
 หน้า   ๒๔ 
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรพัยากรน  าแหง่ชาติ 
 

 

ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การจัดตั ง
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๕  ตลุาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  นั น  เพ่ือให้
การด าเนินการของส านักงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า  และสามารถจัดท างบประมาณแบบบรรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าป 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เรื่อง  การบริหารจัดการทรัพยากรน  า  ได้ทันต่อระยะเวลาการด าเนินการ  
รวมทั งเข้าสร่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า  ในระยะ  ๒๐  ป   ได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรรประบบการบริหารจัดการทรัพยากรน  าตามแนวทาง 
การปฏิรรปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
ตามมาตรา  ๒๕๘  (ช.)  ด้านอื่น ๆ  (๑)  ของรัฐธรรมนรญแห่งราชอาณาจักรไทย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนรญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ
มาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนรญแหง่ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงมีค าสั่ง  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การจัดตั งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เป็นส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ให้ผร้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติตามค าสั่งในวรรคหนึ่งเป็น
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  ของกรมชลประทาน  และ  
กรมทรัพยากรน  า  ตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศก าหนด  มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  มีก าหนดเวลา 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ข้าราชการและพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานผร้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ในอัตราของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติภายในสามสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว  เว้นแต่เลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาตเิหน็สมควรจะแตง่ตั งข้าราชการหรือท าสัญญาจ้างพนักงานราชการก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
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ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติแต่งตั งข้าราชการหรือท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
ที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามวรรคสอง  และได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติก าหนด  เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานราชการในกรอบอัตราก าลังของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานผร้ใด  ไม่ประสงค์  
จะได้รับการแต่งตั งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  หรือไม่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคสาม  ให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการ 
ผร้นั นกลับไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการต้นสังกัดเดิม  ในชื่อต าแหน่งในสายงานเดิม  
หรือต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าเดิม 

ให้การไปรายงานตัวและการส่งมอบงานของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  
ที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัตงิานในส านกังานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  ที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ยังคงได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเช่นเดิมจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิม  และให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดเดิมงดการย้ายข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ าดังกล่าว  เว้นแต่ การย้าย 
เพื่อเลื่อนต าแหน่งสรงขึ น 

ข้อ ๔ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ของส่วนราชการในกรมชลประทาน  และของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  ของส่วนราชการในกรมชลประทาน  ดังต่อไปนี   ไปเป็นหน้าที่และ
อ านาจของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  
ของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักบริหารโครงการ  เฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการพัฒนา
แหล่งน  าเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า  และงานวิเคราะห์  ติดตาม  และ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

(๒) ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา  เฉพาะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับการบรหิารจัดการน  าในระดับข้ามลุ่มน  า  และงานเฝ้าระวัง  วิเคราะห์  พยากรณ์  ก ากับ  
ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการน  าในภาพรวมของประเทศ 

ข้อ ๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี   ภาระผรกพัน  และให้  
โอนข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลรกจ้างประจ า  และอัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ  ๔  และ 
ส่วนราชการอื่นในกรมชลประทาน  จ านวน  ๕๖  อัตรา  ตามที่อธิบดีกรมชลประทานก าหนด   
ไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
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ข้อ ๖ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  า  และของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  ของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  า  ดังต่อไปนี   ไปเป็นหน้าที่
และอ านาจของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  
ของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

(๑) ศรนย์ป้องกันวิกฤตน  า  เฉพาะงานเกี่ยวกับงานศึกษา  วิเคราะห์  และการก าหนดพื นที่เสี่ยงภัย
เกี่ยวกับน  าในภาพรวมของประเทศ  และงานเสนอแนะแผนแม่บทและมาตรการในการป้องกันและ  
แก้ไขวิกฤตน  า 

(๒) ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน  า  เฉพาะงานเกี่ยวกับฝาายเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ  งานเสนอแนะนโยบาย  แผนแม่บท  และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในภาพรวมของประเทศ  งานเสนอแนะแนวทาง  กรอบแผนงาน  และมาตรการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ  รวมทั งงานติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบาย  และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ 

(๓) ส านักบริหารจัดการน  า  เฉพาะงานเกี่ยวกับการก าหนดกรอบ  หลักเกณฑ์  เทคโนโลยี  
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในระดับข้ามลุ่มน  า  การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่คณะกรรมการลุ่มน  า  หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในระดับข้ามลุ่มน  า 

(๔) ส านักประสานความรว่มมือระหว่างประเทศ  เฉพาะงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมอื
กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

(๕) ส านักวิจัย  พัฒนา  และอุทกวิทยา  เฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัย  เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในภาพรวมของประเทศ  และการวิเคราะห์ปริมาณน  า   
การวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในภาพรวมของประเทศ 

ข้อ ๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี   ภาระผรกพัน  และให้โอน
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลรกจ้างประจ า  และอัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ  ๖  และ 
ส่วนราชการอื่นในกรมทรัพยากรน  า  จ านวน  ๑๐๒  อัตรา  ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน  าก าหนด   
ไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ข้อ ๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ  
มติคณะรัฐมนตรีใด  ที่อ้างถึงส่วนราชการตามข้อ  ๔  และข้อ  ๖  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  
หรือลรกจ้างประจ าของส่วนราชการตามข้อ  ๔  และข้อ  ๖  ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
หรือข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลรกจ้างประจ าของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๙ ในระยะเริ่มแรก  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ส าหรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  รวมทั งภา รกิจของ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
ด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลรกจ้างประจ า  รวมจ านวน  ๒๔๖  อัตรา  
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติมีผลใช้บังคับ   
โดยกรอบอัตราก าลังมาจากการตัดโอนอัตราข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลรกจ้างประจ า  และ
อัตราก าลังจากกรมชลประทาน  และกรมทรัพยากรน  า  และเป็นอัตราข้าราชการตั งใหม่  จ านวน  ๘๗  อัตรา 

ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติยังไม่มีคณะอนุกรรมการสามัญ 
ประจ ากระทรวงหรือคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ให้การด าเนินการเพ่ือแต่งตั งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  และ
ข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการซึ่งได้รับการแต่งตั งเป็นข้าราชการตามข้อ  ๒  วรรคสาม  ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภท  ระดับ  และสายงานต่าง ๆ  ในส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้นายส าเริง  แสงภร่วงค์  พ้นจากต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
และให้ด ารงต าแหน่ง  รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติมอบหมาย 

ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด า เนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อนี  

ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทรลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั งข้าราชการ
ตามวรรคหนึ่งให้ด ารงต าแหน่ง  ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ให้ข้าราชการตามวรรคหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม  และไปช่วยราชการในต าแหน่งใหม่  ตั งแต่
วันถัดจากวันที่ค าสั่งนี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๓ ให้กรมเจ้าท่า  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน  า  กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมอุตุนิยมวิทยา  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร   
(องค์การมหาชน)  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภรมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  กรุงเทพมหานคร  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  า  ด าเนินการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการให้ข้อมรลและเชื่อมต่อข้อมรลด้านทรัพยากรน  าตามที่ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติก าหนด   



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

โดยมอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร  (องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบรรณาการและเชื่อมต่อข้อมรลให้กับส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ในระยะแรก 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เห็นสมควร  นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามค าสั่งนี   ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติวินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณหรือการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน  า 
ที่โอนไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติตามค าสั่งนี   ให้คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
เป็นผร้วินิจฉัย 

ข้อ ๑๖ ค าสั่งนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ


