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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อ ให การบริหารทรัพยากรน้ํ าของประเทศในดานกระบวนการบริหารจัดการการจัดหา
การใชประโยชน การบํารุงรักษา การพัฒนา การปองกัน การแกไขปญหา การอนุรักษการฟนฟู และการ
ดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา เปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการสอดคลองสัมพันธกัน
ทั้งระดับลุมน้ําและระดับประเทศ โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารการใชน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ทรัพยากรน้ํา” หมายความวา น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต ที่อยูใ น
แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งแหลงน้ําระหวางประเทศที่ประเทศไทยอาจนํามาใช
ประโยชนได
“การบริหารทรัพยากรน้ํา” หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการ การจัดหา การใช
ประโยชน การบํารุงรักษา การพัฒนา การปองกัน การแกไขปญหา การอนุรักษ การฟนฟูและการ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา
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“ลุมน้ํา” หมายความวา บริเวณพื้นที่ซึ่งครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงที่รวมน้ําให
ไหลลงสู ลํ า น้ํ า ตามที่ ค ณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ กํ า หนดตามลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร แ ละ
วัตถุประสงคในการบริหาร
“แหลงน้ําขนาดเล็ก” หมายความวา แหลงน้ําที่เกิดจากการสรางฝายหรือประตูระบายน้ํา
อางเก็บน้ํา คลองสงน้ํา หนอง บึง สระน้ํา บอน้ําตื้น บอน้ําบาดาล และอื่น ๆ ซึ่งใชเวลากอสราง
ไมเกินหนึ่งป
“สิ่งแวดลอม” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องคกรผูใชน้ํา” หมายความวา บุคคล กลุมบุคคล องคกรเอกชน หรือนิติบุคคลที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ขอ ๖ ให มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว า “คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํา แห งชาติ ”
เรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
และรัฐ มนตรี วา การกระทรวงวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เปน รองประธานกรรมการคนที่ ส าม
ผูแทนสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปน กรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
แตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
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ในกรณีที่ ก รรมการผูท รงคุณ วุ ฒิ พ น จากตํา แหน งก อ นวาระ หรื อ ในกรณี ที่มี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม ขึ้นอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดแ ตงตั้งไวแ ลว และหากยังมิไดแ ตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแ ทนตําแหนงที่วางใหกรรมการ
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ การประชุม ของ กนช. ใหนํ าบทบั ญ ญัติ หมวด ๕ คณะกรรมการที่ มีอํ านาจ
ดําเนิน การพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๑๐ ให กนช. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตอ
คณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะคณะรัฐ มนตรีใ หมีการปรับปรุงหรือ แกไขเพิ่ม เติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๓) เสนอคณะรัฐ มนตรีเ กี่ยวกับ กรอบงบประมาณในดา นการบริห ารทรั พยากรน้ํา ของ
ประเทศแบบบูรณาการ
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(๔) ประสานงานกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอื่ น
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางจัดการสิ่งแวดลอมในการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา
(๕) ประสานงานกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอื่ น
ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน การดานปองกันภัยพิบัติ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปองกันภัยพิบัติ
อันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ําและการรักษาคุณภาพน้ํา
(๖) พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการบริ หารทรั พ ยากรน้ํ าของ
ประเทศตามที่คณะกรรมการลุมน้ําตางๆ นําเสนอ
(๗) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํา
ตางๆ สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา
(๘) กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการ ทั้งในดานการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม
การรักษาระบบนิเวศน การขนสงทางน้ํา การผลิตไฟฟาพลังน้ํา และดานอื่น ๆ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรี
ทราบ
(๙) กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการถายโอนภารกิจดานทรัพยากรน้ําไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการถายโอน
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของ กนช. ได
ตามความจําเปน
(๑๑) ใหความเห็นชอบในการวาจางผูทรงคุณวุฒิหรือสถาบัน เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
ความรับผิดชอบของ กนช. และกําหนดคาตอบแทนตามความจําเปน
(๑๒) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๑ ใหกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสํานักงาน
เลขานุการ กนช. โดยมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของ กนช. และประสานงานกับสํานักงานเลขานุการตาง ๆ
ของคณะกรรมการลุมน้ํา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุมน้ําแตงตั้ง
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(๒) รวบรวมขอมูลและขอ สนเทศเกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ําในประเทศและระหวางประเทศ
ประเมิน ความตองการใชน้ําเพื่อการตาง ๆ และความสามารถในการสนองความตองการดังกลาว
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
(๓) จัด ทํา ขอ เสนอเกี่ ยวกับ การบริ หารทรั พยากรน้ํา และกรอบงบประมาณของประเทศ
แบบบูรณาการเสนอตอ กนช.
(๔) เสนอแนะแนวทางการวางแผนเพื่อ การบริหารทรัพยากรน้ํ าตอคณะกรรมการลุม น้ํ า
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
(๕) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรน้ําตามระยะเวลาที่ กนช. กําหนด
(๖) เสนอแนะ กนช. ในการจัดทําหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๗) สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในดานการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
หมวด ๒
คณะกรรมการลุมน้ํา
ขอ ๑๒ ให กนช. แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละลุมน้ํา จํานวน
ไมเกินสามสิบหาคน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องค ก รผู ใ ช น้ํ า และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า
เปนกรรมการ สําหรับประธานกรรมการใหแตงตั้งจากกรรมการในลุมน้ํานั้น
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคซึ่งปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ลุมน้ําที่รับผิดชอบ เปน
กรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตาม
ความจําเปน
การแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรืออยูอาศัยในลุมน้ํา
นั้น โดยคํานึงถึงจํานวนกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
ขอ ๑๓ ให นํ า ความในข อ ๗ และข อ ๘ มาใช บัง คั บ โดยอนุโ ลมกั บ วาระการดํ า รง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการลุมน้ําซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
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หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการประชุมของคณะกรรมการ
ลุมน้ํา
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทาง
แกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานใด ๆ ของสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ํา
(๒) จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
(๓) ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ําใหเปนไปตามแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
ตาม (๒) และเปนไปตามกรอบงบประมาณตามขอ ๑๐ (๓)
(๔) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน และกําหนดมาตรการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริม าณน้ําที่มีอยูดวยความเปน ธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
(๕) ติด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของส วนราชการที่ เกี่ ย วข องกับ ทรัพ ยากรน้ํ า
ในพื้นที่ลุมน้ํา
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให คํ า แนะนํ า แก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการบริ ห าร
ทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ําขนาดเล็กใหเกิดประโยชนและเปนธรรม
(๗) ขอเอกสารขอมูล และขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อรวบรวมสถิติ ขอมูล
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
(๘) ประนีประนอม ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ํา
(๙) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํากับคณะกรรมการลุมน้ําอื่น ที่
เกี่ยวของ
(๑๐) เผยแพร ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นและสรางความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ํา
(๑๑) แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื่ อดําเนิน การตามที่คณะกรรมการลุม น้ํ า
มอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
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ขอ ๑๖ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่รับผิดชอบ โดยมี
อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิด ชอบงานเลขานุ การของคณะกรรมการลุม น้ํา และประสานงานกั บสํานั กงาน
เลขานุการ กนช. และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ
(๒) รวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
เสนอคณะกรรมการลุมน้ําสําหรับใชจัดทําแผนและแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
(๓) รวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสวนราชการ และองคกรปกครอง
สวนท องถิ่ น ที่เ กี่ยวขอ งในพื้ น ที่ลุ ม น้ํา เพื่อ เสนอคณะกรรมการลุม น้ําในการจัด ทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
(๔) พัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุมน้ํามอบหมาย
หมวด ๓
การจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็ก
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรน้ํา ใหกระทรวงมหาดไทยประสานงานไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแหลงน้ําขนาดเล็กอยูในเขตพื้นที่เพื่อจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็ก
สงไปยังจังหวัดและคณะกรรมการลุมน้ําอันเปนที่ตั้งของแหลงน้ํานั้นปละหนึ่งครั้ง และใหจังหวัดและ
คณะกรรมการลุมน้ํารวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อจัดตั้งเปนศูนยขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กของจังหวัดและ
ของลุมน้ําตอไป
การจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็ก ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ประเภทหรือลักษณะของแหลงน้ํา
(๒) สถานที่ตั้งของแหลงน้ํา
(๓) หนวยงานที่กอสรางหรือรับผิดชอบ
(๔) เวลาที่กอสรางแลวเสร็จ
(๕) พื้นที่และจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและคณะอนุกรรมการลุมน้ําตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ยั ง คงอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ แ ละ
คณะกรรมการลุ ม น้ํา ตามระเบี ยบสํ านักนายกรัฐ มนตรีนี้ เขา รับหน าที่ ทั้ง นี้ ใหดํา เนิน การแตงตั้ ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบนี้ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้
มีผลใชบังคับ
ขอ ๑๙ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบนี้ ใหนําระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติและคณะอนุกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
บริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออก
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการบริหารการใชน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก
พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับมาใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

