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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื่อ งด้ว ยสถานการณ์อุท กภัย ที่เ กิด ขึ้น มีผ ลกระทบต่อ ชีว ิต ความเป็น อยู่ข องประชาชน
อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศโลก ทําให้ต้องมีการ
จั ด ทํ าแผนแม่ บทการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าของประเทศอย่ างเป็ น ระบบ โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบกันเป็นคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญ หาอุทกภัย
ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ให้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ วางระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “กยน.” และมี ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “Strategic Committee for Water
Resources Management” เรียกโดยย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SCWRM” ประกอบด้วยกรรมการ
ตามที่นายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๕ การประชุมของ กยน. ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ กยน. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทํา แผนแม่บ ทและยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา อย่า งเป็น ระบบ
รวมทั้งจัด ทําข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในการแก้ปัญ หาและวางระบบการบริหารจัด การทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ และกํ า หนดกรอบการลงทุ น ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า ของประเทศ เพื่ อ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว ให้ กยน. ดําเนิน การให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยต้องมีการทบทวนนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งระดมความคิดเห็นและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ค ณะรัฐมนตรีท ราบเป็น ประจํา หรือตามความเหมาะสม
หรือจําเป็นเร่งด่วน
(๓) ให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ย วชาญ เพื่อปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องกับ
ความรับผิดชอบของ กยน. และกําหนดค่าตอบแทนตามความจําเป็น
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(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติง านของ กยน. ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่ว นราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กยน.
ข้อ ๘ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เรียกโดยย่อว่า “ส.กยน.” เป็นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กยน.
(๒) บูรณาการและประสานแนวทาง มาตรการ แผนงานและงบประมาณของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(๓) ยืมตัว บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ รวมทั้งการขอใช้อสังหาริมทรัพ ย์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส.กยน. ได้ตามความจําเป็น
(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก กยน.
ข้อ ๙ ให้มีเลขาธิการ กยน. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่แ ละลูกจ้างของ ส.กยน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ส.กยน.โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๐ ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของ ส.กยน.
ตามระเบี ย บนี้ นายกรั ฐ มนตรี อ าจมี คํ า สั่ ง ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งของ
ส่วนราชการอื่น หรือ ส.กยน. อาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พ นักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานใน ส.กยน. ได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลา หรือตามที่มอบหมายก็ได้
ข้อ ๑๑ สํา นั กเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี อ าจว่ า จ้า งที่ป รึ ก ษาหรื อผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง มี ความรู้
ความสามารถมาช่วยงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ กยน. และ ส.กยน. ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

