
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรบรหิำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 

พ.ศ.  2561 
 
 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของประเทศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดหำ  กำรจัดสรร  
กำรใช้ประโยชน์  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรพัฒนำ  กำรป้องกัน  กำรแก้ไขปัญหำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  
และกำรด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำ  เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและบูรณำกำรสอดคล้ อง
สัมพันธ์กัน  ทั งในระดับประเทศและระดับลุ่มน  ำ  อย่ำงสมดุล  ยั่งยืน  มีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล   
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  
พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี  
“ทรัพยำกรน  ำ”  หมำยควำมว่ำ  น  ำในบรรยำกำศ  น  ำบนผิวดิน  น  ำใต้ดิน  และน  ำทะเล  

รวมถึงแหล่งน  ำและทำงน  ำ  ไม่ว่ำจะเกิดขึ นตำมธรรมชำติหรือที่มนุษย์สร้ำงหรือพัฒนำขึ น  เพ่ือใช้หรือสงวนไว้
ให้ใช้ร่วมกัน  หรือโดยสภำพอำจใช้ประโยชน์ร่วมกัน  รวมถึงสิ่งอื่นที่ใช้เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ   
และให้หมำยควำมรวมถึงแหล่งน  ำระหว่ำงประเทศและแหล่งน  ำต่ำงประเทศที่ประเทศไทยอำจน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ 

“ลุ่มน  ำ”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณพื นที่ซึ่งครอบคลุมล ำน  ำธรรมชำติ  ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน  ำ 
ให้ไหลลงสู่ล ำน  ำตำมที่คณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติก ำหนด 

“กำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ”  หมำยควำมว่ำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดหำ  กำรจัดสรร   
กำรใช้ประโยชน์  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรพัฒนำ  กำรป้องกัน  กำรแก้ไขปัญหำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  
และกำรด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำ 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  รำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  กรุงเทพมหำนคร  เมืองพัทยำ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั ง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“องค์กรผู้ใช้น  ำ”  หมำยควำมว่ำ  กลุ่มบุคคล  องค์กรเอกชน  หรือนิติบุคคลที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ 

“เลขำธิกำร”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 
ข้อ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง  เรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ”   
เรียกโดยย่อว่ำ  “กนช.”  ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  เป็นรองประธำนกรรมกำร 
(๓) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง  ได้แก่   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  
ปลัดกระทรวงคมนำคม  ปลัดกระทรวงพลังงำน  ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม  
เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เลขำธิกำรมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสำน
แนวพระรำชด ำริ  อธิบดีกรมชลประทำน  อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำ  อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน  ำและกำรเกษตร  (องค์กำรมหำชน)  และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั ง  จ ำนวนสำมคน 
ให้ เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และให้แต่งตั งข้ำรำชกำรของส ำนักงำน 

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจ ำเป็น 
ข้อ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี  และอำจได้รับกำรแต่งตั งใหม่

อีกได้  แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  หรือในกรณีที่มีกำรแต่งตั งกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ิมขึ นในระหว่ำงที่กรรมกำรอื่นยังมีวำระอยู่ ในต ำแหน่ง  ให้ผู้ซึ่ ง ได้รับแต่งตั ง  
ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  หรือเป็นกรรมกำรเพ่ิมขึ นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมกำรซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว  และหำกยังมิได้แต่งตั งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง   
ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 

้หนา   ๒
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เมื่อครบก ำหนดวำระตำมวรรคหนึ่งแล้ว  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ นใหม่  
ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั นอยู่ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับ
แต่งตั งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๘ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) นำยกรัฐมนตรีให้ออก  เพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด  

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ข้อ ๙ กำรประชุมของ  กนช.  ให้น ำบทบัญญัติหมวด  ๕  คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ

ด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับด้วย  
โดยอนุโลม 

ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยเบี ยประชุม  หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่จ ำเป็น  
ต่อกำรปฏิบัติงำนของ  กนช.  คณะอนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำนที่  กนช.  แต่งตั ง  ให้เป็นไป  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเบี ยประชุมกรรมกำร  หรือตำมระเบียบของทำงรำชกำร  แล้วแต่กรณี   
โดยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักงำน 

ข้อ ๑๐ ให้  กนช.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ   

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(๒) ขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(๓) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในภำพรวมของประเทศ  ภำยใต้แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน  ำ  ทั งในภำวะปกติและในภำวะวิกฤต  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ   
เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะนโยบำย  แผนงำนกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  โครงกำรส ำคัญระดับชำติ  
หรือโครงกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องมีกำรประสำนกำรท ำงำนหลำยหน่วยงำน  รวมถึงกำรผันน  ำจำกแหล่งน  ำ
ระหว่ำงประเทศหรือต่ำงประเทศ  และโครงกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำที่จ ำเป็น  
ต้องด ำเนินกำรต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

้หนา   ๓
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(๕) ก ำหนดลุ่มน  ำเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  ทั งนี   ตำมสภำพอุทกวิทยำ  
สภำพภูมิศำสตร์  ระบบนิเวศ  และวัตถุประสงค์ในกำรบริหำร 

(๖) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรผันน  ำระหว่ำงลุ่มน  ำ 
(๗) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนงำน  แผนปฏิบัติกำร  โครงกำรส ำคัญระดับชำติ  

หรือโครงกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องมีกำรประสำนกำรท ำงำนหลำยหน่วยงำน  และโครงกำรต่ำง ๆ  
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแบบบูรณำกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย  แผนแม่บท  และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 

(๘) พิจำรณำ  อ ำนวยกำร  ก ำกับ  และสั่งกำร  หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ในกำรบริหำรจัดกำรน  ำในสภำวะวิกฤต 

(๙) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรน  ำให้มี 
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำร  ทั งในด้ำนกำรอุปโภคบริโภค  กำรรักษำระบบนิเวศ  
กำรเกษตรกรรม  กำรอุตสำหกรรม  กำรขนส่งทำงน  ำ  กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน  ำ  และด้ำนอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๑๐) อ ำนวยกำร  ก ำกับ  ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ตลอดจนให้ค ำแนะน ำ 
แก่คณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  หน่วยงำนของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกำรด ำเนินกำรตำมแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  แผนปฏิบัติกำร  โครงกำรส ำคัญระดับชำติหรือโครงกำรเร่งด่วน  
ที่จ ำเป็นต้องมีกำรประสำนกำรท ำงำนหลำยหน่วยงำน  และโครงกำรต่ำง ๆ   เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  
แผนงบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแบบบูรณำกำร  รวมทั งเสนอนำยกรัฐมนตรีให้สั่งกำร  
หรือควบคุมให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรน  ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

(๑๑) แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  เพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ  กนช.   
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

(๑๒) เสนอแนะให้มีหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของประเทศหรือระหว่ำงประเทศ 

(๑๓) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๑๑ ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ  กนช.  โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจ  

ดังต่อไปนี  
(๑) ปฏิบัติงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร  รวมถึงเป็นฝ่ำยวิชำกำร  และรับผิดชอบงำนธุรกำร

ทั่วไปของ  กนช.  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนที่  กนช.  แต่งตั ง 
(๒) พัฒนำและบูรณำกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ  

ประเมินควำมต้องกำรในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรต่ำง ๆ  ควำมสำมำรถในกำรสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว   
และผลกระทบที่จะเกิดขึ นในปัจจุบันและอนำคต  รวมทั งปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์อ ำนวยกำรข้อมูลน  ำแห่งชำติ 
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(๓) ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  เกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำ  เพ่ือประกอบในกำรเสนอแนะนโยบำย  
กำรก ำหนดลุ่มน  ำ  กำรจัดท ำแผนแม่บท  รวมถึงมำตรกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  ทั งในภำวะปกติ
และในภำวะวิกฤต  และประสำนกำรด ำเนินงำนให้เกิดกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

(๔) ประสำน  รวบรวม  กลั่นกรอง  แผนงำน  แผนปฏิบัติกำร  และโครงกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงจัดท ำข้อเสนอ  
กรอบงบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแบบบูรณำกำร  และเสนอแนะแนวทำงกำรวำงแผน 
เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำต่อ  กนช. 

(๕) อ ำนวยกำรและก ำกับดูแลโครงกำรส ำคัญระดับชำติหรือโครงกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องมี
กำรประสำนกำรท ำงำนหลำยหน่วยงำนตำมที่  กนช.  มอบหมำย 

(๖) ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำตำมนโยบำย  แผนแม่บท  และมำตรกำร 
ที่ได้ก ำหนดไว้  ตลอดจนโครงกำรส ำคัญระดับชำติหรือโครงกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องมีกำรประสำนกำร
ท ำงำนหลำยหน่วยงำน 

(๗) ประสำนกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  หน่วยงำนของรัฐ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  และภำคส่วนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี   ทั งในภำวะปกติ 
และในภำวะวิกฤต 

(๘) ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  รวมทั งหน่วยงำน 
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 

(๙) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนหรือตำมที่
นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือ  กนช.  มอบหมำย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมกำรลุ่มน  ำ 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้   กนช.  แต่งตั งคณะกรรมกำรลุ่มน  ำขึ นเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในเขตลุ่มน  ำนั น   
จ ำนวนไม่เกินสำมสิบห้ำคน  ประกอบด้วย 

(๑) กรรมกำรลุ่มน  ำโดยต ำแหน่ง  ได้แก่  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ผู้แทนส ำนักงำน  และผู้แทน
หน่วยงำนของรัฐ 

(๒) กรรมกำรลุ่มน  ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) กรรมกำรลุ่มน  ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  ำที่มำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
(๔) กรรมกำรลุ่มน  ำผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ 
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม  (๑)  เลือกกันเองเพ่ือเป็นประธำนกรรมกำรลุ่มน  ำ  และให้

คณะกรรมกำรลุ่มน  ำเลือกกรรมกำรลุ่มน  ำอีกสองคนเป็นรองประธำนกรรมกำรลุ่มน  ำ  ทั งนี   กำรเลือก
ประธำนกรรมกำรลุ่มน  ำและรองประธำนกรรมกำรลุ่มน  ำให้กระท ำทุกสี่ปี 
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ให้  กนช.  แต่งตั งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเป็นกรรมกำรลุ่มน  ำและเลขำนุกำร  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

กำรแต่งตั งกรรมกำรลุ่มน  ำตำมวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั งจำกบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หรืออยู่อำศัย  
ในลุ่มน  ำนั น  โดยค ำนึงถึงจ ำนวนกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนจำกภำครัฐและภำคเอกชนในสัดส่วนที่เหมำะสม 

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกกรรมกำรลุ่มน  ำตำมข้อ  ๑๒  ให้เป็นไปตำมที่  กนช.  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๑๔ ให้น ำควำมในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมกับวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรลุ่มน  ำตำมข้อ  ๑๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ให้กรรมกำรลุ่มน  ำตำมข้อ  ๑๒  (๒)  และ  (๓)  พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรลุ่มน  ำ  เมื่อพ้นจำก
กำรเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  ำด้วย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๕ ให้น ำควำมในข้อ  ๙  มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมกับกำรประชุม  กำรเบิกจ่ำยเบี ยประชุม  
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  
คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนที่คณะกรรมกำรลุ่มน  ำแต่งตั ง 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดท ำแผนแม่บทดำ้นกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนรุกัษ์  

กำรฟ้ืนฟู  และกำรด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำในเขตลุ่มน  ำเสนอ  กนช.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(๒) จัดท ำแผนป้องกันและแก้ไขภำวะน  ำแล้ง  และแผนป้องกันและแก้ไขภำวะน  ำท่วม   

ในเขตลุ่มน  ำเสนอ  กนช.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(๓) พิจำรณำปริมำณกำรใช้น  ำ  กำรจัดสรรน  ำ  ตลอดจนจัดล ำดับควำมส ำคัญและควบคุม  

กำรใช้น  ำในเขตลุ่มน  ำ  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  กนช.  ก ำหนด 
(๔) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรผันน  ำระหว่ำงลุ่มน  ำต่อ  กนช. 
(๕) พิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน  แผนปฏิบัติกำร  และโครงกำรต่ำง ๆ  

เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน  ำเสนอ  
กนช.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

(๖) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  แผนปฏิบัติกำร  และโครงกำรต่ำง ๆ  
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน  ำเสนอ  
กนช.  ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(๗) ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน  ำที่รับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  และแผนแม่บท  เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ 

(๘) ส่งเสริมและรณรงค์กำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำชนในกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  
กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  และกำรด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำในเขตลุ่มน  ำ 

(๙) แต่งตั งคณะอนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำน  เพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
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(๑๐) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  
หรือตำมที่  กนช.  มอบหมำย 

ข้อ ๑๗ ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  โดยมีหน้ำที่
และอ ำนำจดังต่อไปนี  

(๑) ปฏิบัติงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร  รวมถึงรับผิดชอบงำนธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  
คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนที่คณะกรรมกำรลุ่มน  ำแต่งตั ง 

(๒) ประสำนงำนกับส ำนักงำนเลขำนุกำร  กนช.  และส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  
ลุ่มน  ำต่ำง ๆ 

(๓) รวบรวมข้อมูล  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และข้อสนเทศ  เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  
เสนอคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  ส ำหรับใช้จัดท ำแผนและแก้ไขปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำในพื นที่ลุ่มน  ำ 

(๔) ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  เกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำ  เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำ 
แผนแม่บทกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  และกำรด ำเนินกำรอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำในเขตลุ่มน  ำ 

(๕) ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรผู้ใช้น  ำ  
เกี่ยวกับกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  และกำรด ำเนินกำรอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำในเขตลุ่มน  ำ  ให้เป็นไปตำมแผนแม่บท 

(๖) ประสำน  รวบรวม  และกลั่นกรอง  แผนงำน  แผนปฏิบัติกำร  และโครงกำรต่ำง ๆ   
ของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน  ำ  เสนอคณะกรรมกำร  
ลุ่มน  ำพิจำรณำ 

(๗) ประสำน  ติดตำมและประเมินผล  ตลอดจนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
แผนปฏิบัติกำร  และโครงกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำของหน่วยงำนของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน  ำเสนอคณะกรรมกำรลุ่มน  ำพิจำรณำ 

(๘) พัฒนำ  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  และองค์กรผู้ใช้น  ำ   
รวมทั งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ 

(๙) จัดท ำงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเบี ยประชุม  ค่ำพำหนะ  ค่ำเบี ยเลี ยง  ค่ำเช่ำที่พัก  
และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่นที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลุ่มน  ำ  คณะอนุกรรมกำร   
และคณะท ำงำนที่คณะกรรมกำรลุ่มน  ำแต่งตั ง 

(๑๐) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่  กนช.  หรือคณะกรรมกำรลุ่มน  ำมอบหมำย 

หมวด  ๓ 
กำรจดัท ำทะเบียนแหลง่น  ำและทำงน  ำ 

 
 

ข้อ ๑๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำ  ให้กระทรวงมหำดไทย  โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั
ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน  ำและทำงน  ำอยู่ในเขตพื นที่
รับผิดชอบเพ่ือจัดท ำทะเบียนแหล่งน  ำและทำงน  ำส่งไปยังจังหวัดและคณะกรรมกำรลุ่มน  ำอันเป็นที่ตั ง  
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ของแหล่งน  ำนั นปีละหนึ่งครั ง  และให้จังหวัดและคณะกรรมกำรลุ่มน  ำรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือจัดตั ง
เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งน  ำและทำงน  ำของจังหวัดและของลุ่มน  ำต่อไป 

กรณีแหล่งน  ำหรือทำงน  ำซึ่งไม่อำจระบุไดว้่ำมีหน่วยงำนใดของรัฐรับผิดชอบ  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งแหล่งน  ำหรือทำงน  ำอยู่ในพื นที่  เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำทะเบียนแหล่งน  ำและทำงน  ำนั น 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดท ำทะเบียนแหล่งน  ำและทำงน  ำในจังหวัด  ให้เป็นไปตำมที่
ส ำนักงำนก ำหนด 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๑๙ ให้  กนช.  ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่  ๒๔/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  ลงวันที่  ๒๙  มกรำคม  ๒๕๖๑  ยังคงอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี 
ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ  ๖  (๔)   

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมกำรลุ่มน  ำซึ่งได้รับกำรแต่งตั งตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังคงอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี 
ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรลุ่มน  ำตำมข้อ  ๑๒ 

ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรแต่งตั งกรรมกำรลุ่มน  ำตำมข้อ  ๑๒  หำกกรรมกำรลุ่มน  ำผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  ำ  หรือผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รบักำรแตง่ตั งตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระและยังมิได้แต่งตั ง
กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  ให้คณะกรรมกำรลุ่มน  ำประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๒๑ ระเบียบ  ประกำศ  และค ำสั่งของ  กนช.  และคณะกรรมกำรลุ่มน  ำที่ออกตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ที่  ๒๔/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  ลงวันที่  ๒๙  มกรำคม  ๒๕๖๑   
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี   
จนกว่ำจะมีระเบียบ  ประกำศ  หรือค ำสั่งของ  กนช.  หรือคณะกรรมกำรลุ่มน  ำที่ออกตำมระเบียบนี ใช้บังคับ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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