
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรบรหิำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบ 
กำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ   พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้ เหมำะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมำตรำ   ๑๘   
แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่บัญญัติให้โอน
บรรดำอ ำนำจหนำ้ที่ของส ำนกังำนปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  เฉพำะ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแหง่ชำต ิ มำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  กระทรวงมหำดไทย   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบกำรเตือน
ภัยพิบัติแห่งชำติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๕  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบ

กำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๖  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบ

กำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  เรียกโดยย่อว่ำ  “กภช.”  

ประกอบด้วย  นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง  ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สำม  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ปลัดกระทรวงคมนำคม  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด  ผู้บัญชำกำรทหำรบก   
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ  ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ  ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  อธิบดีกรมกำรปกครอง  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมชลประทำน  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  อธิบด ี
กรมทรัพยำกรธรณี  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ  อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ  เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำร
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  และผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินห้ำคน  เป็นกรรมกำร  
และให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกรมป้องกันและบรรเทำ  
สำธำรณภัย  จ ำนวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี  และเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน 

เมื่อกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระที่ก ำหนดในวรรคสำม  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้น  อยู่ในต ำแหน่ง 
เพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใหม่” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖/๑  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำร
ระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“ข้อ ๖/๑ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก  โดยย่ืนหนังสือลำออกต่อประธำนกรรมกำร 
(๓) นำยกรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทน

อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๘  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบ

กำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๘ กำรประชุม  กภช.  ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของกรรมกำร

ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้   ให้รอง

ประธำนกรรมกำรตำมล ำดับที่มำประชุม  เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรและรอง
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้   ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด” 
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในหมวด  ๒  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐   
ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ   พ.ศ.  ๒๕๕๒  
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรของ  กภช. 

 
 

ข้อ ๙ ให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  เรียกโดยย่อว่ำ  “ปภ.”  ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำน
เลขำนุกำรของ  กภช. 

ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรของ  กภช.  มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงำนธุรกำร  งำนวิชำกำร  งำนกำรประชุม  และงำนเลขำนุกำรของ  กภช. 
(๒) ศึกษำ  วิเครำะห์และจัดท ำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำร

ระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติเสนอต่อ  กภช. 
(๓) ประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเตรียมแนวทำงนโยบำย  มำตรกำร  

และแผนกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ 
(๔) ประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรในด้ำนกำรศึกษำ  วิเครำะห์  และวิจัยปัญหำและอุปสรรค 

ที่เกิดขึ้นในกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ 
(๕) ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็น  ตำมที่  กภช.  มอบหมำยเพ่ือให้กำรบริหำร 

ระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติบรรลุผลตำมเป้ำหมำย” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสอง  ของข้อ  ๑๓  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย

กำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ในกรณีที่ต้องใช้เงินงบประมำณ  เงินกู้  หรือควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ  ให้  ปภ.  

กระทรวงมหำดไทย  ขอท ำควำมตกลงไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดตำมควำมเหมำะสม” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสอง  ของข้อ  ๑๙  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่  กภช.  เชื่อว่ำน่ำจะเกิดเหตุภัยพิบัติและมีควำมจ ำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชำญหรือ
เจ้ำหน้ำที่ทำงเทคนิคจำกหน่วยรำชกำรตำมข้อ  ๑๑  มำร่วมปฏิบัติงำนที่  ปภ.  หน่วยรำชกำรดังกล่ำว 
มีหน้ำที่ต้องให้ควำมร่วมมือ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ  นำยกรัฐมนตรีอำจมีค ำสั่ง
ให้ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรอื่น  หรือนำยกรัฐมนตรีอำจมีมติให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
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รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐไปช่วยปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ  ปภ.  ในงำนด้ำนกำรบริหำร
ระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติได้  มีก ำหนดครำวละไม่เกินหกเดือน  โดยถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือปฏิบัติงำนตำมปกติ 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ   ให้สัมฤทธิ์ผลให้ 
หน่วยรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของ  ปภ.  และหน่วยรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบนี้” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  ๙  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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