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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน และโครงการ ตลอดจนการดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารระบบการเตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ เ ป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวไทย
และชาวตางประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมา
เปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ
“การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ” หมายความถึง การดําเนินนโยบาย การกําหนด
แนวทางและหลักปฏิบตั ิในการบริหารการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ รวมทั้งใหมีกิจกรรมตาง ๆ ภายในพื้นที่
อยางเปน ระบบ ตามที่คณะกรรมการบริหารการเตือ นภัยพิบัติแ หงชาติกําหนดเพื่อเปน การปองกัน
และลดความรุนแรงของภัย
“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
บรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กภช.”
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่น ายกรัฐมนตรีแ ตงตั้ง เปน
รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐ มนตรีว าการกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผู บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ อธิ บ ดี
กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ และผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคนเปนกรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เปน กรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพน วาระแลวอาจไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖ ให กภช. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
(๒) ใหความเห็นแกคณะรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับ แผนงานหรือโครงการและ
ใหความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุนของหนวยราชการ เพื่อดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหาร
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๓) จัดทํามาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
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(๔) เปนศูนยกลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่นที่แตงตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี และมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๕) เชิญบุคคลจากหนวยงานราชการและหนวยงานอื่นของรัฐใหมาชี้แจง หรือสงขอมูลหรือ
สถิติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กภช. มอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย
ขอ ๗ การประชุม กภช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ให มี ค ณะกรรมการอํ า นวยการเตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ เรี ย กโดยย อ ว า “กอช.”
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ประธานกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ รองผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เปนรองประธาน
กรรมการ อธิบ ดีก รมประชาสัม พัน ธ อธิ บดี กรมอุตุ นิย มวิ ทยา อธิบ ดีก รมควบคุม มลพิษ อธิ บ ดี
กรมชลประทาน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผูทรงคุณวุฒิที่น ายกรัฐมนตรีแ ตงตั้งอีกไมเกิน ๕ คนเปน กรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนวาระแลวอาจไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการไดอีก
ขอ ๙ ให กอช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) ติดตาม ประเมินผลและเรงรัดการปฏิบัติงานของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินงานของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๓) ใหคําแนะนําทางดานวิชาการในการปฏิบัติงานของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๔) ใหคําแนะนําเรื่องการประสานงานระหวางประเทศและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๗ มาใชกับการประชุมของ กอช. โดยอนุโลม
หมวด ๒
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๑๑ ใหมีศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ศภช.” เปนหนวยงานภายในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กภช. และ กอช. และใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
๑๑.๑ หนาที่เลขานุการของ กภช. และ กอช.
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ
กภช. และ กอช.
(๒) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน แนวทาง
และมาตรการดานการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๓) ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมแนวทาง
และนโยบายมาตรการและแผนงาน ตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรก็ ใ ห ป ระสานกั บ หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น ภั ย
ฝายพลเรือน และกฎหมายวาดว ยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ดวย ตามความจําเป น
ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานราชการในดานการศึกษา วิเคราะห และวิจัย
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
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(๕) ใหคําแนะนําแกหนวยงานราชการที่ดําเนิ น งาน หรือ ดําเนิน กิจการ
ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบนี้
(๖) สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และประสานงานใหภาคเอกชน
และประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ กภช. กําหนด
(๗) บริหารแผนงานรวม ประสานการบริหาร และการปฏิบัติการตามแผนงาน
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๘) ติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของหนวยราชการที่เกี่ยวขอ ง
กับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๙) เผยแพร และประชาสัมพันธการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๑๐) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหข อมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ มี
ตอการดําเนินงานในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และเสนอแนะวิธีการปองกันและแกไข
ตอ กภช.
(๑๑) ขอยืม ตัวและขอใชบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ รวมตลอดทั้ง
ขอใชอสังหาริมทรัพยจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน
(๑๒) ปฏิบัติงานหรือดําเนิน การอื่น ใดที่จําเปน ตามที่ กภช. หรือ กอช.
มอบหมายเพื่อใหการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ บรรลุผลตามเปาหมาย
๑๑.๒ หนาที่ฝายปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแตละชนิด โดยทําการจําลองสถานการณ
ของภัยพิบัติตาง ๆ โดยจัดทําขอมูลพื้นฐานลวงหนา เพื่อใชในการตัดสินใจตกลงกระทําการไดอยางครบถวน
ถูกตอง รวดเร็ว
(๒) รับขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อ ใช
ในการวิเคราะหความรุนแรงของภัยพิบัติและประเมินสถานการณความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
(๓) ดําเนินการแจงเตือนและกระจายขาวความรุนแรงของภัยพิบัติ การสิ้นสุด
ของภัยพิบัติผานสื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วิทยุ โทรศัพท สื่ออื่น ๆ ของรัฐ
และเอกชนที่ประสงคจะเสนอขาว หอเตือนภัย รวมทั้งใหคําแนะนําการลดความสูญเสีย การหนีภัย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

การเลี่ยงภัย การบรรเทาภัยใหกับเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือตอสาธารณชน
และประเทศตาง ๆ ที่มีขอตกลงในเรื่องการเตือนภัยรวมกัน
(๔) ดําเนินการประกาศแจงขอเท็จจริงเพื่อยุติขาวลือภัยพิบัติ ผานสื่อโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วิทยุ เพื่อยุติความตื่นตระหนก สับสน วิตกกังวลของสาธารณชน
(๕) ติดตามสถานการณของภัยพิบัติอยางใกลชิด เพื่อทราบความสูญเสีย
ทั้งชีวิต ทรัพยสิน และสนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการชวยเหลือกูภัย รวมทั้งประสานและบริการ
ขอมูลใหกับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหการบรรเทาสาธารณภัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กําหนดแนวทางและประสานใหมี การศึกษา ฝกอบรมแกเจาหนา ที่
และประชาชนใหมีความรูเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเลี่ยงภัย
และการบรรเทาภัย
(๗) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหมีผูอํานวยการ ศภช. มีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ ศภช.
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของ ศภช.
ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับ กภช. และ กอช. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งโดย
กภช. เจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานใน ศภช. หรือสถาบัน หรือบุคคลใดที่มาชวยปฏิบัติงาน
ของ ศภช. รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนอยางอื่น ใหจายจากงบประมาณที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จัดไว สําหรับการดําเนินงานของ ศภช.
หมวด ๓
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

สวนที่ ๑
การจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการ

ขอ ๑๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ที่ กภช. เสนอแลว ให กภช. กําหนดแนวทางดําเนินงานใหเปน ไปตามนโยบายและแผนดังกลาว

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

และถา จํา เปน ตอ งจั ดทํ าแผนงานหรือ โครงการเพื่ อปฏิบั ติต ามนโยบายและแผนการบริ หารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ให กภช. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดหนวยราชการที่จะให
รับผิดชอบงานดังกลาวดวย
ขอ ๑๕ ใหหนวยราชการที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๔ จัดเตรียมแผนงานหรือโครงการ
สําหรับงานที่จะตองปฏิบัตินั้นขึ้น โดยประสานงานกับ ศภช. แผนงานหรือโครงการดังกลาวจะตองมี
รายละเอียดชัด เจนเกี่ย วกับ เป าหมายการดํ าเนิน งานแตล ะขั้น ตอน กํ าลั งคน วั สดุ อุ ปกรณ และ
ทรัพยากรการบริหารตลอดจนวงเงินรายจาย
เมื่อหนวยราชการที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแลว ให ศภช. รวบรวม
และวิเคราะห แลวเสนอ กภช. เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอ ไป
ขอ ๑๖ เมื่อคณะรัฐ มนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใดแลว ใหหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการนั้นโดยไมชักชา
ในกรณีที่ตองใชเงินงบประมาณ เงินกู หรือความชวยเหลือจากตางประเทศ ให ศภช. ขอทํา
ความตกลงไปยังกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหวางประเทศ แลว แตก รณี เพื่ อพิจ ารณาดํ าเนิ นการตามกฎหมายที่ เกี่ย วขอ งในการสนับ สนุ น
ดานการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการใดโดยเรงดวน กภช. อาจนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงาน หรือโครงการนั้น
เปนกรณีพเิ ศษได
ขอ ๑๗ ถาหนวยราชการแหงใดที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๔ เห็นวาไมสามารถรับผิดชอบ
งานที่จะใหปฏิบัตินั้นได หรือไมเห็นดวยกับ กภช. หรือ ศภช. ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามแผนงาน หรือ
โครงการที่จะรับมาปฏิบัติ ใหหนวยราชการดังกลาวรายงานปญหา อุปสรรค และเสนอความเห็น
ให กภช. ทราบเพื่อพิจารณาหาขอยุติ
เมื่อ กภช. ไดพิจารณารายงานของหนวยงานราชการตามวรรคหนึ่งแลว มีม ติเปน เชน ใด
ใหหนวยราชการปฏิบัติตามนั้น แตถาหนวยราชการนั้นยังไมเห็นชอบกับมติของ กภช. ใหนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลชี้ขาด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

สวนที่ ๒
การบริหารแผนงานหรือโครงการ

ขอ ๑๘ ใหหนวยราชการซึ่งรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลว
แจงชื่อผูรับผิดชอบแผนงาน หรือโครงการ และเจาหนาที่ตําแหนงสําคัญ ที่จะมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการตอ ศภช. เพื่อการประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติ
ขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการจัดใหมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม เพื่อดําเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ ทบทวนคาใชสอย และการใชวัสดุ
อุปกรณ และทรัพยากรการบริหารเปนประจําตามควรแกกรณี และทํารายงานความกาวหนาของแผนงาน
หรือโครงการเสนอ กภช. เปนระยะ ๆ
รูปแบบของรายงานความกาวหนาของแผนงาน หรือโครงการใหเปนไปตามที่ กภช. กําหนด
ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการใหผูรับผิดชอบ
แผนงานหรือโครงการแจงให ศภช. ทราบ และประสานงานกับ ศภช. เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
สวนที่ ๓
การควบคุมแผนงานหรือโครงการ

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาหนวยราชการรับผิดชอบอํานวยการใหงานตามแผนงานหรือโครงการ
ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับนโยบายและแผนบริหารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๒๑ ใหหนวยราชการที่รับผิดชอบแผนงาน หรือโครงการ จัดใหมีระบบการควบคุม
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ และสงรายงานความกาวหนาของแผนงาน
หรือโครงการให ศภช. เพื่อรายงานตอ กภช. ตามระยะเวลาที่ กภช. กําหนด
ขอ ๒๒ ให ศภช. ติดตามความกาวหนาของแผนงาน หรือโครงการตาง ๆ ในการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กับใหพิจารณา วิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาของงานเสนอตอ
กภช. เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา ตามควรแกกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

หมวด ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน
ขอ ๒๓ ให ถื อ เป น หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรมหรื อ หน ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่จะตองจัดสงเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ทางเทคนิคมารวมปฏิบัติงานเปนประจําที่ ศภช.
ตามตารางเวลาและแผนงานที่จะไดกําหนดรวมกันของ กอช. ดังนี้
(๑) กรณีแผนดินไหว สึนามิ ดินถลม ใหเปนหนาที่ของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
(๒) กรณีน้ําทวมใหญ ใหเปนหนาที่ของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(๓) กรณีพายุคลื่นลมแรง ใหเปนหนาที่ของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา
และกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
(๔) กรณีอากาศเปนพิษอยางรายแรง ใหเปนหนาที่ของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมควบคุมมลพิษ
(๕) กรณีไฟปา ใหเปนหนาที่ของ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กรณีภัยพิบัติขนาดใหญใหเปนไปตามที่ กภช. กําหนด
ขอ ๒๔ ใหกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติหนาที่ฝายอํานวยการและปฏิบัติการ
ของ ศภช. จนกวาจะไดมีการจัดตั้ง ศภช. เปนหนวยงานถาวรตามกฎหมายตอไป
หมวด ๕
การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ กภช. ไดมีมติใหดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับการประสานงาน การบริหาร
ระบบการเตือ นภัยพิบัติแหงชาติ ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของ กภช. ในกรณีที่
หนวยราชการใดมีปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติตามมติของ กภช. ใหรายงานให กภช. ทราบเพื่อพิจารณา
หาขอยุติตอไป และใหนําความในขอ ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๒๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเพื่อประโยชนในการบริหารงานของ ศภช. นายกรัฐมนตรี
อาจมีคําสั่งใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของหรือ ศภช. อาจขอใหคณะรัฐมนตรี
มีมติใหพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของ
ศภช. ได โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะใหชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา
บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได
ขอ ๒๗ ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวาจางบุคคลที่มีความรูความสามารถมาชวยงานได
ตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้
คาใชจายสําหรับคาจางและประโยชนตอบแทนอื่นของลูกจางของ ศภช. รวมทั้งคาใชจาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ศภช. ใหจายจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ขอ ๒๘ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตั้งการดําเนิน งานของ ศภช.
และเพื่อใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาล
ขอ ๒๙ ใหสํานักงาน ก.พ. จัดอัตรากําลังใหกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติตามความเหมาะสม
และใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเปนองคกรที่ถาวรตอไป
ขอ ๓๐ ใหหนวยราชการและเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกี่ยวของใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ ศภช. ใหเปนไปตามระเบียบนี้
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