
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ี

วา่ดว้ยการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   

 

โดยที!ในปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันอบุัตภิัยแห่งชาตซิ ึ!งมอํีานาจหนา้ที!ในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานที!เกี!ยวกบัการป้องกนัอบุตัภิยัไมส่ามารถดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที!

ดังกล่าวอย่างมีประสทิธิภาพเพียงพอ ดังนั2น เพื!อใหค้ณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต ิ      

ทําหนา้ที!อยา่งมปีระสทิธภิาพยิ!งขึ2น สมควรปรับปรงุระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการป้องกัน

อบุตัภิยัแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้

ดังตอ่ไปนี2 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี2เรยีกว่า “ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการป้องกันอุบัตภิัย

แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๘” 

1ขอ้ ๒  ระเบยีบนี2ใหใ้ชบ้ังคับตั 2งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยการป้องกันอบุัตภิัยแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี2 

“อุบัติภัย” หมายความว่า ภัยที!เกดิจากอุบัติเหตุเนื!องจากการจราจร     

ทางบก ทางนํ2า หรอืทางอากาศ อบุตัเิหตเุนื!องจากการทํางาน หรอืบุัตเิหตุที!เกดิขึ2นในบา้นหรอืใน

ที!สาธารณะ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ        

สว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ!น องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ 

                                                 
1  ราชกจิจานุเบกษา เลม่ ๑๑๒/ตอนที! ๙๕ ง/หนา้ ๓๔/๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
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“นโยบาย” หมายความวา่ หลักการสําคัญที!กําหนดขึ2นเพื!อเป็นแนวทางใน

การป้องกนัอบุตัภิยั 

“แผนหลัก” หมายความว่า แผนการป้องกันอุบัตภิัยเพื!อเป็นแนวทาง

สําหรับหน่วยงานของรัฐปฏวิัต ิเพื!อใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายที!กําหนดไวใ้นนโยบาย 

2ขอ้ ๕  ใหม้ีคณะกรรมการคณะหนึ!ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันอุบัตภิัย

แห่งชาต”ิ เรียกโดยย่อว่า “กปอ.” ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ ึ!ง

นายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน

กรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

เลขาธกิารคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิผูอํ้านวยการสํานักงบประมาณ ผูบ้ัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ

อธบิดีกรมการขนส่งทางนํ2า และพาณิชยนาวีอธบิดีกรมการขนส่งทางบก อธบิดีกรมการขนส่ง   

ทางอากาศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบด ี       

กรมทางหลวงชนบท อธบิดกีรมประชาสัมพันธ ์อธบิดกีรมป่าไมอ้ธบิดกีรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ!น อธบิดกีรมสวัสดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช        

ผู ว้่ า ราชการกรุง เทพมหานคร ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน                

พระบรมราชูปถัมภ ์นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และผูท้รงคุณวุฒซิ ึ!งประธาน

กรรมการแตง่ตั 2งจากผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการป้องกนัอบุตัภิยั หรอืมผีลงานเป็นที!ยอมรับของ กปอ. 

จํานวนไมเ่กนิสี!คนเป็นกรรมการ 

ใหอ้ธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให ้

ขา้ราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสองคน เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

3ขอ้ ๖  กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิ ึ!งประธานกรรมการแต่งตั 2งตามขอ้ ๕ มวีาระ  อยู่

ในตําแหน่งคราวละสองปี 

                                                 
2 ขอ้ ๕ แกไ้ขเพิ!มเตมิโดยระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิ(ฉบบัที! 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

3 ขอ้ ๖ แกไ้ขเพิ!มเตมิโดยระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิ(ฉบบัที! 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ในกรณีที!กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิ ึ!งประธานกรรมการแต่งตั 2งพน้จากตําแหน่งกอ่น

วาระหรือในกรณีที!ประธานกรรมการแต่งตั 2งกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ!มขึ2นในระหว่างที!กรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุซิ ึ!งแตง่ตั 2งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตําแหน่ง ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั 2งใหดํ้ารงตําแหน่งแทนหรอื

เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ!มขึ2นอยูใ่นตําแหน่งเท่ากับวาระที!เหลอือยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ซึ!งไดแ้ตง่ตั 2งไวแ้ลว้ 

เมื!อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ!ง หากยังมไิดม้กีารแต่งตั 2งกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒขิึ2นใหม ่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิ ึ!งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั2นอยูใ่นตําแหน่งเพื!อ

ดําเนนิงานตอ่ไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึ!งไดรั้บแตง่ตั 2งใหมเ่ขา้รับหนา้ที! 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึ!งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตั 2งอกีได ้

4ขอ้ ๗  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามขอ้ ๖ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

ซึ!งประธานกรรมการแตง่ตั 2งพน้จากตําแหน่งเมื!อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ประธานกรรมการใหอ้อก 

(๔) เป็นบคุคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไดรั้บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที!สุดใหจํ้าคุก เวน้แต่โทษสําหรับ

ความผดิที!ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

ขอ้ ๘  องค์ประชุมและระเบียบการประชุมของ กปอ. ใหเ้ป็นไปตามที! กปอ. 

กําหนด 

ขอ้ ๙  จะแต่งตั 2งคณะอนุกรรมการหรอืที!ปรกึษาเพื!อพจิารณา ใหคํ้าปรกึษาและ

ปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึ!งตามที! กปอ. มอบหมายก็ได ้

                                                 
4 ขอ้ ๗ แกไ้ขเพิ!มเตมิโดยระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิ(ฉบบัที! 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ใหนํ้าบทบัญญัตขิอ้ ๘ มาใชบ้ังคับแก่การประชมุของคณะอนุกรรมการดว้ยโดย

อนุโลม 

ใหท้ี!ปรกึษาซึ!ง กปอ. แตง่ตั 2งไดรั้บคา่ตอบแทนตามที!กระทรวงการคลังกําหนด 

5ขอ้ ๑๐  ให ้กปอ. มอํีานาจหนา้ที!ดังตอ่ไปนี2 

(๑) เสนอนโยบายและแผนหลักเกี!ยวกบัการป้องกนัอบุตัภิยัตอ่คณะรัฐมนตร ี

(๒) เสนอแนะแนวทางปฏบิัตแิละประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ!งรับ

นโยบายและแผนหลักที!คณะรัฐมนตรเีห็นชอบแลว้ไปดําเนนิการ 

(๓) จัดทําขอ้เสนอแนะและใหค้วามเห็นเกี!ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานของ

รัฐและปัญหาขอ้ขัดขอ้งต่างๆ เกี!ยวกับการป้องกันอุบัติภัยเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือ              

รองนายกรัฐมนตรซี ึ!งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

(๔) เสนอความเห็นและขอ้สังเกตต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ ึ!ง

นายกรัฐมนตรมีอบหมายเกี!ยวกบัการใหม้กีฎหมาย หรอืแกไ้ขปรับปรงุกฎหมายเกี!ยวกบัการป้องกัน

อบุตัภิยั 

(๕) ประสานงานและตดิต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการป้องกัน

อบุตัภิยั 

(๖) สนับสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรม การประชมุ หรอืสัมมนาเกี!ยวกับการ

ป้องกนัอบุตัภิยั 

(๗) ประชาสมัพันธด์า้นการป้องกนัอบุตัภิยัและดา้นอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง 

(๘) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายและแผนหลัก 

(๙) ปฏบิัตกิารในเรื!องที!เกี!ยวกับการป้องกันอบุัตภิัยหรอืสาธารณภัยตามที!ไดรั้บ

มอบหมายจากนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรซี ึ!งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

                                                 
5 ขอ้ ๑๐ แกไ้ขเพิ!มเตมิโดยระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาต ิ(ฉบบั
ที! ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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อํานาจหนา้ที!ตามวรรคหนึ!ง กปอ. อาจมอบหมายใหสํ้านักงาน กปอ. เป็นผูป้ฏบิัติ

หรอืดําเนนิการแทนได ้

ขอ้ ๑๑  ใหม้สํีานักงานคณะกรรมการป้องกนัอบุตัภิยัแหง่ชาตนํิานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ีเรยีกโดยยอ่วา่ “สํานักงาน กปอ.” ทําหนา้ที!สํานักงานเลขานุการของ กปอ. 

ใหสํ้านักงาน กปอ. มหีนา้ที!ดังตอ่ไปนี2 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางดา้นกําหนดนโยบายและวางแผนหลักรวมทั 2งการ

ประสานงานและตดิตามผลการปฏบิัตงิานของหน่วยงานปฏบิัตทิั 2งภาครัฐและเอกชน ประเมนิผล

การปฏบิตังิาน แลว้รายงานตอ่ กปอ. 

(๒) สนับสนุนและส่งเสรมิงานวชิาการ และเผยแพร่งานฝึกอบรมและ

พัฒนาเจา้หนา้ที!ที!เกี!ยวขอ้งกบัการป้องกนัอบุตัภิยั 

(๓) เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและสถติเิกี!ยวกบัอบุตัภิยั 

(๔) ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัอบุตัภิยั

ของหน่วยงานอื!นที!เกี!ยวขอ้งหรอืที!ไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้ ๑๒  ให ้กปอ. กําหนดใหม้หาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาใน

สว่นภมูภิาคตามที!เห็นสมควรเป็นศนูยป์ระสานงานทางวชิาการดา้นการป้องกนัอบุตัภิยัประจําภาค 

ขอ้ ๑๓  ใหจั้งหวัดเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัตดิา้นการป้องกัน

อบุัตภิัยในสว่นภมูภิาค โดยใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการปฏบิัตงิานของ กปอ. และสํานักงาน 

กปอ. 

ขอ้ ๑๔  ใหน้ายกรัฐมนตรรัีกษาการตามระเบยีบนี2 

 

ประกาศ ณ วันที! ๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี

 
 


