
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการปองกันอุบตัิภัยแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   

 

โดยที่ในปจจุบันคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ

กาํหนดนโยบายและแผนงานทีเ่กีย่วกบัการปองกนัอบุตัภิยัไมสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ       

ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกัน

อุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว 

ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘” 

01ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ขอ ๔  ในระเบยีบน้ี 

“อุบัติภัย” หมายความวา ภัยทีเ่กิดจากอุบัติเหตุเนือ่งจากการจราจร     

ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน หรือุบัติเหตุที่เกิดขึน้ในบานหรือใน

ทีส่าธารณะ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการ        

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

                                                 
1  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๙๕ ง/หนา ๓๔/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
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“นโยบาย” หมายความวา หลักการสําคัญที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางใน

การปองกันอุบัติภัย 

“แผนหลัก” หมายความวา แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อเปนแนวทาง

สําหรับหนวยงานของรัฐปฏิวัติ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในนโยบาย 

12ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กปอ.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน

กรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

อธิบดีกรมการขนสงทางน้ํา และพาณิชยนาวีอธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการขนสง   

ทางอากาศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดี        

กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปาไมอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ มครองแรงงาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ พืช        

ผู ว า ราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห ใน                

พระบรมราชูปถัมภ นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน

กรรมการแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานการปองกันอุบัติภัย หรือมีผลงานเปนที่ยอมรับของ กปอ. 

จํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ และให

ขาราชการกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยสองคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23ขอ ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งตามขอ ๕ มีวาระ  อยู

ในตําแหนงคราวละสองป 

                                                 
2 ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบตัิภัยแหงชาติ (ฉบบัที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

3 ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบตัิภัยแหงชาติ (ฉบบัที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน

วาระหรือในกรณีที่ประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือ

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

เมือ่ครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตัง้กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ

ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

34ขอ ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ประธานกรรมการใหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที ่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ขอ ๘  องคประชุมและระเบียบการประชุมของ กปอ. ใหเปนไปตามที่ กปอ. 

กําหนด 

ขอ ๙  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ใหคําปรึกษาและ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กปอ. มอบหมายก็ได 

                                                 
4 ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบตัิภัยแหงชาติ (ฉบบัที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ใหนําบทบัญญัติขอ ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดย

อนุโลม 

ใหที่ปรึกษาซ่ึง กปอ. แตงตั้งไดรับคาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

45ขอ ๑๐  ให กปอ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอนโยบายและแผนหลกัเกีย่วกบัการปองกันอุบัติภัยตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐซึ่งรับ

นโยบายและแผนหลกัทีค่ณะรัฐมนตรีเหน็ชอบแลวไปดาํเนินการ 

(๓) จัดทําขอเสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของ

รัฐและปญหาขอขัดของตางๆ เกี ่ยวกับการปองกันอุบัติ ภัยเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือ              

รองนายกรัฐมนตรีซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๔) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึง่

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน

อุบัติภัย 

(๕) ประสานงานและติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศในการปองกัน

อุบัติภัย 

(๖) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม การประชุม หรือสัมมนาเกีย่วกับการ

ปองกันอุบัติภัย 

(๗) ประชาสัมพันธดานการปองกันอุบัติภัยและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายและแผนหลกั 

(๙) ปฏิบัติการในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยตามที่ไดรับ

มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                 
5 ขอ ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัตภัิยแหงชาติ (ฉบบั
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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อํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง กปอ. อาจมอบหมายใหสํานักงาน กปอ. เปนผูปฏิบัติ

หรือดําเนินการแทนได 

ขอ ๑๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาตินํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรียกโดยยอวา “สาํนักงาน กปอ.” ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของ กปอ. 

ใหสํานักงาน กปอ. มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนหนวยงานกลางดานกาํหนดนโยบายและวางแผนหลักรวมทั้งการ

ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชน ประเมินผล

การปฏิบัติงาน แลวรายงานตอ กปอ. 

(๒) สนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการ และเผยแพรงานฝกอบรมและ

พัฒนาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย 

(๓) เปนศูนยกลางขอมูลและสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัย 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันอุบัติภัย

ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒  ให กปอ. กําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาใน

สวนภูมิภาคตามที่เห็นสมควรเปนศูนยประสานงานทางวิชาการดานการปองกันอุบัติภัยประจําภาค 

ขอ ๑๓  ใหจังหวัดเปนศูนยประสานงานการปฏิบัติดานการปองกัน

อุบัติภัยในสวนภูมิภาค โดยใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กปอ. และสํานักงาน 

กปอ. 

ขอ ๑๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 

 
 


