เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๕ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๔/๑) ของข้อ ๒ แห่ งกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
“(๔/๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า การติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และการสิ้นสุดการเตือนภัย”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองการเจ้าหน้าที่
(๔) กองคลัง
(๕) กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๖) กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๗) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
(๘) กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
(๙) กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
(๑๐) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
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(๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๒) - (๒๓) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ - ๑๒
(๒๔) ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย
(๒๕) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๙/๑ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
(๒) ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(๓) อํานวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงินงบกลางและเงินทดรองราชการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๑๓/๑ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และจั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะในการกํ า หนดนโยบาย แผนงาน
แนวทาง มาตรการด้ า นการบริ ห ารระบบการเตื อ นสาธารณภั ย และการติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานด้านการบริหารระบบการเตือนสาธารณภัย
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาธารณภัย โดยจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐาน
ล่วงหน้าและทําแบบจําลองสถานการณ์ของสาธารณภัยต่าง ๆ
(๓) แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า กระจายข่าว ติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรงของสาธารณภัย
ตลอดจนการสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้งให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในด้านข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๑๘ แห่ ง กฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบั บนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และบุคลากร
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ไปเป็นอํานาจหน้าที่และบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สมควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นส่วนราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
และกํ าหนดอํานาจหน้ าที่ ข องส่ วนราชการดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เปลี่ยนชื่อสํานั กช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
เป็นกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เหมาะสม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

