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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่ ได้ เ กิดอุทกภัยร้ายแรงอย่างยิ่ งครอบคลุมในหลายพื้นที่ทํ าให้ มีความเสียหาย 
ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอันมาก  การบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
จึงเป็นการดําเนินการในระดับชาติที่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและระดม
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องมาดําเนินการ  เพื่อให้การจัดการน้ําเป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถเตรียมการ
ป้องกันรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเร่งด่วน  สมควรกําหนดระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อให้การ
บริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการบูรณาการ
แผนงานและการทํางานของหน่วยงานของรัฐ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องเข้าไว้ด้วยกัน  
โดยมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  เพื่อให้การกําหนดแนวทางการทํางาน   
การสั่งการ  และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความสอดคล้องเป็นเอกภาพเดียวกันในการ
อํานวยการและบริหารจัดการทุกพื้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ซ่ึงจะทําให้การบริหารจัดการน้ํา 
และอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ํา 
และอุทกภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย”  หมายความว่า  การกําหนดแผนหรือการดําเนินการ

บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์  การบํารุงรักษา  การพัฒนา   
การป้องกันภัยพิบัติ  การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  การฟื้นฟูและการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ํา
หรือลุ่มน้ํา  ส่ิงที่ใช้ในการกักเก็บน้ํา  ระบายน้ํา  หรือก้ันน้ํา  และการจัดการพื้นที่รองรับน้ํา 

“แผนปฏิบัติการ”  หมายความว่า  แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ ่น   
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“กนอช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
“กบอ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
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“สบอช.”  หมายความว่า  สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาต ิ

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ”  
เรียกโดยย่อว่า  “กนอช.”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรี  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ข้อ ๖ ให้  กนอช.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยแห่งชาติ 
(๒) พิจารณากําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ 
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเก่ียวกับน้ํา   

การกําหนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ํา  
รวมทั้งการปรับปรุงองค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหาย
จากการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ  กบอ.   

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการวางระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ   
สบอช.  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่สามารถกระทําได้ 
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเก่ียวกับการตั้งงบประมาณ  การบริหาร  และการใช้จ่าย
งบประมาณหรือเงินกู้  ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่  กนอช.  
มอบหมาย 

(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นคณะที่ปรึกษาของ  กนอช.  มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยต่อ  กนอช. 

ข้อ ๘ ในการประชุมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ  กนอช.  ให้  กนอช.  มีอํานาจสั่งการ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติงานตามที่  กนอช.  
มอบหมาย  และอาจร้องขอให้บุคคลใดชี้แจงหรือแสดงความเห็นต่อ  กนอช. 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ต้องมีการดําเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยรีบด่วน  และไม่อาจ
จัดให้มีการประชุม  กนอช.  ได้  ให้ประธานกรรมการใช้อํานาจหน้าที่แทน  กนอช.  ได้  หรือประธาน
กรรมการโดยความเห็นชอบของ  กนอช.  จะมอบอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้แก่กรรมการ
คนใดคนหนึ่งใช้อํานาจหน้าที่แทน  กนอช.  ได้ตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งให้  กนอช.  ทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง   เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํ า 
และอุทกภัย”  เรียกโดยย่อว่า  “กบอ.”  ประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการอ่ืนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  กบอ.  ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด  ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรีจะกําหนดให้มีกรรมการซ่ึงต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้ 

ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ ให้  กบอ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามนโยบายของ  กนอช.  

และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ  กนอช. 
(๒) กําหนดวิธีดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการน้ํา  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

(๓) อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
การสนับสนุนวงเงินรายจ่าย  กําลังคน  วสัดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรอ่ืน  เพื่อดําเนินการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย 

(๔) ส่ังการให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการน้ํา 
และอุทกภัย 

(๕) อํานวยการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
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(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่  กบอ.  
มอบหมาย 

(๗) กํากับการปฏิบัติงานของ  สบอช. 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  และ  กนอช.  มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  

“สบอช.”  เป็นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  
กนอช.  และ  กบอ.  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ  
สภาพน้ําในลุ่มน้ําและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ํา  สภาพพื้นที่บริเวณที่น้ําไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย  แผนงาน  
โครงการหรือการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  และการเตรียมการ
ช่วยเหลือประชาชน  เพื่อวิเคราะห์เสนอต่อ  กนอช.  และ  กบอ. 

(๒) บริหารแผนงานรวม  ประสานการบริหาร  และการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 
หรือตามการสั่งการของ  กบอ. 

(๓) กํากับ  ดูแล  และให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย 

(๔) ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  และประเมินผล
ความก้าวหน้าของการดําเนินการเพื่อเสนอต่อ  กบอ. 

(๕) ขอยืมตัวบุคคล  วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  รวมตลอดทั้งขอใช้อสังหาริมทรัพย์ 
จากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น 

(๖) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อ  กนอช.   
และคณะรัฐมนตรี 

(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  กนอช.  หรือ  กบอ.  
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ให้มีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
เป็นผู้บริหารงานของ  สบอช.  และเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานใน  สบอช. 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ  สบอช.  ได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการ  สบอช.  มีอํานาจจ้างพนักงานเพื่อปฏิบัติงานใน  สบอช.  ได้  ทั้งนี้  

การบริหารงานบุคคลของพนักงานให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ  สบอช.  กําหนด 
ในกรณีที่มีความจําเป็นตอ้งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลใดมาปฏิบัติงานใน  สบอช.  ให้ใช้อัตรากําลัง

ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ในกรณีที่มีความจําเป็นให้  ก.พ.  หรือ  ก.พ.ร.  จัดอัตรากําลัง
เพิ่มเติมตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร้องขอ 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น  
หรือ  สบอช.  อาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนไปช่วย
ปฏิบัติงานใน  สบอช.  ได้  โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะให้ไปช่วย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลา  หรือนอกเวลา  หรือตามที่มอบหมายก็ได้ 

ให้เลขาธิการ  สบอช.  มีอํานาจวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ  สบอช.  ในกรณีที่จําเป็น 
ต้องมีการวางระเบียบปฏิบัติงานของ  สบอช.  ที่แตกต่างจากระเบียบการปฏิบัติราชการทั่วไป   
เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ  กบอ.  และ  สบอช.   
ให้เสนอ  กนอช.  ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบตามวรรคสี่ให้หมายความรวมถึงการมอบอํานาจ  การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
จัดการการเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายสําหรับ  กนอช.  หรือ  กบอ.  คณะอนุกรรมการ  และบุคคลซ่ึงช่วยเหลือ
หรือปฏิบัติงานตามที่  กนอช.  หรือ  กบอ.  มอบหมาย  การบริหารงานของ  สบอช.  เลขาธิการ  สบอช.  
และเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติงานใน  สบอช.  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

ค่าตอบแทนสําหรับ   กนอช .   หรือ   กบอ .   และ   กบอ .   ซึ ่งปฏิบ ัต ิง าน เต ็มเวลา  
คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่  กบอช.  หรือ  กบอ.  มอบหมาย  
เลขาธิการ  สบอช.  และเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติงานใน  สบอช.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณ  การใช้จ่ายเงินกู้และเงินอ่ืนใด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ  กนอช.  กบอ.  และ  สบอช.   

หมวด  ๒ 
การดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้  กบอ.  จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอต่อ  กอนช.  ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   
เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้  กบอ.  แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่  กบอ.  กําหนด   

การจัดทําแผนปฏิบัติการ  ให้ดําเนินการโดยบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
หรือแผนการจัดการน้ําของทุกหน่วยงานของรัฐ  และพิจารณาตามนโยบายของ  กนอช.  เพื่อให้เป็น
แผนปฏิบัติการในระดับชาติที่มีผลบังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เก่ียวข้อง 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  กบอ.  อาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้จัดทําเสนอ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการร่วมกับ  สบอช.  ก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในระหว่างการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ถ้าหน่วยงานของรัฐแห่งใด 
ต้องดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้  
เว้นแต่  กบอ.  จะมีมติให้ระงับการดําเนินการหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามมติ  กบอ. 
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ข้อ ๑๘ เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและมีผลใช้บังคับแล้ว  หากมีกรณี
จําเป็นให้  กบอ.  มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้  
แล้วแจ้งให้  กบอช.  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๑๙ ให้  กบอ.  มีอํานาจหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  ตามมติ  กบอช.  ในการนี้  กบอ.  อาจกําหนด
วิธีดําเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติด้วยก็ได้   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจัดทําแผนงาน  
โครงการ  หรือการดําเนินการ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือมติของ  กนอช .   
โดยประสานกับ  สบอช.  เก่ียวกับรายละเอียดในการดําเนินการ  แล้วแจ้งให้  กบอ.  ทราบ 

ถ้าหน่วยงานของรัฐมีแผนงาน  โครงการ  หรือการดําเนินการที่จัดทําขึ้นก่อนแผนปฏิบัติการ 
มีผลใช้บังคับและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหรือมติของ  กนอช.  ให้ดําเนินการต่อไปได้  โดยให้แจ้งให้  
กบอ.  ทราบด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนงาน  โครงการ  หรือการดําเนินการ 
ที่แตกต่างจากแผนปฏิบัติการหรือมติของ  กนอช.  ให้เสนอขออนุมัติต่อ  กบอ.  ก่อน  จึงจะดําเนินการ
ต่อไปได้ 

ให้  กบอ.  มีอํานาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหรือปรับปรุงแผนงาน  โครงการ  หรือ 
การดําเนินการ  ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  แผนงาน  หรือโครงการ  หรือการดําเนินการ 
ของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน  หรือตามที่เห็นเหมาะสมได้ 

ข้อ ๒๐ ในการดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันอุทกภัย  การแก้ไขปัญหา
อุทกภัยที่ใกล้จะเกิดหรือขณะเกิดอุทกภัย  ให้  กบอ.  มีอํานาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะ
เกิดขึ้นได้ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เห็นสมควร  กบอ.  อาจกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ
แผนงาน  โครงการ  หรือการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่อ  กบอ.  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือแผนปฏิบัติการ  มติ  หรือการสั่งการ
ของ  กนอช.  หรือ  กบอ.  หรือคําส่ังของประธานกรรมการ  กนอช.  หรือประธานกรรมการ  กบอ.  
หรือผู้ซ่ึงประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ  กนอช.  หรือ  กบอ.  มอบหมายเป็นสําคัญ 

การไม่ปฏิบัติตามวรรคสองถือเป็นการขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา 
ข้อ ๒๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบอํานวยการให้การปฏิบัติตามแผนงาน  

โครงการ  หรือการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและสําเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด  
โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  มติ  และการสั่งการของ  กนอช.  และ  กบอ. 
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ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบแผนงาน  โครงการ  หรือการดําเนินการจัดให้มีระบบ
การควบคุม  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าให้  สบอช.  เพื่อรายงานต่อ  กบอ. 

ในกรณีที่  กบอ.  หรือ  สบอช.  ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินการตลอดจน
การปฏิบัติการใด ๆ  ตามมติ  หรือการสั่งการของ  กนอช.  หรือ  กบอ.  หรือคําส่ังของประธานกรรมการ  
กนอช.  หรือประธานกรรมการ  กบอ.  หรือผู้ซ่ึงประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ  กนอช.  หรือ  
กบอ.  มอบหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  มติ  หรือการสั่งการของ  กนอช.  หรือ  กบอ.  
หรือคําส่ังของประธานกรรมการ  กนอช.  หรือประธานกรรมการ  กบอ.  หรือผู้ซ่ึงประธานกรรมการ 
โดยความเห็นชอบ  กนอช.  หรือ  กบอ.  มอบหมาย  โดยถือเป็นการปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้  ให้รายงานปัญหา  อุปสรรค  
และความเห็นต่อ  กบอ.  เม่ือ  กบอ.  มีมติเช่นใดแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไปตามนั้น  ถ้ายังมิได้ 
มีการปฏิบัติตาม  ให้  กบอ.  เสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการ   
ในกรณีที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยและมีมติให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติต่อไป 

การวินิจฉัยและสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 
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