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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี   

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2543  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติมีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทํา  
แผนยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  
บริหารจัดการ  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา  เพื่อเสนอแนะนโยบาย  
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและประสาน 
ให้เกิดการนําไปสู่การปฏิบัติ 

(2) จัดทําข้อเสนอเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําและกรอบงบประมาณของประเทศ   
แบบบูรณาการ  และเสนอแนะแนวทางการวางแผนเพ่ือการบริหารทรัพยากรน้ําต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

(3) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์   
แผนแม่บท  และมาตรการที่ได้กําหนดไว้ 

(4) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ประเมิน
ความต้องการในการใช้น้ําเพื่อการต่าง ๆ  ความสามารถในการสนองความต้องการดังกล่าว  และผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้ งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์อํานวยการข้อมูลสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

(5) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
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(6) ดําเนินการให้มีศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในกรณีจําเป็นฉุกเฉิน  เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตนํ้า 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) สํานักงานเลขาธิการ 
(2) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(3) กองบริหารจัดการลุ่มน้ํา 
(4) กองวิเคราะหโ์ครงการและงบประมาณ 
(5) ศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติ 
(6) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
ข้อ 3 ในสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มกฎหมาย  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านกฎหมายและระเบียบของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้   

(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ํา  เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

(2) พิจารณา  ศึกษา  และวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่ เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ํา   
เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

(3) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน 

(4) เสนอความเห็นและให้คําปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง   

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 4 ในสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชขีองสํานักงาน 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 5 ในสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงาน  ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(2) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 6 ในสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อเลขาธิการ 

(2) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (3)  และ  (4)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(6) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสํานักงานและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 7 สํานักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของสํานักงาน 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานเลขานุการ  และงานประสานราชการของสํานักงาน 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสํานักงาน 
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(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 8 กองนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ 
(2) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ําในมิติเศรษฐกิจ  

สังคม  เศรษฐศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(3) เสนอแนะแนวทาง  กรอบแผนงาน  มาตรการ  และบูรณาการการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์  กลั่นกรอง  และจัดลําดับความสําคัญ   

เพื่อกําหนดพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํา  หรือการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  รวมท้ังกํากับดูแล
โครงการระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(5) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  
และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(6) กําหนดนโยบาย  ท่าที  และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 9 กองบริหารจัดการลุ่มน้ํา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําและวางแผน 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(2) กําหนดกรอบ  หลักเกณฑ์  และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําข้ามลุ่มน้ํา   

และกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ําภาพรวมของประเทศ 
(3) เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะวิกฤต 
(4) อํานวยการและกํากับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์  

และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(5) ประสาน  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการลุ่มน้ํา  หน่วยงานของรัฐ  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ํา 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ 10 กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห์  กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทําโครงการและงบประมาณ

แบบบูรณาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(2) กลั่นกรองและบูรณาการโครงการและแผนการใช้งบประมาณประจําปีของหน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(3) ประสาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 11 ศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา  วิจัย  วิเคราะห์  และคาดการณ์ข้อมูลอากาศ  รวมทั้งพยากรณ์สถานการณ์น้ํา  

เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(2) วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  กําหนดมาตรฐาน

ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ํากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และการตัดสินใจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

(3) เป็นศูนย์อํานวยการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  เพื่อติดตาม  เฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และเตือนภัยสถานการณ์น้ํา 

(4) ติดตามและจัดทํารายงานสถานการณ์น้ําของประเทศ 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 12 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  มีหน้าที่และอํานาจ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแห่งชาติและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  และกําหนดหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการดังกล่าว  
เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  พ .ศ .  2545  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  46/2560   
เรื่อง  การจัดต้ังสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ลงวันที่  25  ตุลาคม  พุทธศักราช  2560  
ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  2/2561  เรื่อง  การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  ลงวันที่  22  มกราคม  พุทธศักราช  2561  ได้เปลี่ยนช่ือสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  46/2560  เรื่อง  การจัดต้ัง
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  ลงวันที่  25  ตุลาคม  พุทธศักราช  2560  เป็นสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  เป็นเลขาธิการ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


