นั้นเสนอ
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจําตัวใหมให
และเรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน
ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผู อํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด ใหเปนปจจุบัน
ขอ ๓๓ ให ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. กลาง ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร เปนผูมีอํานาจอนุมัติโครงการฝกอบรม อปพร.
และกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด
ขอ ๓๔ ใหศูน ย อปพร. ที่จัดฝกอบรมหลักสูตรการอบรม อปพร. จัดทําเครื่องหมาย
อปพร. และวุฒิบัตร เพื่อมอบใหแก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม โดยเครื่องหมาย อปพร. ใหเปนไป
ตามแบบทายระเบียบนี้ สวนวุฒิบัตรใหเปนไปตามรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๔
สิทธิ และวินัยของ อปพร.
ขอ ๓๕ อปพร. มีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) แตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช วิ ท ยุ สื่ อ สารของทางราชการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร
(๓) ไดรับการคุมครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และหน า ที่อื่ น ตามคํ า สั่ งโดยชอบด ว ยกฎหมายของผู บั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หรือเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ขอ ๓๖ อปพร. จะตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเครงครัด ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย อปพร. ที่ตนสังกัด
(๓) แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบในขณะปฏิบัติหนาที่
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต อดทน ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและไมหวัง
ผลประโยชนใด ๆ เปนการตอบแทน
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี
(๗) ไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่
(๘) ไมใชกิริยาวาจาที่ไมสุภาพตอประชาชน
(๙) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
(๑๐) ไมเปดเผยความลับทางราชการ
(๑๑) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่
กรณี อปพร. กระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
หรือกิจการ อปพร. ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ผูนั้นสังกัดมีอํานาจสั่งให อปพร. ผูกระทําผิด
พนจากสมาชิกภาพ
หมวด ๕
หนาที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ขอ ๓๗ อปพร. มีหนาที่ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ให อปพร. ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา หรือเจาพนักงานโดยไมชักชา
และขณะปฏิบัติหนาที่ใหแตงเครื่องแบบ อปพร. เวนแตเปนกรณีเรงดวนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย
อปพร. ก็ได และตองมีบัตรประจําตัว อปพร. ไวเพื่อแสดงตนดวย
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ขอ ๓๘ กรณีผูอํานวยการศูน ย อปพร. ใกลเคียงรองขอ และผูอํานวยการศูน ย อปพร.
เห็ น เป น การสมควรอาจสั่ ง อปพร. ไปปฏิ บั ติ ภ ารกิจ นอกเขตรั บ ผิ ด ชอบก็ไ ด และให ร ายงาน
ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามลําดับชั้น
ในกรณีที่มีความจําเปน ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร.
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจ
นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได
ขอ ๓๙ ในกรณีจํ า เปน และเร ง ดว นเพื่อ ให ทัน ต อ เหตุ ก ารณ และหั วหน า ฝา ย อปพร.
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เมืองพัทยา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.
อําเภอ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด ไมอยู หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาฝาย อปพร. หรือรองผูอํานวยการศูนย อปพร. ของศูนย
อปพร. นั้น เปนผูสั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางกอนได
ขอ ๔๐ การรายงานให ก ระทํ า ตามลํ า ดั บ ชั้ น การบั ง คั บ บั ญ ชา เว น แต ก รณี ฉุ ก เฉิ น
หรือจําเปนอาจรายงานผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได แตตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบในทันทีที่สามารถจะกระทําได
หมวด ๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
ขอ ๔๑ เครื่องแบบ อปพร. ใหเปนไปตามรูปแบบแนบทายระเบียบนี้
ผูบั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ ผู อํา นวยการ รองผู อํา นวยการ และผู ชว ยผู อํา นวยการ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. มีสิทธิแตงเครื่องแบบ อปพร.
ขอ ๔๒ เครื่องหมาย อปพร. การใชและการประดับ ใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ
แนบทายระเบียบนี้
การใชและการประดับเครื่องหมาย อปพร. นอกจากที่กําหนดไวใ นระเบียบนี้ ตองไดรับ
อนุญาตจากผูอํานวยการศูนย อปพร.กลาง
ขอ ๔๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําบัตรประจําตัว อปพร. ตามแบบทาย
ระเบียบนี้ เสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
ออกบัตรประจําตัว อปพร. เพื่อมอบใหแก อปพร.
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นอกจากบัตรประจําตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย อปพร. กลาง อาจกําหนดใหมีบัตร
ประจําตัว อปพร. เพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษได โดยหลักเกณฑการออกบัตร อายุของบัตร และรูปแบบบัตร
ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๔๔ บัตรประจําตัว อปพร. ตามขอ ๔๓ วรรคหนึ่ง ใหมีอายุสี่ป เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด
สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เชน ชื่อตัว ชื่อสกุล ให อปพร. ผูนั้น
ยื่นคํารองตามแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนดตอผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใหตอไป
ใหศูน ย อปพร. เทศบาล ศูน ย อปพร. องคก ารบริห ารสว นตํา บล ศูน ย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัว อปพร.
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ใหหนวย อปพร. และ อปพร. ที่จัดตั้งขึ้น และมีอยูใ นวัน กอ นวัน ที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนหนวย อปพร. และ อปพร. ตามระเบียบนี้
ให ค ณะกรรมการตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยหนว ยอาสาสมัค รป องกั น ภั ย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน กอนวัน ที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-๑เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
เครื่องแบบ

สวนที่ ๑
เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ มี ๒ สี คือ สีดํา และสีกากี เครื่องหมาย
หนาหมวกเปนเครื่องหมายรูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร
และมีตัวอักษรคําวา “เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม กะบังหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๒ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ปกดวย
ไหมสีทอง ๒ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายในใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
นคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษปกดวย
ไหมสีทอง ๑ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร.องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
เมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๓) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตาม
ขอ ๔๑ วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนดิ้นทอง ๑ เสน ใชกับคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย อปพร.จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกแกปทรงออนสีกากี กะบังหมวก ไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนา
ผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสอง ตรงดานในชิดลําตัวติด
แผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเปนรูปสี่เหลี่ยมชี้ไป
ทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
มีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมเสมอกัน ขัดดุม

177

178

-๒ตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง มุม
กระเปาตัดมนพองาม มีปกรูปสี่เหลี่ยม มุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม ขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุม
ปกดานลาง ตัวเสื้อดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ๒ แผน ชายพับ
เหลี่ยมชี้ไปทางดานขาง ขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อและในระดับเดียวกันมีดุมที่ตะเข็บขางอีกขางละ ๑ ดุม
สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ เซนติเมตร ทําดวยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อนี้
ใหปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ชายตรง ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อ
ดานหนาผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา
เปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกเสมอกัน ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม
เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย POLYESTER สีสม กุนชายเสื้อสีดํา ตัวเสื้อ
ดานหนาตรงกึ่งกลางมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร เหนือและใตเครื่องหมาย
อปพร. มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบมีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองขาง
หางจากตะเข็บขางลําตัวพอประมาณ สวนตัวเสื้อดานหลังตรงกึ่งกลางมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๘ เซนติเมตร และใตอักษร “อปพร.” มีตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร
เหนืออักษร “อปพร.” และใตชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบ
มีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร สวนขนาดความยาวเทากับแถบตัวเสื้อดานหนา และที่ดานขางของเสื้อทั้ง ๒ ขาง
มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเสื้อดานหนาและดานหลังไวดวยกัน ขางละ ๒ ตัว
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา ผาอกลึกประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ปกสีเดียวกับตัวเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
ที่อกเสื้อดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ดานละ ๒ แถบ พาดขวาง
โดยปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัวและสาบเสื้อพอประมาณ และมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๓ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร อยูที่อกเสื้อดานขวาเหนือแถบสะทอนแสง สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอน
แสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเสื้อ ปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัว
พอประมาณ และเหนือแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร และใตอักษร
“อปพร.” มีอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร และมีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร อยูบนสุดเหนืออักษร “อปพร.” เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไว
ในกางเกง
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิป
และมีสาบซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อทั้งสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับ
รัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนาทั้งดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร
พาดขวางดานละ ๒ แถบ ปลายแถบแตละแถบ ดานหนึ่งติดตะเข็บขางลําตัว อีกดานหนึ่งติดกับสาบเสื้อ และที่
อกเสื้อดานขวาปกชื่อและตําแหนงดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ใตแถบสะทอนแสง

-๓มีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดขวางตลอดตัวเสื้อ ใตแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๖ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผน ผาปก ดว ยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษร
สูง ๑ เซนติเมตร และที่แขนเสื้อทอนลางติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกแขน
ขางละ ๑ แถบ
บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ดานหลังบริเวณตะเข็บเสื้อมีแผนผา
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ แผน ชายพับเหลี่ยมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามา
ดานในมีดุมอีกขางละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเสื้อ
ชุดทอนลางเปนกางเกง ดานหนามีกระเปาเฉียงดานละ ๑ กระเปา ดานหลังมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา
ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑ ดุม ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง
ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสงสีเงินขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกขา ขางละ ๒ แถบ (บริเวณ
กึ่งกลางหนาขา ๑ แถบ กึ่งกลางหนาแขง ๑ แถบ) เมื่อสวมชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด
เสื้อแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดํา ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนงในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษร
ขนาดเดียวกับชื่อและชื่อสกุลไวเหนือกระเปาเสื้อดานซาย ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย
อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซาย
มีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้ง
ชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยูดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีกากี ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา
๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวางไมเกิน
๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ ขางละ ๑ กระเปา
ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง
ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลาง
ปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปสี่เหลี่ยม ขัดดุม
๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนอง หรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํากวาง ๑ เซนติเมตร
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ขอ ๕ รองเทา มี ๓ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
(๓) รองเทาหุมขอ หรือหุมสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือผาใบ สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา

สวนที่ ๒
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ หนาหมวกมีเครื่องหมาย
รูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร และมีตัวอักษร คําวา
“เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอเปดสีสม บาและสวนบนหนา - หลังสีน้ําเงินเขม ตัวเสื้อปลอยยาวถึง
สะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด ไมมีสาบกระดุม ติดซิปยาวตลอดและติดแถบกาว
เปนระยะ แขนเสื้อยาว สาบแขนเสื้อสีน้ําเงินเขม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองติดแถบรัดขอมือสีน้ําเงินเขม กวาง
๕.๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีใบปกกระเปาสีน้ําเงินเขม
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ติดแถบกาวที่กึ่งกลาง เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง
ตัวเสื้อดานหนาใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร
ไวเหนือกระเปาดานขวา ตัวเสื้อดานหลังสวนบนปกขอความคําวา “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ดวยไหมสีสม ขนาด
ตัวอักษรสูงไมเกิน ๓ เซนติเมตร และใตขอความ “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ปกขอความระบุวาเปน “อบต. ใด
หรือเทศบาลใด หรือเมืองพัทยา” ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางลําตัวและกึ่งกลาง
แขนเสื้อทั้ง ๒ ขาง ติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ยาวรอบตัวเสื้อและกระบอกแขน
ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร
ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อขางซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวย
ไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้งชื่ออําเภอ และจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู ดวยไหม
สีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีน้ําเงินเขม ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวาง
ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวาง
ไมเกิน ๑ เซนติเมตร ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บขากางเกงดานขาง มีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปก
ขางละ ๑ กระเปา ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง ชายหลังจีบ

-๕เพื่อใหขยายตัวได มีใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ย มผืนผา ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติด กับขากางเกง
ติด แถบกาวที่กึ่ง กลางปก ดา นหลัง มีก ระเปาหลัง ๒ กระเปา เปน กระเปา เจาะ มีใ บปกกระเปา รูป สี่เ หลี่ย ม
ติดแถบกาวที่กึ่งกลางปก บริเวณใตเขาติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ รอบขากางเกง
ทั้ง ๒ ขาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา กวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทา มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัยนี้ใหใชได สําหรับ อปพร. ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการกูชีพกูภัย
หรือหลักสูตรวิทยากรกูชีพกูภัยของศูนย อปพร. กลาง

สวนที่ ๓
เครื่องแบบชุดพิธีการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกหนีบสีกากี มีลักษณะตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบ
ปายเฉียงจากทางดานหนาลงไปทางดานซาย ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร
มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ริมบนของสาบหมวก
มีขลิบ ขนาดกวาง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบของหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท
อํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร.องคการ
บริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง และ
รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
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-๖(๓) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.
จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม มีกระเปาเย็บติด
ที่หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปา ใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบกระเปา
ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร
ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหล
ไปคอปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งสิ้น
ใชดุมกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ปกเสื้อประดับอักษร “อปพร.” ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดย
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ
๒ เซนติเมตร
ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวางไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ติดไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดําเดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัดพรอมทั้งชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู
ดวยไหมสีทองขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ
เหนือกระเปาดานซาย
ขอ ๓ กางเกง หรือกระโปรง มี ๑ แบบ แลวแตกรณี คือ
(๑) ชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา
(๒) หญิง ใหใชกระโปรงสีกากี ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ไมมีกระเปา
ขอ ๔ เข็มขัดมี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายมน กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทามี ๑ แบบ คือ รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดํา
ขอ ๖ ถุงเทามี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา

-๗-

เครื่องหมาย อปพร.
สวนที่ ๑

ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๑ เครื่องหมาย อปพร. มีรูปทรงคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ดานขางยาวกวาดานบน โดยดานบนเปนดานตัด
สวนดานลางมีลักษณะโคงมน ภายในมีรูปธงชาติไทยอยูดานบน ตรงกลางมีรูปมือขวาและในอุงมือมีรูปวงกลม
ซึ่งภายในวงกลมมีเสนตรง ๒ เสน ตัดกันเปนลักษณะเครื่องหมายคูณ แบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน เทากัน โดยมี
สัญลักษณของไฟอยูในพื้นที่สวนบน คลื่นน้ําอยูสวนลาง ลูกระเบิดอยูสวนซาย และลมพายุอยูสวนขวา และมีชอ
ชัยพฤกษ ๑ ชอ เปนรูปโคงขึ้นรองรับรูปมืออยูทางดานซาย
ทั้งนี้ รูปมือขวา และชอชัยพฤกษ เปนสีน้ําเงิน รูปวงกลมในอุงมือมีสีพื้นเปนสีแดง เสนตัดแบงภายใน
เปนสีเหลือง สัญลักษณของไฟ คลื่นน้ํา ลูกระเบิด และลมพายุ เปนสีขาว สวนสีพื้นของเครื่องหมายเปนสีเหลือง
สวนที่ ๒
ความหมายของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๒ เครื่องหมาย อปพร. อธิบายความหมายได ดังนี้
(๑) ธงชาติไทย หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มือขวา หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย
(๓) คลื่นน้ํา หมายถึง อุทกภัย
(๔) ลมพายุ หมายถึง วาตภัย
(๕) ไฟ หมายถึง อัคคีภัย
(๖) ลูกระเบิด หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลียร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม
(๗) ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ
สวนที่ ๓
ประเภทของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๓ เครื่องหมาย อปพร . มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. มีขนาดและวัสดุตามรายละเอียดที่กําหนดในสวน
ของเครื่องแบบ
(๒) เครื่องหมายที่ไมใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. สําหรับมอบใหแกสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม
ตามขอ ๓๔ เปนเข็มโลหะ มีขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร
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-๘สวนที่ ๔
การประดับเครื่องหมาย
ขอ ๔ ใหประดับเครื่องหมาย อปพร. ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๓ (๑) การประดับใหเปนไปตามที่กําหนด
ในสวนของเครื่องแบบ
(๒) เครื่ อ งหมายที่ ไ ม ใ ช ป ระกอบเครื่ อ งแบบ อปพร. ตามข อ ๓ (๒) ใช สํ าหรั บ กรณี ที่ ไ ม ไ ด ส วม
เครื่องแบบ อปพร. โดยใหประดับไวที่อกเสื้อเหนือแนวกระเปาเบื้องขวา

-๙-

แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเรือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยกิจการอาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ด�านหน�า)
รูป��าย
๒.๕x๓.๕ ซ.ม.

๕.๔ ซ.ม.

เลขประจําตัวประชาชนของผู��อื บัตร
........................................................................
ชือ่ ...................................................................
สังกัดศูนย� อปพร. ..........................................

..................................................................
............................. (.....................................................................)
ลายมือชื่อเจ�าของบัตร ผู�อํานวยการศูนย� อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
หมู�โลหิต................ ....................................................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ด�านหลัง)
บัตรประจําตัว

อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเรือน

เลขที่..............................
ศูนย� อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด............................
วันออกบัตร......../........./........ บัตรหมดอายุ......../........./........

หมายเหตุ
๑. บัตรประจําตัว อปพร. ทําด�วยกระดาษแข็ง สีขาว โดยมีขนาดและลักษณะตามทีก่ ําหนด
๒. ด�านหน�าบัตร ให�ประทับตราประจําหน�วยงานของผู�ออกบัตร ด�วยหมึกสีแดง หรือประทับเป�นรอยดุนนูน
๓. ด�านหลังบัตร ให�พมิ พ�เครื่องหมาย อปพร. ด�วยหมึกสีดํา ขนาดกว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๖ เซนติเมตร
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-๑๐-

เครื่องหมาย อปพร.
เครื่องหมาย อปพร.

186

ธงชาติไทย
มือขวา
(สีน้ําเงิน)

กรอบสีทอง
พื้นสีเหลือง
ไฟ (สีขาว)

ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)

ลมพายุ (สีขาว)
ลูกระเบิด (สีขาว)
พื้นในอุงมือสีแดง
คลื่นน้ํา (สีขาว)

-๑๑-

เครืเครื่องแบบชุ
่องแบบชุดดฝึฝกกหรืหรืออชุชุดดปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการาร
หมวกแก๊
ปทรงอ่
อนแบบ
หมวกแก
ปทรงอ
อนแบบ ๖๖กลีกลี
บบ

ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้
(๑) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ข า ราชการ ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ผูอํานวยการศู นย อปพร. เทศบาลนคร ผู อํานวยการศู นย อปพร. เทศบาลเมือง
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.
เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา

(๓) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่มิใช
ผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)

(๔) ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.
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-๑๒188

เครองหมายหนาหมวก
เครื
่เครือ่องหมายหน
า
หมวก
งหมายหน้าหมวก
รูปอุณาโลม

รูปอุณาโลม

กรอบสีีนํ้าตาล
พื้นสีน้ําตาล
รัศมี ( สีเหลือง )

๔ ซม.

รูปอุณาโลม
โ ( สีเี หลือื ง )
แพร ( สีเหลือง )
ตัวอักษร ( สีดํา )

๓.๕ ซม.
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-๑๓สัญลักษณ์บนกระบั
งหมวก
สัญลักษณบนกะบังหมวก
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
ตามแบบ (๑)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๒. รูปชอ ชัยพฤกษ ๑ ชอ
ตามแบบ (๒)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๑ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๓. มีด้นิ ทองที่กะบังหมวก ๑ เสน
ตามแบบ (๔)

ดิ้นทองหางจากขอบกะบังหมวก ๑ ซม.

ดิ้นทองกวาง ๑ ซม.
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-๑๔-

เครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
เครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดฝฝึกหรืออชุชุดดปฏิ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)

ดานหนา

ดานหลัง

(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)
ดานหนา

ดานซาย

ดานขวา
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-๑๕-

การปั
สกุลลและตํ
และตำ
�แหน่
งสายงานปกติ
การปกกชืชื่อ่อและชื
และชื่อ่อสกุ
าแหน
งสายงานปกติ

ไหมสีดาํ ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

ไหมสีดํา ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

-๑๖-

192

เครื่องหมายแผนผา ระบุชื่อหนวยสังกัด

เครื่องหมายแผ่นผ้า ระบุชื่อหน่วยสังกัด
ตัวอักษรไหมสีทอง
ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม.
ขอบไหมสีทอง

พื้นสีดํา
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-๑๗-

เครืเครื
่องแบบชุ
ดฝดกฝึหรื
่องแบบชุ
กหรือชุอชุดดปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา
ดานหนา
ผาตาขายเสนใย
สีสม

เครื่องหมาย อปพร.
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม.

POLYESTER

แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

กุนชายเสื้อสีดํา

ดานหลัง

ตัวอักษรสีขาว สูง ๘ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

ตัวอักษรสีขาว สูง ๒ ซม.
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-๑๘-

งแบบชุดฝฝึกหรื
เครืเครื่อ่องแบบชุ
หรืออชุชุดดปฏิ
ปฏิบบัติกัตาริการ
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา

ดานหนา
เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๓ ซม. ยาว ๔ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

ศูนย อปพ
อําเภอ...........

ดานหลัง

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๔ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๒ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

พ
.
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-๑๙-

่องแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
ปฏิบบัตัติกกิ าร
เครืเครื
่องแบบชุ
าร
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

ดานหนา
ดานหนา

ดานหลัง
ดานหลง
แผนผาเครื่องหมาย อปพร.
แผนผาสีดาํ ปกหนวย อปพร. ที่สังกัด
ปกชืือ่ และตําแหนง

แถบสะทอนแสง
กวาง ๒ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.
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-๒๐-

เครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝึฝกกหรื
เครื
หรืออชุชุดดปฏิ
ปฏิบบัติกัตาร
ิการ
กางเกง
ดานหนา

ดานหลัง

ดานขาง

เข็มขัด

โลหะรมดํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู

ดายถักสีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร

197

-๒๑-

่องแบบชุ
ดปฏิ
ิการกูช้ชีพีพกูกูภ้ภัยัย
เครืเครื
่องแบบชุ
ดปฏิ
บัตบิกัตารกู
หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ

เครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม. ยาว ๔ ซม.

198

-๒๒-

เครืเครื
่องแบบชุ
ดปฏิ
่องแบบชุ
ดปฏิบัตบิกัตารกู
ิการกู้ชชีพีพกูกู้ภภัยัย
เสื้อ

ดานหนา

ดานหลัง

ปกชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเหลืองทองตัวอักษร
สูงไมเกิน ๑.๕ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๓ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๒.๕ ซม.

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.
แถบรัดขอมือ ผาสีน้ําเงินเขม กวาง ๕.๕ ซม.

ขางขวา

ขางซาย
เครื่องหมาย อปพร.
ปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด ดวยไหม
สีเหลืองทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ ซม.

ดานหนา

กางเกง และเข็มขัด
เข็มขัดดายถัก สีดํา กวาง ๓ ซม.

หัวเข็มขัด ทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ ซม.
โปรงไมมีเข็มสอดรู

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.

ดานหลัง

ดานขาง
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-๒๓-

เครื
เครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดพิพิธธีกีการาร
หมวกหนีบสีกากี

ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้

(๑) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่ เปนขาราชการ ประเภททั่วไป
ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน
หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลนคร
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามข อ ๔๑ วรรคสองที่ เ ป นข า ราชการ ประเภททั่ ว ไป
ระดับ อาวุ โ ส ประเภทวิ ช าการระดั บชํ า นาญการพิเ ศษ
และประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น หรื อ เที ย บเท า
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เทศบาลนคร รองผู อํ า นวยการศู น ย อปพร.
เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา
(๓) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามข อ ๔๑ วรรคสอง มิ ใ ช ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ตาม (๑)
และ (๒)
(๔) ใช กั บ คณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. จั ง หวั ด และคณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.

แถบไหมสีทอง ๒ แถบ
ตราอุณาโลม
ทําดวยโลหะสีทอง
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม.
ยาว ๔ ซม.

200

-๒๔-

เครื
าร
เครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดพิพิธธีกีการ
เสื้อ

อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.
ดานคอกวาง ๓ ซม.

เครื่องหมาย อปพร.
ปายชื่อ โลหะ พื้นสีดํา

แผนผาสีดําระบุสังกัด

สาบเสื้อกวาง ๓.๕ ซม.

ปกเสื้อประดับอักษร อปพร.
ทําดวยโลหะสีทอง

การประดับอักษร อปพร.

๒ ซม.

๒ ซม.
๑.๕ ซม.

201

-๒๕-

เครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดพิพิธธีกีการาร
เครื
กางเกงแบบราชการขายาว ไมพับปลายขา (ชาย)
ดานหนา

ดานหลัง
เข็มขัดดายถักสีดํา
ขนาดกวาง ๓ ซม.

๒ ซม.
๓.๕ ซม.

๓ ซม.
๕ ซม.

หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง
๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาด กวาง ๒ ซม. ยาว ๓ ซม.
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด
กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย (หญิง)

202

-๒๖-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
การสวมเครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)

-๒๗-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
การสวมเครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)

203

204

-๒๘-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
การสวมเครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา

หมายเหตุ ในกรณีจําเปนเรงดวน จะสวมเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนาประกอบกับเครื่องแตงกายชุดใดก็ได

-๒๙-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
การสวมเครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา

205

206

-๓๐-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดฝฝึกกหรื
หรืออชุชุดดปฏิ
การสวมเครื
ปฏิบบัตัติกิการาร
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

-๓๑-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดปฏิบัติการกู้ชชีพีพกูกู้ภภัยัย
การสวมเครื

207

208

-๓๒-

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีกการ
การสวมเครื
าร (ชาย)

-๓๓-

การสวมเครื่อ่องแบบชุ
งแบบชุดดพิพิธธีกีการาร (หญิ
การสวมเครื
(หญิงง))

209

210

211

212

213

214

215

216

217

แบบบัตรประจำ�ตัว
(ด้านหน้า)

บัตรประจำ�ตัว

๕.๕ ซม.

คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
เลขที่..................../.....................

วันออกบัตร.....................บัตรหมดอายุ.....................

๘ ซม.

๕.๕ ซม.

(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

..................
ลายมือชื่อ

ชื่อ................................................
ชื่อสกุล........................................
ตำ�แหน่ง.......................................
สังกัด...........................................
.........................................
ตำ�แหน่ง....................................
ผู้ออกบัตร

๘ ซม.

ตราอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประทับทาบระหว่างรูปกับบัตร
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตําบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ประธานสภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้ารับการฝึกอบรม
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

“การฝึ ก อบรม” หมายความว่ า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด
ที่แน่นอนที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากร
เพียงฝ่ายเดียว
“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยาย
เช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยก็ได้
“การสั มมนาทางวิ ช าการหรื อ เชิงปฏิ บั ติการ” หมายความว่ า การประชุม ในลักษณะเป็ น
การระดมความคิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ นํ า ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาหรื อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้
“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
“การฝึกศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้
กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความ
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น
“การฝึ ก งาน” หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งกําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด
“วิทยากร” หมายความว่ า ผู้ บรรยาย ผู้อ ภิป ราย หรื อที่ เรียกชื่ อ อย่างอื่น ซึ่งทํ าหน้าที่
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา
“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๑ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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“ค่ า อาหาร” หมายความว่ า ค่ า อาหารมื้ อ เช้ า อาหารมื้ อ กลางวั น และอาหารมื้ อ เย็ น
และรวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม
“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน หรือ
เวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรม หรือเวลาเริ่มการฝึกอบรม จนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตร
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ ๘ การฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๙ การจัดฝึกอบรม การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทาง
ไปดูงาน ทั้งในประเทศและหรือ ต่างประเทศ ตามที่กําหนดในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว ม
สังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๙ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบัติราชการ
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ข้อ ๑๑ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๑๒ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
ข้อ ๑๓ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ ๑๒ (๑) ถึ ง (๘) และ (๑๖) ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๙) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มี ลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณ วิทยากรได้
ไม่เกิน ๑ คน
(ข) ชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาเป็ น คณะ ให้ จ่ า ย
ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ า เนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม และ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ใน (๒)
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยรวม
เวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที
ถ้าไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราครึ่งชั่วโมง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
หรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ
๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก
ไม่ เกิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมประเภท ข และการฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอก
ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ง) การฝึ ก อบรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
งดเบิกค่าสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
(๓) การจ่ายค่ าสมนาคุณ วิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญ รับเงินสําหรับวิทยากร ตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
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ข้อ ๑๘ ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ มี ก ารจั ด อาหารให้ แ ก่ บุ ค คลตามข้ อ ๒๒
ให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหาร ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
การจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๙ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๒๒ ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่ จัด การฝึ กอบรมเบิก จ่ายค่ าเช่าที่พั กได้เ ท่าที่จ่ ายจริ ง
แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม
หรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับ ๑ - ๘ หรือเทียบเท่า ให้พักรวมกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้ ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้
การจัดที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๒๐ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดยานพาหนะให้บุคคลตามข้อ ๒๒
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัด
ยานพาหนะรั บ ส่ ง วิ ท ยากรได้ โดยให้ ใ ช้ แ บบใบสํ าคั ญ รั บ เงิ น สํ า หรั บ วิ ท ยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
(๔) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า พาหนะเดิ น ทางเที่ ย วไปและเที่ ย วกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก
หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๒๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรม
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ข้อ ๒๑ การฝึ ก อบรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ จั ด แต่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๒๒ (๔) หรือ (๕)
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ยกเว้น
(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๙
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ
๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน
ข้อ ๒๒ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้า
จะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมร้องขอ และต้นสังกัด
ตกลงยินยอม
ข้อ ๒๓ การเทียบตําแหน่งบุคคลตามข้อ ๒๒ (๑) (๓) และ (๕) ที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาแล้วหรือเคยรับราชการมาแล้ว ให้เทียบตามระดับ
ตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐ สําหรับวิทยากร
ในการฝึกอบรมประเภท ข และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๘
(๔) การเทียบตําแหน่งที่มิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่ง
หน้ า ที่ ปั จ จุ บั น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ การทํ า งานและภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ม าช่ ว ย
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ปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้ เกิด ความเหมาะสมและประโยชน์ต่ อทางราชการ ทั้ งนี้ ให้อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายบุคคล
ข้อ ๒๔ การจัดการฝึกอบรมที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๒๕ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในข้อ ๒๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้
(๒) ค่ า เช่ า ที่ พั ก ให้ เ บิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยไม่ เ กิ น อั ต ราตามบั ญ ชี ห มายเลข ๕
ท้ายระเบียบนี้
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ นี้ ให้ ใ ช้ แ บบใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม
บุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๖ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ
ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือในส่วนที่น้อยกว่าได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรม
ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ให้ ดํา เนิ น การได้ ต ามหลั ก เกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๒๘ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทํ า นองเดี ย วกั น
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ดังนี้
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(๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
(๒) การฝึ ก อบรมที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด หรื อ ร่ ว มกั น จั ด ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
การเบิกค่าลงทะเบียนตาม (๒) ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันเกิน ๓ ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป
หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน ๓ ชั่วโมงครึ่ง ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้กึ่งหนึ่ง
ข้อ ๒๙ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๘ ที่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมไว้ทั้ ง หมด หรือ หน่ วยงานที่ จัด การฝึ กอบรมได้ รั บผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายเกี่ย วกั บ ค่า อาหาร
ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ค่ า พาหนะทั้ ง หมดให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๘ ที่ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน
หรื อ หน่ ว ยงานที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า อาหาร ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ค่ า พาหนะทั้ ง หมด
หรือรับผิดชอบให้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเฉพาะ
ส่วนที่ขาด หรือส่วนที่หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้อ ๓๐ กรณีที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้ว แม้จะต่ํากว่า
สิทธิท่ไี ด้รับก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบ
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สําเนาหนังสือของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศที่หน่วยงานผู้จัดในประเทศจัด หรือหน่วยงานต่างประเทศจัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๙ ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้นต่อไป
จนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทุกระดับ

ระดับการฝึกอบรม

ไม่เกิน ๕๐๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๓๕

ไม่เกิน ๑๐

ไม่เกิน ๕๐

ไม่เกิน ๒๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒๐

ในประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

(บาท : ครึ่งวัน : คน)

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ในต่างประเทศ

ไม่เกิน ๑๐๐

ไม่เกิน ๔๐

ในต่างประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ไม่เกิน ๕๐

(บาท : วัน : คน)
การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ

อัตราค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่มในการฝึกอบรม

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

ไม่เกิน ๗๐๐

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม

บัญชีหมายเลข ๑

๑
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อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ :

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณี
ที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ไม่เกิน ๑,๗๐๐
ไม่เกิน ๒,๔๐๐
ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีท้าย

ไม่เกิน ๒,๕๐๐
ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

หมายเหตุ :

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ประเภท ค.

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

ประเภท ข.

ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ระดับการฝึกอบรม

ประเภท ก.

อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)

บัญชีหมายเลข ๓

๓
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๔
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บัญชีหมายเลข ๔
อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ประเภท

บาท : วัน : คน
อัตรา

๑. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ไม่เกิน ๔๐๐

๒. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ไม่เกิน ๖๐๐

๕
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บัญชีหมายเลข ๕
การเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
การจัดอาหาร

บาท : วัน : คน
อัตรา

๑. การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ

ไม่เกิน ๒๔๐

๒. การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื้อ

ไม่เกิน ๘๐

๓. การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ

ไม่เกิน ๑๖๐

การเบิกจ่ายค่าที่พักให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
กรณีไม่จัดที่พกั ให้
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บาท : วัน : คน
อัตรา
ไม่เกิน ๕๐๐
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บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไต้หวัน
๑๖. เติร์กเมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด์
๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๑๙. ปาปัวนิวกีนี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเชียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮ่องกง

๖

๗
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ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. รัฐบาห์เรน
๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๕. สาธารณรัฐอิรัก
๗. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน
๙. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๑๑. รัฐกาตาร์
๑๓. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๑๕. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๑๗. สาธารณรัฐบุรุนดี
๑๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๒๕. สาธารณรัฐกานา
๒๗. สาธารณรัฐมาลี
๒๙. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๑. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๓๓. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๓๕. เครือรัฐบาฮามาส
๓๗. สาธารณรัฐปานามา
๓๙. จาเมกา
๔๑. มาซิโดเนีย
๔๓. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๔๗. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๙. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๕๑. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๓. สหรัฐเม็กซิโก
๕๕. ราชอาณาจักรเนปาล
๕๗. สาธารณรัฐยูกันดา

๒. สาธารณรัฐซิมบับเว
๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๖. รัฐอิสราเอล
๘. รัฐคูเวต
๑๐. สภาพพม่า
๑๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๑๖. ราชอาณาจักรตองกา
๑๘. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๐. สาธารณรัฐชาด
๒๒.สาธารณรัฐจิบูตี
๒๔. สาธารณรัฐแซมเบีย
๒๖. สาธารณรัฐเคนยา
๒๘. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๔. สาธารณรัฐเบนิน
๓๖. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๓๘. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๔๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๔๒. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๔๔. จอร์เจีย
๔๖. สาธารณรัฐคีร์กซิ
๔๘. สาธารณรัฐมอลโดวา
๕๐. ยูเครน
๕๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๕๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๕๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๕๘. สาธารณรัฐแกมเบีย

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

๘
เอกสารหมายเลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม......................................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร.....................................................................................................................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่.........................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................
ได้รับเงินจาก............................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้จ่ายเงิน

)
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ลําดับที่

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

ชื่อ - ชื่อสกุล

ที่อยู่

ค่าเช่าทีพ่ ัก
(บาท)

ค่าพาหนะ
(บาท)

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้จ่ายเงิน
(……………………………………………………..)
ตําแหน่ง …………………………………………………….

ค่าอาหาร
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รบั เงิน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ……………………………….............………………………โครงการ/หลักสูตร…………….........................................................………………..………...
วันที่ ………... เดือน …………….....……… พ.ศ. ………....….....……ถึงวันที่ …....………. เดือน …....……...….………… พ.ศ. ………...….………....จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์
รวมทั้งสิ้น ……. คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ปรากฏรายละเอียดดังนี้

แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

เอกสารหมายเลข ๒

๙
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๑๐
เอกสารหมายเลข ๓
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
โครงการ/หลักสูตร ………………………………….……………………………ณ ประเทศ …………………………..…………………………..
ตั้งแต่วันที่ ………………………….………………… ถึงวันที่ …………………………………..…….…………………………..........................
ชื่อ …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….............
ตําแหน่ง ……………………………………… ระดับ ………………………….………… กอง ………………...………………………….............
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ……………………………………………………………………..……………............................................
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง …………………………………..
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ………..……บาท จํานวน ……..…วัน
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ….……บาท จํานวน ………วัน
๔. ………………………………………………………………………………..
๕. ………………………………………………………………………………..
๖. ………………………………………………………………………………..
ค่าใช้จ่ายทีข่ อเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ………….……………………………
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ……………… บาท จํานวน …………วัน
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ………… บาท จํานวน …………วัน
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
๕. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
๗. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในวงเงิน …..………………..…………. บาท
ในวงเงิน ……………………………….. บาท
ในวงเงิน …………………………….…. บาท
ในวงเงิน …………………………….…. บาท
ในวงเงิน ……………………….….…. บาท
ในวงเงิน …………………….….……. บาท
รวมเป็นเงิน …………..... บาท
ในวงเงิน ………………………….……. บาท
ในวงเงิน ………………………….……. บาท
ในวงเงิน ….……………………………. บาท
ในวงเงิน …………………………..…… บาท
ในวงเงิน …….…………………………. บาท
ในวงเงิน …….…………………………. บาท
ในวงเงิน ………………………………. บาท
รวมเป็นเงิน ….………………………. บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ………………………………………… ผู้เดินทาง
…………./……………/…………
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่ว นตําบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
หรือได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามความจําเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้
ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
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ข้อ ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือที่มิได้มีตําแหน่งกําหนดไว้ในระเบียบนี้
หรื อ ไม่ มี ก ฎหมายกํ า หนดตํ า แหน่ ง ของผู้ นั้ น เที ย บไว้ กั บ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
ให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยมี อํา นาจกําหนดเทีย บตํา แหน่ งกับ ตํา แหน่ งระดับของเจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่ น
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ได้
ข้อ ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอํ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง
ไปราชการ ดังนี้
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธาน
สภาท้องถิ่น
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่ว งหน้าก่อนเดินทางไปราชการ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
หากพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้ว ย และผู้บริหารท้องถิ่น หรือประธานสภาท้องถิ่น
สามารถอุทธรณ์คําสั่งได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการแล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็น
การปฏิบั ติภารกิจเกี่ย วกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วัน ทําการ
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุ ก ารนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ข้า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น รวมถึ ง ลูก จ้ า ง
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้องมี
คํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
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ข้อ ๙ ถ้า ผู้เ ดิน ทางไปราชการมี ความจํา เป็น ต้อ งออกเดิน ทางล่ ว งหน้า หรื อ ไม่ สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติ
ให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบีย บว่าด้ว ยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเดินทางแล้ว ให้มีสิท ธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบีย บนี้กําหนดไว้
ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ข้อ ๑๐ เจ้า หน้ าที่ท้ องถิ่น ซึ่งได้รั บการแต่ง ตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่ง ระดับสู งขึ้ น ภายหลัง วัน ที่
ได้เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ
ที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คําสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทาง
ก็ตาม
ข้อ ๑๑ เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เดิ น ทางไปรั ก ษาการในตํ า แหน่ ง หรื อ รั ก ษาราชการแทน
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสําหรับ
ตําแหน่ง ระดับที่ต นดํารงอยู่ แต่การเดิน ทางระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน
รวมทั้งการเดิน ทางกลับมาดํารงตําแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตามอัต รา
สําหรับตําแหน่งระดับที่ตนรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตําแหน่งระดับที่ต่ํากว่า
ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสําหรับตําแหน่งระดับที่ตนดํารงอยู่
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๓ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย เลี้ ย งประจํ า จะเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ตามระเบียบนี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
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(๑) การไปปฏิ บั ติร าชการชั่ ว คราวนอกที่ ตั้ง สํ านั ก งาน ซึ่ งปฏิบั ติ ร าชการปกติ ต ามคํา สั่ ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๓) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่ าเช่ายานพาหนะ ค่ าเชื้อเพลิ งหรือพลังงานสําหรับ ยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๑๖ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให้เ บิ กได้ ใ นลั ก ษณะเหมาจ่า ย ตามจํ า นวนเงิน และเงื่ อนไขที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่ห รือสถานที่ปฏิบัติ ราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรมให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
นั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพั กผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่า
สิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด
ในกรณี เ ป็ น การเดิ น ทางไปราชการในท้ อ งที่ ที่ มี ค่ า ครองชี พ สู ง หรื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจกําหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ต าม
ความจําเป็น
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การเดิน ทางไปราชการเป็น หมู่ คณะ ซึ่ งมี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งระดั บ ๙ ขึ้น ไปหรื อเทีย บเท่ า
เป็นหัวหน้าคณะหากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๙ การเบิกเบี้ย เลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติร าชการแห่งเดีย วกัน ให้เบิกได้เพีย งระยะเวลาไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันออกเดิน ทาง
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๐ การเดิน ทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดิน ทาง
ไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการได้เพียงระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน ออกเดิน ทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้
ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีที่จําเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไม่มีแพทย์
ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
ข้อ ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดยประหยัด
ในกรณีไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ ใ ช้ พ าหนะอื่ น ได้ แต่ ผู้ เ ดิ น ทางจะต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ไว้ ใ นรายงานการเดิ น ทาง
หรือหลักฐาน การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับ
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดิน ทางไปกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พัก หรือ สถานที่ ปฏิ บั ติร าชการกับ สถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
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ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง
ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ มีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้น การปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามข้อ ๙ ให้เบิก
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง
ในระหว่างการลานั้น ให้เ บิกค่ าพาหนะได้เท่ าที่ จ่ายจริ งโดยไม่เกิ น อั ต ราตามเส้ น ทางที่ ได้ รับคํ าสั่ ง
ให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๒๓ การเดิ น ทางไปราชการโดยยานพาหนะประจํา ทาง ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกําหนดไว้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กํ า หนดอั ต ราค่ า พาหนะดั ง กล่ า วขึ้ น ไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละการตรวจสอบ
เมื่อกําหนดแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อ ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น
จึงจะมีสิท ธิเบิกเงิน ชดเชยเป็น ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็น ค่าใช้จ่ายสําหรับเป็น ค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้
ข้อ ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด
(ก) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(ข) ผู้ดํารงตําแหน่งต่ํากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์
ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๓) การเดิน ทางซึ่งไม่เข้าหลั กเกณฑ์ต าม (๑) (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
ข้อ ๒๘ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการในหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะ
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทีย บเท่า หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตาม
สิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชา
มีสิทธิเบิก
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ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทําหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสําหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนําสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะ
สําหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้อ ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจํา
ข้อ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่การเดินทางไปประจําต่างสํานักงานไปรักษาการ
ในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ สํานักงานแห่งใหม่
ข้อ ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจําสํา นักงานแห่งใหม่ให้เ บิกค่า ใช้จ่า ยได้ ตามข้ อ ๑๔
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้
ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ การนั บเวลาเดิ น ทางไปราชการ เพื่ อคํานวณเบี้ย เลี้ย งเดิน ทางให้นับตั้ ง แต่ เวลา
ออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
ข้อ ๓๖ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการประจํ า จะเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะสํ า หรั บ บุ ค คล
ในครอบครัวได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกินสองคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๓๗ ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตามให้เบิกได้ใน
อัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ ๓๓ สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในตําแหน่งระดับต่ําสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักอาศัยที่ทางราชการจัดให้
หรือบ้านเช่าได้และผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่
ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้เ ดิน ทางไปประจํ าต่างสํานัก งาน เดิ น ทางโดยเครื่อ งบิน ตามข้อ ๒๗
ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย
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ข้อ ๓๙ ในกรณีจําเป็นซึ่งไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง
รายงานชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บริหารท้องถิ่น
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บริหารท้องถิ่น มีอํานาจอนุญาตเลื่อนการเดิน ทางได้ภายในเวลาอัน สมควร แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนบั แต่วันที่ปรากฏในคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจําซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้
เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
ข้อ ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิก
จากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจํา
ส่วนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ข้อ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม
ของผู้เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกจ้าง
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าขนย้ายสิ่งของส่ว นตัว เพื่อกลับ ภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นั้น ตามอัต ราสําหรั บ
ตําแหน่งระดับครั้งสุดท้าย ก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ
จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วยถ้าทายาท
ผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทําภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันออก
จากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๔๔ เจ้า หน้ าที่ ท้อ งถิ่ น ซึ่ งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ลูก จ้า ง ซึ่ งถู กสั่ง พัก การจ้ างจะเบิ ก
ค่าใช้จ่ายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามข้อ ๔๓ และ ๔๔
จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลําเนาเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่สูงกว่า ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้
ให้นําบทกําหนดในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ข้อ ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ได้ ผู้ที่เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ ๘
ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือหน่วยงานใด ๆ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตามระเบีย บนี้
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้เท่าที่มีสิทธิ
ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงาน สําหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน
วงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร
และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทาง
ไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด และให้
เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ได้เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น ไม่ว่าจะเดินทาง
ไปประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการเจ็บป่ว ยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นําข้อ ๒๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๐ การนั บ เวลาเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศเพื่ อ คํ า นวณเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดิน ทาง
เข้าประเทศไทย
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ในกรณีการเดิน ทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ใช้ เอกสารอย่างอื่น ซึ่งมิใ ช่หนังสือเดิน ทางเวลา
ที่ถือว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่วั โมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่
ไม่ถึงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่
ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาที่เข้าพัก
ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ
หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติร าชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง
เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม
ซึ่ง โดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัด ที่พักไว้ให้แ ล้ว
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคน
ต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วย
ให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ
ข้อ ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ ให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่าง
การลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๕๓ การเดิน ทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบิน จากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดิน ทางในต่างประเทศ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(๒) ชั้น ธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้น ประหยัด หรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุไว้
ใน (๑) และ (๒)
ในกรณีที่เครื่องบิน ที่ใช้ในการเดิน ทางไม่มีชั้นระหว่างชั้น หนึ่งกับขั้น ประหยัดหรือชั้น ต่ําสุด
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการมีความจําเป็น ต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชา
มีสิท ธิเบิก และให้พักแรมในที่เดีย วกับผู้บังคับบัญ ชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิท ธิ
ที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน
ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
ข้อ ๕๕ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิกได้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
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ข้อ ๕๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๕๗ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยยื่นบัญชี
รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข้อ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้ว ยใบสําคัญ
คู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด และให้เบิกจากงบประมาณ
ประจําปีที่เดินทางไปราชการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
ระเบีย บนี้ สําหรับสิท ธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือที่ก่อหนี้ผูกพัน ไปแล้ว โดยสุจริต ก่อนวัน ที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้สําหรับส่วนที่เกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ยานพาหนะประจําทาง” และ “พาหนะส่วนตัว” ต่อจากบทนิยาม
คําว่า “บุคคลในครอบครัว” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย และให้
หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจําโดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
และค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่
ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรณีผู้เดิน ทางไปราชการถึ งแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุ แห่งความตายมิไ ด้
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัว
ของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพ มีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
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(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ ายจริ งไม่เ กินอัต ราตามเส้ นทางจากท้ องที่ที่ ผู้ถึงแก่ความตาย
รั บ ราชการไปยั ง ท้ อ งที่ ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายตามสิ ท ธิ ข องผู้ ถึ ง แก่ ค วามตาย เว้ น แต่ บุ ค คลในครอบครั ว
ของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย
ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือก
ค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทาง
ไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ ณะ ซึ่งมีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นหัวหน้าคณะ
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ข องข้ อ ๒๒ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
(๑) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกําหนด เว้นแต่กรณีจําเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บ
เงินค่าพาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกําหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะ
เดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สําหรับการเดินทาง
โดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบข้อ ๘
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ ดังนี้
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(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
ให้คํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้นและตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน
เช่น เส้นทางของเทศบาล และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทาง
เป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๓ ผู้ เดิน ทางไปราชการประจํ าสํ านั กงานแห่ ง ใหม่ ใ ห้เ บิ ก ค่ าใช้ จ่ ายได้ ต ามข้ อ ๑๕
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ ตามบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ถ้ า ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศชั่ ว คราวได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานใด ๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบนี้ แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบได้ ดังนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้ ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินไปและกลับได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
ไปและกลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ํากว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
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(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังนี้
(ก) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้อง
ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(ข) กรณี ผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จั ด เลี้ ย งอาหารทุ ก มื้ อ ให้ ง ดเบิ ก ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
กรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๓) ค่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของ
ผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าที่พักต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงซึ่งเมื่อรวมกับค่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๕๕
(๕) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิก
ได้ตามสิทธิ กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจํานวน
ที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เบี้ ยเลี้ ยงเดิน ทางไปราชการต่ างประเทศชั่ วคราวให้ เ บิก ได้ใ นลักษณะเหมาจ่ ายตามบั ญ ชี
หมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด
และค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม
ซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว
ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๕ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ในลักษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบนี้”
การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตามวรรคหนึ่งได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา
หรือผู้แทนส่วนราชการไทย แต่ไม่รวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
(๒) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย
(๓) เป็ น ผู้ เ ดิ น ทางไปปรึ ก ษาหารื อ หรื อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(๔) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ
(๕) เป็นผู้เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) เป็ น ผู้ เ ดิ น ทางไปจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ไทย หรื อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ไทยในต่ า งประเทศ
หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(๗) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๕/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๕๕/๑ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการได้
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(๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงิน
ของโรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจํานวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิก
ค่าเช่าที่พักก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีหมายเลข ๑
อัตราค่าเบีย้ เลี้ยงในลักษณะเหมาจ่ายในราชอาณาจักร

ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๒๔๐

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

๒๗๐

เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น

อัตราค่าเช่าทีพ
่ ักในราชอาณาจักร

บัญชีหมายเลข ๒
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(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)
๑,๕๐๐
๘๕๐
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน
ขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะ
พักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
๒,๒๐๐
๑,๒๐๐
ระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่
เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน
ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
ระดับ ๑๐ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจําเป็นต้องใช้
สถานที่เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ
บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สําหรับห้องพัก
อีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวก็ได้
(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๘๐๐
๑,๒๐๐

หมายเหตุ : ๑. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๑ – ๙ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
๒. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
๓. ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
๔. ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีผู้เช่า
เข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ญชีหมายเลข
๓
บัญชีหบับัมายเลข
๓
ญชีหมายเลข
๓
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ราค่าขนย้
ายสิ
่งของส่
นตั
วในการเดิ
นทางไปราชการประจํ
าในราชอาณาจั
อัอัอัตตตราค่
ายสิ
่งของส่
วนตัววนตั
วในการเดิ
นทางไปราชการประจํ
าในราชอาณาจั
กร กกรร
ราค่าขนย้
าขนย้
ายสิ
่งของส่
วในการเดิ
นทางไปราชการประจํ
าในราชอาณาจั
ระยะทาง (กม.)
ระยะทาง
ระยะทาง(กม.)
(กม.)
- ๕๐
๑ ๑๑- ๕๐
๕๑– ๑๐๐
–- ๕๐
๑๐๐
๕๑๕๑
–
๑๐๐
๑๐๑– ๑๕๐
– ๑๕๐
๑๐๑
๑๐๑
–
๑๕๑– ๒๐๐
– ๑๕๐
๒๐๐
๑๕๑
๑๕๑
–
๒๐๐
๒๐๑– ๒๕๐
– ๒๕๐
๒๐๑
๒๐๑
–
๒๕๑– ๓๐๐
– ๒๕๐
๓๐๐
๒๕๑
๒๕๑
–
๓๐๐
๓๐๑– ๓๕๐
– ๓๕๐
๓๐๑
๓๐๑
–
๓๕๑– ๔๐๐
– ๓๕๐
๔๐๐
๓๕๑
๓๕๑
–
๔๐๐
๔๐๑– ๔๕๐
– ๔๕๐
๔๐๑
๔๐๑
–
๔๕๑– ๕๐๐
– ๔๕๐
๕๐๐
๔๕๑
๔๕๑
–
๕๐๐
๕๐๑– ๕๕๐
– ๕๕๐
๕๐๑
๕๐๑
–
๕๕๑– ๖๐๐
– ๕๕๐
๖๐๐
๕๕๑
๕๕๑
–
๖๐๐
๖๐๑– ๖๕๐
– ๖๕๐
๖๐๑
๖๐๑
–
๖๕๑– ๗๐๐
– ๖๕๐
๗๐๐
๖๕๑
๖๕๑
–
๗๐๐
๗๐๑– ๗๕๐
– ๗๕๐
๗๐๑
๗๐๑
–
๗๕๑– ๘๐๐
– ๗๕๐
๘๐๐
๗๕๑
๗๕๑
–
๘๐๐
๘๐๑– ๘๕๐
– ๘๕๐
๘๐๑
๘๐๑
–
๘๕๑– ๙๐๐
– ๘๕๐
๙๐๐
๘๕๑
๘๕๑
–
๙๐๐
๙๐๑– ๙๕๐
– ๙๕๐
๙๐๑
๙๐๑
–
๙๕๐
๙๕๑– ๑,๐๐๐
– ๑,๐๐๐
๙๕๑
๙๕๑ ––๑,๐๐๐
๑,๐๐๑
๑,๐๕๐
๑,๐๐๑
๑,๐๐๑– ๑,๐๕๐
– ๑,๐๕๐
๑,๐๕๑ – ๑,๑๐๐
๑,๐๕๑
๑,๐๕๑– ๑,๑๐๐
– ๑,๑๐๐
๑,๑๐๑– ๑,๑๕๐
– ๑,๑๕๐
๑,๑๐๑
๑,๑๐๑ – ๑,๑๕๐
๑,๑๕๑ – ๑,๒๐๐
๑,๑๕๑
๑,๑๕๑– ๑,๒๐๐
– ๑,๒๐๐
๑,๒๐๑– ๑,๒๕๐
– ๑,๒๕๐
๑,๒๐๑
๑,๒๐๑ – ๑,๒๕๐

๑,๒๕๑– ๑,๓๐๐
– ๑,๓๐๐
๑,๒๕๑
๑,๒๕๑ – ๑,๓๐๐
๑,๓๐๑– ๑,๓๕๐
– ๑,๓๕๐
๑,๓๐๑
๑,๓๐๑ – ๑,๓๕๐
๑,๓๕๑– ๑,๔๐๐
– ๑,๔๐๐
๑,๓๕๑
๑,๓๕๑ – ๑,๔๐๐
๑,๔๐๑– ๑,๔๕๐
– ๑,๔๕๐
๑,๔๐๑
๑,๔๐๑ – ๑,๔๕๐
๑,๔๕๑– ๑,๕๐๐
– ๑,๕๐๐
๑,๔๕๑
๑,๔๕๑ – ๑,๕๐๐

ตรา (บาท)
อัตรา อัอั(บาท)
ตรา (บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐๖,๕๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๘,๕๐๐๘,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐๙,๐๐๐
๙,๕๐๐
๙,๕๐๐๙,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๗,๕๐๐

๑๘,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๑๙,๕๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐
๒๐,๕๐๐
๒๐,๕๐๐

ระยะทางที
น ๑,๕๐๐
กิโลเมตรขึ
้นไปให้
อยูล่ใพินดุ
พินิจ้บของผู
้บริอหงถิารท้
งกัจดารณา
ที่จะพิจารณา
สํสํสําาาหรัหรั
บบบระยะทางที
่เกิน่่เเกิกิ๑,๕๐๐
กิโลเมตรขึ
้นไปให้
อยู่ในดุ
นิจลลของผู
ริหารท้
่นต้ออนงถิ
สัง่่นนกัดต้ต้ทีนน่จสัสัะพิ
หรั
ระยะทางที
น
๑,๕๐๐
กิ
โ
ลเมตรขึ
้
น
ไปให้
อ
ยู
่
ใ
นดุ
พิ
น
ิ
จ
ของผู
้
บ
ริ
ห
ารท้
งถิ
ง
กั
ด
ที่จะพิจารณา
อนุมมัตัติให้ิให้เบิเบิกกจ่จ่ายในลั
ายในลักษณะเหมาจ่
กษณะเหมาจ่
ายได้
ตามความจํ
าเหมาะสม
เป็นเหมาะสม
อนุ
า
ยได้
ต
ามความจํ
า
เป็
น
อนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจําเป็นเหมาะสม

263

ที่ปรึกษา
๑)
๒)
๓)
๔)

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
นายพรพจน์  เพ็ญพาส
นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์
นายกอบชัย  บุญอรณะ

คณะผู้จัดท�ำ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)

นายภูสิต  สมจิตต์
นางรัตนา  ศิริพานิช
นางสาวนัยนา  พลหาญ
นางสุมิตรา นาแสวง
นายสรพงษ์  เศรษฐสนิท
นางสาวปิยะพิมพ์  กิติสุธาธรรม
นางสาวพันธาทิพย์  ศรีขวัญ
นางสาวธัญญ์นรี  จารุภาคย์ชานนท์
นายเกรียงศักดิ์  ชาภักดี
นายจิตติศักดิ์  แก้วพวง
ว่าที่ ร.ต. อัครินทร์  อินณรงค์
นายปรเมศวร์  ลิมปนัดดา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

