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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการ
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือน
ภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กภช.”
ประกอบดวยรองนายกรัฐ มนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่ งที่ น ายกรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง เป น รองประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ผูบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู บั ญชาการทหารบก ผู บั ญชาการทหารเรื อ ผูบั ญ ชาการทหารอากาศ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และผูทรงคุณวุฒิ
ที่น ายกรัฐ มนตรี แ ต งตั้ ง อีก ไมเ กิ น ห า คน เปน กรรมการ ผูอํ า นวยการศูน ย เตื อนภั ยพิ บั ติแ ห งชาติ
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพน วาระแลวอาจไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการไดอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน”
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ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ใหมี คณะกรรมการอํ านวยการเตือ นภัย พิบัติ แ ห งชาติ เรี ยกโดยย อว า “กอช.”
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตั้ง
เป น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เป น รองประธานกรรมการ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบ ดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประชาสั ม พัน ธ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เจากรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ และผูทรงคุณวุฒิที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เปนกรรมการ
และเลขานุการ ขาราชการที่ประธานกรรมการแตงตั้งหนึ่งคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพน วาระแลวอาจไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการไดอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ใหมีศูนยเตือนภัยพิบัติแ หงชาติ เรียกโดยยอวา “ศภช.” เปน หนวยงานภายใน
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของ กภช. และ กอช. และเปนฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบตั ิ
ในการทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ ใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กภช.
และ กอช.
(๒) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน แนวทาง และมาตรการ
ดานการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๓) ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมแนวทางและนโยบาย
มาตรการและแผนงาน ตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแ หงชาติ ในกรณีที่
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เห็นสมควรก็ใหประสานกับหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน และ
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินดวยตามความจําเปนที่เกี่ยวของกับภารกิจ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานราชการในดานศึกษา วิเคราะห และวิจัยปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๕) ใหคําแนะนําแกหนวยงานราชการที่ดําเนินงาน หรือดําเนินกิจการในการบริหารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบนี้
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวก และประสานงานให ภ าคเอกชนและ
ประชาชนมี สวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิ บัติแ ห งชาติ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ กภช. กําหนด
(๗) บริหารแผนงานรวม ประสานการบริหาร และการปฏิบัติการตามแผนงาน การบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๙) เผยแพร และประชาสัมพันธการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ
(๑๐) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงาน
ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และเสนอแนะวิธีการปองกันและแกไขตอ กภช.
(๑๑) ขอยื ม ตั ว และขอใช บุ ค คล วั ส ดุ อุ ป กรณ และครุ ภั ณ ฑ รวมตลอดทั้ ง ขอใช
อสังหาริมทรัพยจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน
(๑๒) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามที่ กภช. หรือ กอช. มอบหมายเพื่อใหการ
บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย
ในการทําหนาที่เปนฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ ใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแตละชนิด โดยทําการจําลองสถานการณของภัยพิบัติตาง ๆ
โดยจัดทําขอมูลพื้น ฐานลวงหนา เพื่อใชใ นการตัดสินใจตกลงกระทําการไดอยางครบถวน ถูกตอง
รวดเร็ว
(๒) รับขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหความ
รุนแรงของภัยพิบัติและประเมินสถานการณความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
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(๓) ดําเนินการแจงเตือนและกระจายขาวความรุน แรงของภัยพิบัติ การสิ้นสุดของภัยพิบัติ
ผานสื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วิทยุ โทรศัพท สื่ออื่น ๆ ของรัฐและเอกชนที่
ประสงคจะเสนอขาว หอเตือนภัย รวมทั้งใหคําแนะนําการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเลี่ยงภัย
การบรรเทาภัยใหกับเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือตอสาธารณชนและประเทศ
ตาง ๆ ที่มีขอตกลงในเรื่องการเตือนภัยรวมกัน
(๔) ดําเนินการประกาศแจงขอเท็จจริงเพื่อยุติขาวลือภัยพิบัติ ผานสื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทย วิทยุ เพื่อยุติความตื่นตระหนก สับสน วิตกกังวลของสาธารณชน
(๕) ติดตามสถานการณของภัยพิบัติอยางใกลชิด เพื่อทราบความสูญเสีย ทั้งชีวิตทรัพยสิน
และสนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการชวยเหลือกูภัย รวมทั้งประสานและบริการขอมูลใหกับเจาหนาที่
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหการบรรเทาสาธารณภัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กําหนดแนวทางและประสานใหมีการศึกษา ฝกอบรมแกเจาหนาที่และประชาชนใหมี
ความรูเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเลี่ยงภัย และการบรรเทาภัย
(๗) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร แต ง ตั้ ง
ขาราชการในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙
เปนผูอํานวยการ ศภช. มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ ศภช. และเปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจางของ ศภช.”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับ กภช. และ กอช. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งโดย
กภช. เจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานใน ศภช. หรือสถาบัน หรือบุคคลใดที่มาชวยปฏิบัติงาน
ของ ศภช. รวมทั้ง คาใชจา ยที่จํ าเป น อย างอื่ น ใหจ ายจากงบประมาณที่สํ านัก งานปลัด กระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดไวสําหรับการดําเนินงานของ ศภช.”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบตั ิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

“ขอ ๒๗ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วาจางบุคคลที่มีความรูความสามารถมาชวยปฏิบัติ งานไดตามความเหมาะสม เพื่อดําเนิน งานตาม
ระเบียบนี้
คาใชจายสําหรับคาจางและประโยชนตอบแทนอื่นของลูกจางของ ศภช. รวมทั้งคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ศภช. ใหจายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

