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เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน และโครงการ 

ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปนไป

ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทาง

มาประเทศไทย 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ .ศ .  2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร

ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2548” 

 

ขอ 2 0

๑  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 113 ง/หนา 1/10 ตุลาคม 2548 



“ภัยพิบัติ” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย 

ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น  

ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือกอใหเกิดความเสียหายแก

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 

“การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ” หมายความถึง  

การดําเนินนโยบาย การกําหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารการเตือน 

ภัยพิบัติแหงชาติ รวมท้ังใหมีกิจกรรมตางๆ ภายในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารการเตือนภัยพิบัติแหงชาติกําหนดเพ่ือเปนการปองกันและ 

ลดความรุนแรงของภัย 

“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐบรรดาท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหาร

ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

 

ขอ 4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 



หมวด 1 

คณะกรรมการ 

   

 

ขอ 5 1

๒  ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  

เรียกโดยยอวา “กภช.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึงท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง 

เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมชลประทาน 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรม

องคการระหวางประเทศ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังอีกไมเกินหาคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปน

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนวาระ

แลวอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการไดอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 

                                                 
๒ ขอ 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือน

ภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 



ขอ 6  ให กภช. มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการบริหารระบบ

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี 

(2) ใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับแผนงาน 

หรือโครงการและใหความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุนของหนวยราชการ เพ่ือดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนการบริหารการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(3) จัดทํามาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบ

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

(4) เปนศูนยกลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่น ท่ีแตง ต้ังขึ้น 

ตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี และมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารระบบ 

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(5) เชิญบุคคลจากหนวยงานราชการและหนวยงานอื่นของรัฐใหมาชี้แจง 

หรือสงขอมูลหรือสถิติใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบน้ี 

(6) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี กภช. 

มอบหมาย 

(7) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

(8) ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือใหการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย 

 

ขอ 7  การประชุม กภช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 



ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง 

ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

ขอ 82

๓  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอ

วา “กอช.” ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแตงต้ังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  

เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดี 

กรมชลประทาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดี 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เจากรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ ผูอํานวยการ

สํ า นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ ส ารสนเทศ และ ผูทรงคุณ วุฒิ 

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงต้ังอีกไมเกิน 

หาคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เปนกรรมการ 

                                                 
๓ ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือน

ภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 



และเลขานุการ ขาราชการท่ีประธานกรรมการแตงต้ังหน่ึงคน เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนวาระ

แลวอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการไดอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 

ขอ 9  ให กอช. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ติดตาม ประเมินผลและเรงรัดการปฏิบัติงานของศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ 

(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินงานของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(3) ใหคําแนะนําทางดานวิชาการในการปฏิบัติงานของศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ 

(4) ใหคําแนะนําเร่ืองการประสานงานระหวางประเทศและการปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(5) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

ขอ 10  ใหนําความในขอ 7 มาใชกับการประชุมของ กอช. โดยอนุโลม 



หมวด 2 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ

   

 

ขอ 11 3

๔  ใหมีศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ศภช.”  

เปนหนวยงานภายในสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กภช. และ กอช. และเปน 

ฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติในการทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ  

ใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1 )  รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และ 

งานเลขานุการของ กภช. และ กอช. 

(2) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน แนวทาง 

และมาตรการดานการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(3) ประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในการจัดเตรียมแนวทาง

และนโยบายมาตรการและแผนงาน ตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือน

ภัยพิบั ติแหงชาติ ในกรณี ท่ี เห็นสมควรก็ ใหประสานกับหนวยงานท่ีมีหนา ท่ี 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน และกฎหมายวาดวยการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินดวยตามความจําเปนท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ 

(4) ประสานงานกับหนวยงานราชการในดานศึกษา วิเคราะห และวิจัย

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

                                                 
๔ ขอ 11 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 



(5) ใหคําแนะนําแกหนวยงานราชการท่ีดําเนินงาน หรือดําเนินกิจการใน

การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบน้ี 

(6) สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และประสานงานใหภาคเอกชน

และประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัย

พิบัติแหงชาติเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ี กภช. กําหนด 

(7) บริหารแผนงานรวม ประสานการบริหาร และการปฏิ บั ติการ 

ตามแผนงาน การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(8) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 

กับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(9) เผยแพร และประชาสัมพันธการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร 

ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(10) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 

ท่ีมีตอการดําเนินงานในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และเสนอแนะ

วิธีการปองกันและแกไขตอ กภช. 

(11) ขอยืมตัว และขอใชบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ รวมตลอดท้ัง

ขอใชอสังหาริมทรัพยจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไดตามความจําเปน 

(12) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนตามท่ี กภช. หรือ กอช. 

มอบหมายเพ่ือใหการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติบรรลุผลตามเปาหมาย 

ในการทําหนาท่ีเปนฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ ใหมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแตละชนิด โดยทําการจําลองสถานการณ

ของภัยพิบัติตางๆ โดยจัดทําขอมูลพ้ืนฐานลวงหนา เพ่ือใชในการตัดสินใจตกลง

กระทําการไดอยางครบถวน ถูกตองรวดเร็ว 



(2) รับขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือใช 

ในการวิเคราะหความรุนแรงของภัยพิบัติและประเมินสถานการณความเสียหาย 

ท่ีเกิดจากภัยพิบัติ 

(3) ดําเนินการแจงเตือนและกระจายขาวความรุนแรงของภัยพิบัติ  

การสิ้นสุดของภัยพิบัติผานสื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วิทยุ 

โทรศัพท สื่ออื่นๆ ของรัฐและเอกชนท่ีประสงคจะเสนอขาว หอเตือนภัย รวมท้ัง 

ใหคําแนะนําการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเล่ียงภัย การบรรเทาภัยใหกับ

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการชวยเหลือตอสาธารณชนและประเทศ

ตางๆ ท่ีมีขอตกลงในเร่ืองการเตือนภัยรวมกัน 

(4) ดําเนินการประกาศแจงขอเท็จจริงเพ่ือยุติขาวลือภัยพิบัติผานสื่อ

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วิทยุ เพ่ือยุติความต่ืนตระหนก สับสน 

วิตกกังวลของสาธารณชน 

(5) ติดตามสถานการณของภัยพิบัติอยางใกลชิด เพ่ือทราบความสูญเสีย 

ท้ังชีวิตทรัพยสินและสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปนในการชวยเหลือกูภัย รวมท้ังประสาน

และบริการขอมูลใหกับเจาหนาท่ีบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการบรรเทาสาธารณภัย

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) กําหนดแนวทางและประสานใหมีการศึกษา ฝกอบรมแกเจาหนาท่ี 

และประชาชนใหมีความรูเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสีย การหนีภัย 

การเล่ียงภัย และการบรรเทาภัย 

(7) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



ขอ 124

๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แตงต้ังขาราชการในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดํารงตําแหนง

ไมตํ่ากวาระดับ 9 เปนผูอํานวยการ ศภช. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการ

ของ ศภช. และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางของ ศภช. 

 

ขอ 13 5

๖  คาใชจายสําหรับ กภช. และ กอช. คณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานท่ีแตงต้ังโดย กภช. เจาหนาท่ีท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานใน ศภช. หรือ

สถาบัน หรือบุคคลใดท่ีมาชวยปฏิบัติงานของ ศภช. รวมท้ังคาใชจายท่ีจําเปนอยางอื่น 

ใหจายจากงบประมาณท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จัดไวสําหรับการดําเนินงานของ ศภช. 

                                                 
๕ ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
๖ ขอ 13 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 



หมวด 3 

การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหาร 

ระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ

   

สวนท่ี 1 

การจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการ 

   

 

ขอ 14  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการบริหารระบบ 

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติท่ี กภช. เสนอแลว ให กภช. กําหนดแนวทางดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามนโยบายและแผนดังกลาวและถาจําเปนตองจัดทําแผนงานหรือโครงการ

เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ให กภช. 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดหนวยราชการท่ีจะใหรับผิดชอบงาน

ดังกลาวดวย 

 

ขอ 15  ใหหนวยราชการท่ี กภช. กําหนดตามขอ 14 จัดเตรียมแผนงาน

หรือโครงการสําหรับงานท่ีจะตองปฏิบัติน้ันขึ้น โดยประสานงานกับ ศภช. แผนงาน

หรือโครงการดังกลาวจะตองมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงาน 

แตละขั้นตอน กําลังคน วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรการบริหารตลอดจนวงเงิน

รายจาย 

เมื่อหนวยราชการท่ีเกี่ยวของจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแลว  

ให ศภช. รวบรวมและวิเคราะห แลวเสนอ กภช. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมัติตอไป 



ขอ 16  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใดแลว  

ใหหนวยราชการท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการน้ัน 

โดยไมชักชา 

ในกรณีท่ีตองใชเงินงบประมาณ เงินกู หรือความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ให ศภช. ขอทําความตกลงไปยังกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนดานการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด

ตามความเหมาะสม 

ในกรณี ท่ีมีความจํา เปนตองปฏิบั ติตามแผนงานหรือโครงการใด 

โดยเรงดวน กภช .  อาจนําเสนอคณะรัฐมนตรีเ พ่ือพิจารณาอนุมั ติใหจัดสรร 

เงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงาน หรือโครงการน้ันเปนกรณีพิเศษได 

 

ขอ 17  ถาหนวยราชการแหงใดท่ี กภช. กําหนดตามขอ 14 เห็นวา 

ไมสามารถรับผิดชอบงานท่ีจะใหปฏิบัติน้ันได หรือไมเห็นดวยกับ กภช. หรือ ศภช.  

ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามแผนงาน หรือโครงการท่ีจะรับมาปฏิบัติ ใหหนวยราชการ

ดังกลาวรายงานปญหา อุปสรรค และเสนอความเห็นให กภช. ทราบเพ่ือพิจารณาหา 

ขอยุติ 

เมื่อ กภช. ไดพิจารณารายงานของหนวยงานราชการตามวรรคหน่ึงแลว  

มีมติเปนเชนใดใหหนวยราชการปฏิบัติตามน้ัน แตถาหนวยราชการน้ันยังไมเห็นชอบ

กับมติของ กภช. ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลชี้ขาด 



สวนท่ี 2 

การบริหารแผนงานหรือโครงการ 

   

 

ขอ 18   ใหหนวยราชการซึ่ ง รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการท่ี

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลวแจงชื่อผูรับผิดชอบแผนงาน หรือโครงการ และเจาหนาท่ี

ตําแหนงสําคัญ ท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการตอ ศภช.  

เพ่ือการประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติ 

 

ขอ 19  ใหผูรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการจัดใหมีแผนปฏิบัติการ 

ท่ีเหมาะสม เพ่ือดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและมี

คุณภาพ ทบทวนคาใชสอย และการใชวัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรการบริหาร 

เปนประจําตามควรแกกรณี และทํารายงานความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการ

เสนอ กภช. เปนระยะๆ 

รูปแบบของรายงานความกาวหนาของแผนงาน หรือโครงการใหเปนไป

ตามท่ี กภช. กําหนด 

ในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน  

หรือโครงการให ผู รั บ ผิดชอบแผนงานหรือ โครงการแจ ง ให  ศภช .  ทราบ  

และประสานงานกับ ศภช. เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 



สวนท่ี 3 

การควบคุมแผนงานหรือโครงการ 

   

 

ขอ 20  ใหหัวหนาหนวยราชการรับผิดชอบอํานวยการใหงานตามแผนงาน

หรือโครงการท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับ

นโยบายและแผนบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

 

ขอ 21  ใหหนวยราชการท่ีรับผิดชอบแผนงาน หรือโครงการ จัดใหมี

ระบบการควบคุมตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ และ

สงรายงานความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการให ศภช. เพ่ือรายงานตอ กภช. 

ตามระยะเวลาท่ี กภช. กําหนด 

 

ขอ 22  ให ศภช. ติดตามความกาวหนาของแผนงาน หรือโครงการตางๆ 

ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบั ติแหงชาติ กับใหพิจารณา วิเคราะหและ

ประเมินผลความกาวหนาของงานเสนอตอ กภช. เพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา  

ตามควรแกกรณี 



หมวด 4 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยงาน 

   

 

ขอ 23  ใหถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรมหรือหนวยราชการ 

ท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองจัดสงเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของและเจาหนาท่ีทางเทคนิคมารวม

ปฏิบัติงานเปนประจําท่ี ศภช. ตามตารางเวลาและแผนงานท่ีจะไดกําหนดรวมกันของ 

กอช. ดังน้ี 

(1) กรณีแผนดินไหว สึนามิ ดินถลม ใหเปนหนาท่ีของ กรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากร

ธรณี กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

(2) กรณีนํ้าทวมใหญ ใหเปนหนาท่ีของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และการไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(3) กรณีพายุคล่ืนลมแรง ใหเปนหนาท่ีของ กรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

(4) กรณีอากาศเปนพิษอยางรายแรง ใหเปนหนาท่ีของ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมมลพิษ 

(5) กรณีไฟปา ใหเปนหนาท่ีของ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) กรณีภัยพิบัติขนาดใหญใหเปนไปตามท่ี กภช. กําหนด 

 



ขอ 24  ใหกรมทรัพยากรธรณี  กรมอุ ตุ นิยม วิทยาปฏิบั ติหน า ท่ี 

ฝายอํานวยการและปฏิบัติการของ ศภช. จนกวาจะไดมีการจัดต้ัง ศภช. เปน

หนวยงานถาวรตามกฎหมายตอไป 



หมวด 5 

การดําเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ

   

 

ขอ 25  ในกรณีท่ี กภช. ไดมีมติใหดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับการ

ประสานงาน การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ

ปฏิบัติตามมติของ กภช.  ในกรณีท่ีหนวยราชการใดมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมติของ กภช. ใหรายงานให กภช. ทราบเพ่ือพิจารณาหาขอยุติตอไป และให 

นําความในขอ 17 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ขอ 26  ภายใตบังคับแหงกฎหมายเพ่ือประโยชนในการบริหารงานของ 

ศภช. นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่น 

ท่ีเกี่ยวของหรือ ศภช. อาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหพนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีของ ศภช. ได  

โดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะใหชวยปฏิบัติงาน 

เต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได 

 

ขอ 27 6

๗  ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อสารว าจ างบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาชวยปฏิบั ติงานไดตาม 

ความเหมาะสม เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบน้ี 

                                                 
๗ ขอ 27 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 



คาใชจายสําหรับคาจางและประโยชนตอบแทนอื่นของลูกจางของ ศภช. 

รวมท้ังคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ศภช. ใหจายจากงบประมาณของ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ขอ 28   ใหสํ า นักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเ พ่ือการจัด ต้ัง 

การดําเนินงานของ ศภช. และเพ่ือใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

ขอ 29  ใหสํานักงาน ก.พ. จัดอัตรากําลังใหกับศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติตามความเหมาะสมและใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาจัดต้ังศูนยเตือน 

ภัยพิบัติแหงชาติ ใหเปนองคกรท่ีถาวรตอไป 

 

ขอ 30  ใหหนวยราชการและเจาหนาท่ีของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 

ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ ศภช. ใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25507

๘ 

 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนพิเศษ 51 ง/หนา 12/27 เมษายน 2550 


