
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการบรหิารระบบการเตือนภัยพบิัตแิหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร

ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบ

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ภัยพิบัติ” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัย

อ่ืน ๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก
ชีวิตรางกายของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 

“การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ” หมายความวา การดําเนินนโยบาย 
การกําหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ รวมทั้งการจัดใหมี
กิจกรรมตาง ๆ ภายในพื้นที่อยางเปนระบบ ตามที่คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติกําหนด เพ่ือเปนการปองกันและลดความรุนแรงของภัย 

“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อ่ืนของรัฐบรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หนา ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ 
   

 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา 

“กภช.” ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผูทรงคุณวฒุทิี่
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคนเปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปน
กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติแตงตั้งเจาหนาที่ในศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 
ขอ ๗  ให กภช. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัย

พิบัติแหงชาติตอคณะรัฐมนตร ี
(๒) ใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับแผนงานหรือ

โครงการและใหความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุนของหนวยราชการ เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) จัดทํามาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการ
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยราชการที่เก่ียวของ 

(๔) เปนศูนยกลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่นที่แตงตั้งข้ึนตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี และมีหนาที่เก่ียวของกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(๕) เชิญบุคคลจากหนวยราชการและหนวยงานอื่นของรัฐใหมาชี้แจงหรือสง
ขอมูลหรือสถิติใด ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี ้

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กภช. 
มอบหมาย 

(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี ้
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือให

การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย 
 
ขอ ๘  การประชุม กภช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหรองประธานกรรมการคนหนึ่งที่มาประชุม เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
หมวด ๒ 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ
   

 
ขอ ๙  ใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ศภช.” ทําหนาที่เปน

สํานักงานเลขานุการของ กภช. และเปนฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ โดยมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ขอ ๑๐  ใหผูอํานวยการ ศภช. มีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปของ ศภช. 

และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ ศภช. 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๑ 

การจัดทํานโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ
แผนงาน และโครงการ 

   
 

ขอ ๑๑  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัย
พิบัติแหงชาติที่ กภช. เสนอแลว ให กภช. กําหนดแนวทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนดังกลาว และถาจําเปนตองจัดทําแผนงานหรือโครงการ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ให กภช. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกําหนด
หนวยราชการที่จะใหรับผิดชอบงานดังกลาวดวย 

 
ขอ ๑๒  ใหหนวยราชการที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๑ จัดเตรียมแผนงานหรือ

โครงการสําหรับงานที่จะตองปฏิบัติ โดยประสานงานกับสํานักงานเลขานุการ กภช. แผนงานหรือ
โครงการดังกลาวจะตองมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงานแตละข้ันตอน 
กําลังคน วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรการบริหาร ตลอดจนวงเงินรายจาย 

เมื่อหนวยราชการที่เ ก่ียวของจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแลว ให
สํานักงานเลขานุการ กภช. รวบรวมและวิเคราะห แลวเสนอ กภช. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป 

 
ขอ ๑๓  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ ตามขอ ๑๒ 

วรรคสองแลวใหหนวยราชการที่เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการนั้น โดย
ไมชักชา 

ในกรณีที่ตองใชเงินงบประมาณ เงินกู หรือความชวยเหลือจากตางประเทศ ให
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอทําความตกลงไปยัง
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของในการสนับสนุนดานการเงินให
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการใดโดยเรงดวน 
กภช. อาจนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตาม
แผนงานหรือโครงการนั้นเปนกรณีพิเศษได 

 
ขอ ๑๔  ถาหนวยราชการแหงใดที่ กภช. กําหนดตามขอ ๑๑ เห็นวาไมสามารถ

รับผิดชอบงานที่จะใหปฏิบัตินั้นได หรือไมเห็นดวยกับ กภช. ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดตามแผนงาน
หรือโครงการที่จะรับมาปฏิบัติ ใหหนวยราชการดังกลาวรายงานปญหา และเสนอความเห็นให 
กภช. ทราบเพื่อพิจารณาหาขอยุติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อ กภช. ไดพิจารณารายงานของหนวยราชการตามวรรคหนึ่งแลวมีมติเปน
เชนใดใหหนวยราชการปฏิบัติตามนั้น ถาหนวยราชการนั้นไมเห็นดวยกับมติของ กภช. ให
นําเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

 
สวนที่ ๒ 

การบริหารแผนงานหรือโครงการ 
   

 
ขอ ๑๕  ใหหนวยราชการที่ กภช. กําหนดใหรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ

ตามขอ ๑๑ แจงช่ือเจาหนาที่ตําแหนงสําคัญที่จะมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
โครงการและผูประสานงานตามแผนงานหรือโครงการตอสํานักงานเลขานุการ กภช. เพ่ือ
ประสานงานระหวางหนวยปฏิบัต ิ

 
ขอ ๑๖  ใหหนวยราชการที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีตามขอ ๑๓ จัดใหมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม ทบทวนคาใชสอย และคาใชวัสดุ
อุปกรณ และทรัพยากรการบริหารเปนประจําตามควรแกกรณี และทํารายงานความกาวหนาของ
แผนงานหรือโครงการเสนอ กภช. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กภช. กําหนด เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ใหเจาหนาที่
ตําแหนงสําคัญซึ่งได รับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการตามขอ ๑๕ 
ประสานงานกับสํานักงานเลขานุการ กภช. เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 
สวนที่ ๓ 

การควบคุมแผนงานหรือโครงการ 
   

 
ขอ ๑๗  ใหหัวหนาหนวยราชการตามขอ ๑๑ เปนผูรับผิดชอบอํานวยการใหงาน

ตามแผนงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับ
นโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พรอมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน ตามแผนงานหรือโครงการดังกลาว 

 
ขอ ๑๘  ใหสํานักงานเลขานุการ กภช. ติดตามความกาวหนาของแผนงานหรือ

โครงการตาง ๆ ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กับใหพิจารณา วิเคราะหและ
ประเมินผลความกาวหนาของงาน เสนอตอ กภช. เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาตามควรแกกรณ ี

 
หมวด ๔ 

หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยราชการ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๙  ใหหนวยราชการตามขอ ๑๑ มีหนาที่จัดสงขอมูลที่เก่ียวของ มาให

สํานักงานเลขานุการ กภช. 
ในกรณีที่ กภช. เช่ือวานาจะเกิดเหตุภัยพิบัติและมีความจําเปนตองใหผูเช่ียวชาญ

หรือเจาหนาที่ทางเทคนิคจากหนวยราชการตามขอ ๑๑ มารวมปฏิบัติงานที่ ศภช. หนวยราชการ
ดังกลาวมีหนาที่ตองใหความรวมมือ 

 
หมวด ๕ 

การดําเนินการอื่น ๆ เพ่ือการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ
   

 
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ กภช. ไดมีมติใหดําเนินงานตาง ๆ เก่ียวกับการประสานงาน 

การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหหนวยราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของ กภช. 
หากหนวยราชการใดมีปญหาในการปฏิบัติตามมติของ กภช. ใหรายงาน กภช. 

เพ่ือพิจารณาหาขอยุติตอไป ถาหนวยราชการนั้นไมเห็นดวยกับมติของ กภช. ใหนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ขอ  ๒๑  เ พ่ือประโยชนในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น หรือคณะรัฐมนตรีอาจมีมติ
ใหพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่
ของ ศภช. ได โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ 

 
ขอ ๒๒  เพ่ือประโยชนในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหสัมฤทธิ์

ผลใหหนวยราชการและเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ศภช. และหนวยราชการอื่นที่เก่ียวของตามระเบียบนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๓  ให กภช. ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปน 
กภช. ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้ง กภช. ตามระเบียบนี้ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๒๔  การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามระเบียบนี้ แตถาไมสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหเปนไปตามที่ กภช. กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ  ๒๕  บรรดาระเบียบ  ประกาศ หรือคํา ส่ังที่ออกตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติม ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมีระเบียบ 
ประกาศ หรือคําส่ังตามระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 
๕ มกราคม ๒๕๕๓ 

 


