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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน)
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า้ และการเกษตร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“สารสนเทศทรัพยากรน้้า” หมายความว่า กระบวนการในการน้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า
มาผ่านกระบวนการการจัดการสารสนเทศจนได้เป็นข่าวสารด้านทรัพยากรน้้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปข้อความ
ตาราง กราฟ หรื อ ภู มิ ส ารสนเทศที่ พ ร้ อ มน้ ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ง าน ประกอบการตั ด สิ น ใจ ประกอบ
การวางแผนจัดการ และน้ามาสรุปเป็นความรู้ได้
“การจัดการสารสนเทศ” หมายความว่า การจัดข้อมูลให้เป็นกลุ่มเชื่อมโยงกัน เพื่อการวิเคราะห์
และประมวลผลจนได้เป็นข่าวสารพร้อมใช้งาน ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผล เพื่อให้เกิดเป็นระบบใช้จัดการสารสนเทศ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบัน
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รั ก ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ หน้าที่และอ้านาจ
มาตรา ๖ ให้ ส ถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้้ า และการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เรียกโดยย่อว่า “สสน.”
และให้ ใ ช้ ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “Hydro – Informatics Institute (Public Organization)”
เรียกโดยย่อว่า “HII”
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีที่ตั้งของส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๘ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ขอ้ มูลน้า้ และภูมิอากาศทีม่ ีผลกระทบต่อน้้า
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้้าแห่งชาติ รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและบริหารจัดการน้้าของประเทศ
(๒) วิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัต กรรมด้านการจัด การสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
ระบบบริหารจัดการน้้า
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้า
(๔) น้าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัย
และพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้
(๕) ด้าเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้้าแห่งชาติตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
เพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาระบบคลั งข้ อ มู ล น้้ าแห่ งชาติ ให้ มี แ นวทางที่ ส อดคล้ อ งกั น และ
เป็นระบบเดียวกัน สถาบันอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของสถาบันหรือร่วมด้าเนินการกับสถาบันตามมาตรานี้ได้
มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ ให้สถาบันมีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือท้านิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ท้ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๔) จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของสถาบัน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด้าเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก้าหนด
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(๘) เป็นตัวแทนหรือมอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๙) ด้าเนินการอื่นใดที่จ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก้าหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สินในการด้าเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๔
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระท้าในลักษณะที่ท้าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจน้ารายได้
ของสถาบันในจ้านวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้
มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอ้านาจในการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ จ้าหน่าย และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนด
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หมวด ๓
การบริหารและการด้าเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้า” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงในด้านการบริหารหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้า
(๒) กรรมการโดยต้าแหน่ง จ้านวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เลขาธิการส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และอธิบดีกรมชลประทาน
(๓) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จ้านวนไม่เกิน ห้ าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง จากผู้มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการ หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
ให้ผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต้าแหน่ง และให้ผู้อ้านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ้าเป็น
กรรมการจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต้าแหน่งหรือเงินเดือนประจ้า
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อด้ารงต้าแหน่งแทนที่
ผู้ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่ก้าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่้ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔
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(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท้ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนตามมาตรา ๙ (๕)
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต้าแหน่งเพื่อด้าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต้าแหน่ง ให้ ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งท้าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ้ า นาจควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การและ
การด้าเนินงานของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ หน้าที่และอ้านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ก้าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด้าเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุมัติงบประมาณประจ้าปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการด้าเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการก้าหนด
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนผู้ อ้ า นวยการ การปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การก้าหนดต้าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินอื่นของ
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๑) และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔ (๓)
(ง) การก้ า หนดประมวลจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ ผู้ อ้ า นวยการ
เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ยและการลงโทษทางวินั ย การออกจากต้าแหน่ ง การร้องทุ ก ข์และการอุท ธรณ์ ก ารลงโทษของ
เจ้าหน้ าที่ต ามมาตรา ๓๔ (๑) และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และการอื่นที่จ้าเป็นในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจ้าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
(ซ) การแต่งตั้ง หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) การก้าหนดขอบเขตเกี่ยวกับ การปฏิบัติห น้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ญ) การก้าหนดเครื่องแบบผู้อ้านวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานและเครื่องหมาย
สถาบัน
(๔) ให้ความเห็นชอบในการก้าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการใน
การด้าเนินกิจการของสถาบัน
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(๕) กระท้าการอื่นใดที่จ้าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจ้าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ฉ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการสารสนเทศทรัพยากรน้้าและพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้้าแห่งชาติ
คณะกรรมการมีอา้ นาจเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเกีย่ วกับการประสานงานในการด้าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ หรือหน้าที่และอ้านาจของสถาบันต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ้านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ้านาจด้าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการควบคุมดูแลการด้าเนินงานของสถาบัน ให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนด
แนวทางการปฏิ บั ติงานของสถาบั น ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการบริหารกิ จการบ้ านเมือ งที่ ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัต ย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ้านาจการตัดสินใจ
การอ้านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ
มีอ้านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ (๓) (ซ) และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท้ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
ตามมาตรา ๙ (๕)
การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ ก รรมการ ให้ น้ า ความในมาตรา ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุ ก รรมการ และอนุ ก รรมการ ได้รับ เบี้ ย ประชุม และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๒๔ ให้ ส ถาบั น มี ผู้ อ้ านวยการคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ภายใต้
การก้ากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ้านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ้านวยการ
การสรรหาผู้ อ้ า นวยการ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๒๕ ในการแต่งตั้งผู้อ้านวยการต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้ง ผู้อ้านวยการ และหากมีเหตุผลจ้าเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน หากด้าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๖ ผู้อ้านวยการต้อ งมีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกั บ
กิจการของสถาบั น ตามที่ก้าหนดไว้ในวัต ถุประสงค์ หน้าที่และอ้านาจของสถาบั น สามารถท้างาน
ให้ แ ก่ ส ถาบั น ได้ เต็ ม เวลา รวมทั้ งต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๒๗ ผู้อ้ านวยการมีว าระอยู่ ในต้าแหน่ งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับ แต่ งตั้ งอี ก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ผู้อ้านวยการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่ก้าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ้านวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่อ งต่ อ หน้ าที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๖
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ้านวยการออกจากต้าแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมต้าแหน่งผู้อ้านวยการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

การขาดคุ ณ สมบั ติเพราะมี อ ายุเกิ น หกสิบ ห้ าปี บ ริบู รณ์ ให้ ถื อ ว่าเป็ น การพ้ น จากต้ าแหน่ ง
ตามก้าหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อ้านวยการมีหน้าที่
บริห ารกิจการของสถาบัน ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ของสถาบั น มติของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกต้าแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ้าปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การด้าเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจ้าปีเกี่ยวกับผลการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด้าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อ้านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผู้อ้านวยการมีอ้านาจ
(๑) แต่งตั้งรองผู้อ้านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการตามที่ผู้อ้านวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๓) ตลอดจนให้บุคคลดังกล่าวออกจากต้าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก้าหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด้าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย และมติที่คณะกรรมการก้าหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการหรือผู้อ้านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อ้านวยการที่มีอาวุโสตามล้าดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อ้านวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ้านาจเช่นเดียวกับผู้อ้านวยการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อ้านวยการเป็นกรรมการ
หรือให้มีหน้าที่และอ้านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ้านาจเช่นเดียวกับ
ผู้อ้านวยการด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒ ในกิ จการที่ เกี่ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ ผู้อ้านวยการเป็ นผู้แทนของสถาบั น
เพื่ อการนี้ ผู้อ้ านวยการจะมอบอ้ านาจให้ บุ คคลใดปฏิ บัติ งานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ ต้อ งเป็ น ไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อ้านวยการหรือผู้รับมอบอ้านาจจากผู้อ้านวยการกระท้าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก้าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อ้านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด
หมวด ๔
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หน้าที่และ
อ้านาจของสถาบัน สามารถท้างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๓๖ เจ้าหน้าที่พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก้าหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด
ไว้ในข้อบังคับ
การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต้ า แหน่ ง
ตามก้าหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๓๗ สถาบันอาจท้าสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลาที่
ก้าหนดในสัญญาได้
มาตรา ๓๘ เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบั น รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้
ทัง้ นี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นและมีข้อตกลงที่ท้าไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และ
ให้ นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันส้าหรับการค้านวณบ้าเหน็จบ้านาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นท้านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ด้ารงต้าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ไม่ต่้ากว่าต้าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท้าไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๙ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให้ จั ด ท้ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก้ า หนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ก
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ในการตรวจสอบภายใน ให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานท้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก้าหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต้าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ ผู้อ้ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาร่วมกั น แล้ว เสนอให้ คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงด้าเนินการได้
มาตรา ๔๐ ให้ สถาบั น จัด ท้ างบดุล งบการเงิน และบั ญ ชี ท้ าการส่ งผู้ สอบบั ญ ชีภ ายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้ ส้ านั กงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามที่ คณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น โดยให้ แ สดงความคิ ด เห็ นเป็ น ข้ อวิ เคราะห์ ว่ าการใช้ จ่ ายดั งกล่ าวเป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท้าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่ อ การนี้ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ้ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลัก ฐานต่ าง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผู้อ้านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่น และ
เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ้าเป็น
มาตรา ๔๑ ให้ สถาบันท้ารายงานประจ้าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว รายงานทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งค้าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้า
มาตรา ๔๒ การประเมินผลงานของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
หมวด ๖
การก้ากับดูแล
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ้านาจก้ากับดูแลการด้าเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้ ส อดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ งสถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ นโยบาย
ของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่ง
ให้ สถาบั นชี้ แจง แสดงความคิ ดเห็ น ท้ ารายงาน หรือยั บยั้ งการกระท้ าของสถาบั นที่ ขั ดต่ อกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด้าเนินงานของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณและ
เงินรายได้ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีอยู่ในวันก่อน
วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้ บั ง คั บ ไปเป็ น ของสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้้ า (องค์ ก ารม หาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๕ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้้ า และการเกษตร
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยต้าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ยังคงด้ารงต้าแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มีการสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
การนับวาระการด้ารงต้าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๖ ให้ผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้้ า และการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นผู้อ้านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะครบวาระการด้ารงต้าแหน่งหรือพ้นจากต้าแหน่งตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
การนับวาระการด้ารงต้าแหน่งของผู้อ้านวยการตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๗ ให้ บ รรดาผู้ ป ฏิ บั ติ งานของสถาบั น สารสนเทศทรัพ ยากรน้้ าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศ
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ทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ด้ารงต้าแหน่งและ
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ตามต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมที่
ด้ารงต้าแหน่งและได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และให้นับเวลาท้างานของบุคคล
ดังกล่าวเป็นเวลาท้างานต่อเนื่องกับเวลาท้างานในสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ
ค้าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร ผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อ ก้าหนด ประกาศ ค้าสั่ ง หรือ มติข องคณะรัฐมนตรีนั้ น อ้างถึงสถาบั น สารสนเทศท รัพ ยากรน้้ า
(องค์การมหาชน) คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า ผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๙ บรรดาระเบี ยบ ข้อ บั ง คั บ ข้อ ก้ าหนด ประกาศ หรือ ค้าสั่งใดที่ อ อกตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
และใช้ บั งคั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ ใช้ บั งคั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ
แย้งต่อพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ หรือค้าสั่งที่ออกตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปลี่ยนชื่อสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน)
และปรั บ ปรุ งวั ตถุ ป ระสงค์ หน้ าที่ และอ้ านาจเพื่ อให้ การบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จของสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
ซึ่งจ้าเป็นต้องรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้้าและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้้าจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน รับผิดชอบการด้าเนินการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าได้ทันเหตุการณ์ และ
ให้บริการระบบคลังข้อมูลน้้าแห่งชาติเพื่อให้เกิดเอกภาพและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนปรับปรุง
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

