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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ เ ป น การสมควรปรับ ปรุ ง ระเบี ยบสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห ารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห ารระบบ
การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด วยการบริ หารระบบการเตื อนภัย พิ บัติ แ ห งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด วยการบริ หารระบบการเตื อนภัย พิ บัติ แ ห งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
มาเปนสาธารณะ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกาย
ของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ
“การบริ ห ารระบบการเตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ ” หมายความว า การดํา เนิ น นโยบาย
การกําหนดแนวทางและหลักปฏิ บัติใ นการบริหารการเตือ นภัยพิ บัติแ หงชาติ รวมทั้งการจัดให มี
กิจกรรมตาง ๆ ภายในพื้น ที่อยางเปนระบบ ตามที่คณะกรรมการบริหารระบบการเตือ นภัยพิบัติ
แหงชาติกําหนด เพื่อเปนการปองกันและลดความรุนแรงของภัย
“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
บรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ขอ ๕ ให รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารรั กษาการ
ตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กภช.”
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่ง ที่น ายกรัฐ มนตรีแ ต งตั้ ง เป น รองประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี วาการกระทรวงกลาโหม
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ อธิบดีกรมประชาสัม พัน ธ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมปา ไม อธิบดี กรมการขนสงทางน้ําและพาณิช ยนาวี อธิบดีก รมควบคุมมลพิษ อธิบ ดี
กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง อธิบ ดีก รมทรั พยากรธรณี อธิบ ดีก รมทรัพ ยากรน้ํา อธิ บ ดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐ มนตรีแตงตั้งอีก
ไมเกินหาคนเปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหผูอํานวยการศูน ยเตือนภัยพิบัติแ หงชาติแ ตงตั้งเจาหนาที่ใ นศูน ยเตือนภัยพิบัติแ หงชาติ
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพน จากตําแหนงแลว
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
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ขอ ๗ ให กภช. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริ หารระบบการเตือ นภั ยพิ บั ติ
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
(๒) ใหความเห็น ตอคณะรัฐ มนตรีใ นการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ
และใหความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุน ของหนวยราชการ เพื่อดําเนินงานตามนโยบายและแผนการ
บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๓) จัดทํามาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
(๔) เปนศูนยกลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่นที่แตงตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี และมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(๕) เชิ ญ บุ ค คลจากหน ว ยราชการและหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ให ม าชี้ แ จงหรื อ ส ง ข อ มู ล
หรือสถิติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กภช. มอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย
ขอ ๘ การประชุม กภช. ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ ง ที่ ม าประชุ ม เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ า ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม อยู ใ นที่ป ระชุม หรื อไม อาจปฏิบั ติ ห นา ที่ ไ ด ให ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๙ ใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ศภช.” ทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการของ กภช. และเปน ฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการ ศภช. มีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปของ ศภช. และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ ศภช.
หมวด ๓
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
สวนที่ ๑
การจัดทํานโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
แผนงาน และโครงการ
ขอ ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติน โยบายและแผนการบริหารระบบ การเตือ นภัยพิบัติ
แหงชาติที่ กภช. เสนอแลว ให กภช. กําหนดแนวทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและแผน
ดังกลาว และถาจําเปนตองจัดทําแผนงานหรือโครงการ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ให กภช. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดหนวยราชการ
ที่จะใหรับผิดชอบงานดังกลาวดวย
ขอ ๑๒ ใหหนวยราชการที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๑ จัดเตรียมแผนงานหรือโครงการ
สําหรับงานที่จะตองปฏิบัติ โดยประสานงานกับสํานักงานเลขานุการ กภช. แผนงานหรือโครงการ
ดังกลาวจะตองมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงานแตละขั้น ตอน กําลังคน วัสดุ
อุปกรณ และทรัพยากรการบริหาร ตลอดจนวงเงินรายจาย
เมื่อหนวยราชการที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแลว ใหสํานักงานเลขานุการ
กภช. รวบรวมและวิเคราะห แลวเสนอ กภช. เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
ขอ ๑๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ ตามขอ ๑๒ วรรคสองแลว
ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการนั้น โดยไมชักชา
ในกรณีที่ตองใชเงินงบประมาณ เงินกู หรือความชวยเหลือจากตางประเทศ ใหสํานักงาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ขอทํ า ความตกลงไปยั ง
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นาระหวางประเทศ
แล ว แต ก รณี เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งในการสนั บ สนุ น ด า นการเงิ น
ใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดตามความเหมาะสม
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ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการใดโดยเรงดวน กภช. อาจนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการนั้น
เปนกรณีพิเศษได
ขอ ๑๔ ถาหนวยราชการแหงใดที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๑ เห็นวาไมสามารถรับผิดชอบ
งานที่จะใหปฏิบัตินั้นได หรือไมเห็นดวยกับ กภช. ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามแผนงานหรือโครงการ
ที่จะรับมาปฏิบัติ ใหหนวยราชการดังกลาวรายงานปญหา และเสนอความเห็น ให กภช. ทราบ
เพื่อพิจารณาหาขอยุติ
เมื่ อ กภช. ได พิ จ ารณารายงานของหน ว ยราชการตามวรรคหนึ่ ง แล ว มี ม ติ เ ป น เช น ใด
ใหห นว ยราชการปฏิบั ติต ามนั้ น ถ าหน วยราชการนั้ น ไม เห็ น ดว ยกั บมติของ กภช. ใหนํ าเสนอ
นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
สวนที่ ๒
การบริหารแผนงานหรือโครงการ
ขอ ๑๕ ใหหนวยราชการที่ กภช. กําหนดใหรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการตามขอ ๑๑
แจ ง ชื่ อ เจ า หน า ที่ ตํ า แหน ง สํ า คั ญ ที่ จ ะมอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านตามแผนงานหรื อ โครงการและ
ผูประสานงานตามแผนงานหรือโครงการตอสํานักงานเลขานุการ กภช. เพื่อประสานงานระหวาง
หนวยปฏิบัติ
ขอ ๑๖ ให ห น ว ยราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบแผนงานหรื อ โครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีตามขอ ๑๓ จัดใหมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม ทบทวนคาใชสอย และคาใชวัสดุ
อุปกรณ และทรัพยากรการบริหารเปนประจําตามควรแกกรณี และทํารายงานความกาวหนาของ
แผนงานหรือโครงการเสนอ กภช. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กภช. กําหนด เพื่อใหการดําเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ใหเจาหนาที่ตําแหนง
สําคัญซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการตามขอ ๑๕ ประสานงานกั บ
สํานักงานเลขานุการ กภช. เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
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สวนที่ ๓
การควบคุมแผนงานหรือโครงการ
ขอ ๑๗ ใหหัวหนา หนวยราชการตามข อ ๑๑ เปน ผูรับ ผิดชอบอํา นวยการใหงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พรอมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ
และติดตามการดําเนินงาน ตามแผนงานหรือโครงการดังกลาว
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานเลขานุการ กภช. ติดตามความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการ
ตาง ๆ ในการบริหารระบบการเตือ นภัยพิบัติแ หงชาติ กับใหพิจารณา วิเคราะหและประเมิน ผล
ความกาวหนาของงาน เสนอตอ กภช. เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตามควรแกกรณี
หมวด ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยราชการ
ขอ ๑๙ ใหหนวยราชการตามขอ ๑๑ มีหนาที่จัดสงขอมูลที่เกี่ยวของ มาใหสํานักงาน
เลขานุการ กภช.
ในกรณีที่ กภช. เชื่อ วาน าจะเกิดเหตุภั ยพิบั ติแ ละมีความจํ าเป น ตอ งใหผู เชี่ย วชาญหรื อ
เจาหนาที่ทางเทคนิคจากหนวยราชการตามขอ ๑๑ มารวมปฏิบัติงานที่ ศภช. หนวยราชการดังกลาว
มีหนาที่ตองใหความรวมมือ
หมวด ๕
การดําเนินการอื่น ๆ เพื่อการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ กภช. ไดมีมติใหดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับการประสานงาน การบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของ กภช.
หากหนวยราชการใดมีปญหาในการปฏิบัติตามมติของ กภช. ใหรายงาน กภช. เพื่อพิจารณาหา
ขอยุติตอไป ถาหนวยราชการนั้นไมเห็นดวยกับมติของ กภช. ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ นายกรัฐมนตรีอาจมี
คําสั่งใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น หรือคณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหพนักงานหรือลูกจาง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของ ศภช. ได โดยถือวาเปน
การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ
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ขอ ๒๒ เพื่ อประโยชนใ นการบริ ห ารระบบการเตื อนภัย พิบั ติ แ ห งชาติ ใหสั มฤทธิ์ ผ ล
ให ห น ว ยราชการและเจ า หน า ที่ ข องหน ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข อ งให ค วามร ว มมื อ และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของ ศภช. และหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ให กภช. ซึ่ งดํา รงตํ าแหนง อยูใ นวัน กอนวัน ที่ระเบีย บนี้ใ ชบั งคับ เปน กภช.
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้ง กภช. ตามระเบียบนี้ ซึ่งตองไมเกิน เกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ
ขอ ๒๔ การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามระเบียบนี้ แตถาไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ได ใหเปนไปตามที่ กภช. กําหนด
ขอ ๒๕ บรรดาระเบีย บ ประกาศ หรื อคํ าสั่ ง ที่อ อกตามระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือ นภัยพิบัติแ หงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ กไขเพิ่มเติม ใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

