
การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร.เทศบาล  และเมืองพัทยา 

                                                                                                                                 
 

                                                            ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล/เมืองพัทยา 

                                                                                            (นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา)   
 
 

                                                                                                                           รองนายกเทศมนตรี/รองนายกเมืองพัทยา 

                                                                                                                    (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยา แตงตั้ง)   
 
 
 

                                                                                 เจาหนาที่สํานักปลัดเทศบาล/เมืองพัทยา 

                                                                                                                    ขาราชการสวนราชการอื่น 
                          (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยาแตงตั้ง)  
         

               
                                                                   

 
                                                                                                                           สมาชิก อปพร./เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

                                                                                                                 (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยาแตงตั้ง)  
                                                                                         
                                                                                       
 

                                                                                                                                                    ผูที่สําเรจ็การฝกอบรมหลักสูตรอปพร. 
 

–ระเบียบก าดไทยวาดวยหนวย อปพร. พ.ศ. 2547  ขอ 27, 2 -33   

ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยา 

หน.ฝายสงเคราะห
ผูประสบภัย 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล/เมืองพัทยา 

 
าชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร.  สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร.  สมาชิก อปพร.

หน.ฝายปองกัน 
และบรรเทาภัย 

หน.ฝายรักษาความ
บเรียบรอย 

   เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

ห วยปฏิบัติการ 
กูชีพกูภัย

หน.ฝาย
อื่นๆ 
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การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร.องคการบริหารสวนตําบล 

                                                                                                                                  
 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบล  
 
                             

 
                                รองนายกองคการบริหารสวนตําบล        
                        (ผูอาํนวยการศูนย อปพร.อบต.แตงตั้ง)  

 
 

                                                                                 เจาหนาที่ของสํานักปลัดอบต. และสวนราชการอื่น            
                         (ผูอํานวยการศูนย อปพร.อบต.แตงตั้ง)  

 
 
 

                                                                                  
         

               
                                                                   

                                                     สมาชิก อปพร./เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 
                                                                                                                 (ผูอํานวยการศูนย อปพร.อบต.แตงตั้ง) 

                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                                                                                  ผูที่สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรอปพร. 
 

ผูอํานวยการศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบล 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล 

หน.ฝายสงเคราะห
ผูประสบภัย 

 
าชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร.  สมาชิก อปพร.

นวยปฏิบัติการ 
กูชีพกูภัย

หน.ฝาย
อื่นๆ 

หน.ฝายรักษาความ
บเรียบรอย 

หน.ฝายปองกัน 
และบรรเทาภัย 

   เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

–ระเบียบก าดไทยวาดวยหนวย อปพร. พ.ศ. 2547  ขอ 27 0-33                                          
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การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                 
 

                     ผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
 
                          

 
                              ผูชวยผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร     
                        (ผูอาํนวยการศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพฯแตงตั้ง)  
    
                          
       เจาหนาที่ของฝายปกครอง สํานักงานเขตในกรุงเทพฯ  

                       และสวนราชการอื่น 
       (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพฯแตงตั้ง)     
 
                         

                           
                          

          สมาชิก อปพร./เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 
                                                                                       (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพฯแตงตั้ง) 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

หน.ฝาย
อื่นๆ 

หน.ฝายสงเคราะห
ผูประสบภัย 

   เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

หน ัน 
แล ัย 

หน.ฝายรักษาความ
สงบเรียบรอย 

 
 

         
                                                    ผูทีส่ําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรอปพร. 

                 
                          

 
 

 
 สมาชิก อปพ . สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก 

–ระเบียบก าดไทยวาดวยหนวย อปพร. พ.ศ. 2547  ขอ 28,30-33                                                        
    
.ฝายปองก
ะบรรเทาภ

 อปพร. 

ระทรวงมห
ร



การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร.เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเขต ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

                                                                                                                                 
 

                             ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล/เมืองพัทยา(นายกเทศมนตรี/เมืองพัทยา) 

                                                                    (ผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร/นายก อบต./ผูอํานวยการเขต/นายกเมือง
พัทยา)   

 
 

                        รองนายกเทศมนตรี/รองนายก อบต./รองผูอํานวยการเขต/รองนายกเมืองพัทยา 
 
 

                                                  เจาหนาที่สํานักปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                                                                                     ขา ราชการอื่น (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล แตงตั้ง)   
         

          
                                                                  

 
                                                                                                                        สมาชิก อปพร./เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

                                                                                        
                                                                                                         (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมืองพัทยาแตงตั้ง) 

ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล/เมืองพัทยา/เขต/อบต. 

หน.ฝายสงเคราะห
ผูประสบภัย 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล 

หน.ฝายปองกัน 
และบรรเทาภัย 

หน.ฝายรักษาความ
สงบเรียบรอย 

   เจาหนาที่ประจําศูนย 

นวยปฏิบัติการ
กูชีพกูภัย

หน.ฝาย
อื่นๆ 

         
                                                            ผูที่สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรอปพร. 

  

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 

 
 สมาชิก อปพร. 
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การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 

ของศูนย  อปพร.กลาง  
 

            ผูอาํนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร 
                           (รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)       
 
 
      
            รองผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร 

                                   (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
 
                                                                                                                
 
 

             อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          
 
 
 
  

                                                    เจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                               
                                                                                             ขาราชการสวนราชการอื่น (ผูอํานวยการศูนย อปพร.กลาง แตงตัง้)   

ผูบัญชาการศูนย อปพร.กลาง 

รองผูบัญชาการศูนย อปพร.กลาง 

ผูอํานวยการศูนย อปพร.กลาง 

เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.กลาง 

 
 
 
 



 
 

การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร. เขต 

 
                 

  ผูอํานวยการศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
            กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 
 
 
 
 

  หัวหนากลุมงานอํานวยการและประสานการปฏิบัติ 
                                                                                             (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เขต แตงตั้ง)   
 
 
 
 
               เจาหนาที่ของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  

ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขต 

เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. เขต 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เขต 

     
 
 
 
 
 
 



 
 การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 

ของศูนย  อปพร.จังหวัด  
 

            ผูอาํนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด 
                           (ผูวาราชการจังหวัด)       
 
 
      
            รองผูวาราชการจังหวัด / หัวหนาสวนราชการจังหวัด 

                     (ผูอํานวยการศูนย อปพร.จังหวัด  แตงตั้ง) 
 
                                                                                                                
 
 

             หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด   
      (ผูอํานวยการศูนย อปพร.จังหวัดแตงตั้ง) 
 
 
 
  

                                                    เจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

                                                                                               
                                                                                             ขาราชการสวนราชการอื่น (ผูอํานวยการศูนย อปพร.จังหวัด แตงตัง้)   

ผูอํานวยการศูนย อปพร.จังหวัด 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด 

เลขานุการศูนย อปพร. จังหวัด 

เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. จังหวัด 

 
 
 
 



 
 

การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร. อําเภอ / กิ่งอําเภอ 

 
 

                     
  ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

             (นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ)   
 
 
 
 

            ปลดัอําเภออาวุโส/ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 
             (ผูอํานวยการศูนย อปพร.อําเภอ/กิ่งอําเภอ แตงตั้ง)   
               
 
  
             เจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

                                                                                             ขาราชการสวนราชการอื่น  
                                                                                             (ผูอํานวยการศูนย อปพร.อําเภอ/กิ่งอําเภอ แตงตัง้)   

ผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ 

เจาหนาที่ศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ 

  
 
 
 
 
 



การจัดหนวยอาสาสมัคร  และการปกครองบังคับบัญชา 
ของศูนย  อปพร.กรุงเทพมหานคร และศูนย  อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

                    
                                                                                                             ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนกรุงเทพมหานคร 
                                                                                                (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)                                                                          

                                                                                   
                                                                                                               ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการศูนย อปพร.กรงุเทพมหานครแตงตัง้) 
                                                                                       
 

   ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
               (ผูอํานวยการศูนย อปพร.กรุงเทพมหานครแตงตั้ง)        

 
   เจาหนาที่ของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

              
                                                                                   ขาราชการสวนราชการอื่น(ผูอํานวยการศูนย อปพร.กรุงเทพมหานครแตงตัง้)       

       
  ผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร     

 
                                                                                 

                                                                                  ผูชวยผูอํานวยการเขตในกรุงเทพฯ(ผูอํานวยการศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพฯแตงตั้ง)  
         
                                                                          เจาหนาที่ของฝายปกครอง สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

  ขาราชการสวนราชการอื่น (ผูอํานวยการศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพมหานครแตงตั้ง)   

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 

เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 

เลขานุการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 

เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 

 


