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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรขึ้นเปนองคการ

มหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 

ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เ รียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎกีานี้ 
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“สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร”  หมายความวา  การนําขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
หรือการเกษตรมาผานกระบวนการการจัดการสารสนเทศ  จนไดเปนขาวสารดานทรัพยากรน้ําหรือ
การเกษตร  ซ่ึงอาจอยูในรูปขอความ  ตาราง  กราฟ  หรือภูมิสารสนเทศที่พรอมนํามาใชปฏิบัติงาน  
ประกอบการตัดสินใจ  ประกอบการวางแผนจัดการ  และนํามาสรุปเปนความรูได 

“การจัดการสารสนเทศ”  หมายความวา  การจัดขอมูลใหเปนกลุมเชื่อมโยงกันเพื ่อ 
การวิเคราะหและประมวลผลจนไดเปนขาวสารพรอมใชงาน  ซ่ึงจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
กระบวนการ  ประมวลผล  วิเคราะหขอมูล  และแสดงผล  เพื่อใหเกิดเปนระบบใชจัดการสารสนเทศ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

และการเกษตร 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สถาบัน 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางสถาบัน   

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจดัต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้น  เรียกวา  “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร  (องคการมหาชน)”  เรียกโดยยอวา  “สสนก.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Hydro  

and  Agro  Informatics  Institute”  เรียกโดยยอวา  “HAII” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกลเคียง 

มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
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(๑) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดาน

การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

(๒) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหองคการตาง ๆ  นําไปใชประโยชนในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

(๓) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร 

(๔) บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและ

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) จัดใหมีหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๔) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน   

(๕) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๖) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) เปนตัวแทน  หรือมอบหมาย  หรือวาจางใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการตาง ๆ  

ตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

การเขารวมทุนตาม  (๔)  และการกูยืมเงินตาม  (๕)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
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หมวด  ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 

 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๓๙ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้ง 

จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 

การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๔)  จะตองไมกระทําใหสถาบันขาดความเปนอิสระหรือ 

ความเปนกลาง 

มาตรา ๑๐ บรรดารายได ของสถาบันไม  เปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได

ของสถาบันตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 

มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสถาบันไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดของ

สถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน   

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนายและจัดหาประโยชน 

จากทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบัน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง   เ รียกวา   “คณะกรรมการบริหารสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และ 

ประสบการณสูงทางดานการบริหาร  หรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสามคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และอธิบดี 

กรมชลประทาน   

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน   ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผู ซ่ึงมีความรู    

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือดาน 

การจัดการ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสถาบัน  โดยในจํานวนนี้

ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ัง

ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจาง 

กับสถาบัน 
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(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ผูดํารง
ตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน 
กับกิจการของสถาบัน  หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการหรือผูแทนของสถาบัน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๔) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงต้ังตาม 
ขอผูกพัน  หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี

ที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่ เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได   

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง 
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนง 
กอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก   เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดทศิทาง  เปาหมาย  และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติแผนงาน  แผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของสถาบัน 
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน  พิจารณารายงาน

ของผูตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑหรือขอหามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสนับสนุนทางการเงินในดานตาง ๆ 
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ

ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

(๖) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  และคาบริการตาง ๆ  
ที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบัน 

(๗) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และถอดถอนผูอํานวยการ 
(๘) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ

สถาบัน   การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว   
การบริหารงานบุคคล  เงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานของสถาบัน  การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  
การงบประมาณ  การบัญชี  การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ  การตรวจสอบภายใน  การสรรหา
หรือคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  และการมอบใหผูอื่นรักษาการแทนหรือ
ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ   

(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๘)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ   

และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ

ในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา

คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย 

ในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน  ทั้งนี้  ไมวา 

โดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูที่คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  กรรมการ   

หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๔)   

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานใหนํามาตรา  ๑๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ ใหประธานกรรมการ   กรรมการ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   ประธาน

อนุกรรมการ   และอนุกรรมการได รับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๒ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง   

คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการ 

ที่มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการ 

คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 
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มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา  และตองเปน 
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

สถาบันตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๓   
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๓)  ตองประกอบดวย 

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงคของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติและประกาศของคณะกรรมการ  
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมายและแผนงานตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุ
วัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 
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ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อ

เปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  หรือมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน   

เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม

ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน  เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 

 

มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง  ไดแก  ผูซ่ึงปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ

ของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู เชี่ยวชาญ   ไดแก   ผู ซ่ึงสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่ เปนที่ปรึกษา 

หรือผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓   
มาตรา ๓๑ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๖)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจาง  หรือแตงต้ัง

ตามขอผูกพัน  หรือตามลักษณะการดําเนินงานของสถาบัน 
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๑   
(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 
(๕) ถูกไลออก  หรือปลดออกเพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  

พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
สถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  หรือนายจางของผูนั้น  และมี
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดซ่ึงไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงาน 
เปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาต 
ใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงาน 
ในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม 
ไมตํ่ากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 

 

 

มาตรา ๓๔ การบัญชีของสถาบัน  ใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ  อยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  สงผูสอบบัญชีภายใน 
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัดและไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผล 
การสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่  และลูกจาง  หรือบุคคลอื่นและ 
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๖ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปงบประมาณ  รายงานนี้ 
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา   

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการ 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ของสถาบัน  ตลอดจนติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงค  โครงการและแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงาน  องคกรหรือคณะบุคคล 
ที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแตงต้ัง 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่งจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดาน
ประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินเปนคร้ังคราว
ตามมาตรานี้ดวยก็ได 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  
นโยบายของรัฐบาล  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ   ให รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี  
ดําเนินการตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอน
บรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินงบประมาณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เฉพาะในสวนของสถาบันสารสนเทศ



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ทรัพยากรน้ําและการเกษตรที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไปเปนของสถาบันตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๐ ในวาระ เ ริ่ มแ รกซึ่ ง ยั ง ไมมี คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีก านี้ 

ใหคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  ตามคําส่ังคณะกรรมการพัฒนา 

วิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ที่  ๓/๒๕๔๗  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ําและการเกษตร  และคําส่ังคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

ที่  ๑/๒๕๔๘  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (เพิ่มเติม)   

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ไปพลางกอน  จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน 

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๑ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อยูใน

วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการไปพลางกอน  จนกวาจะมีการแตงต้ัง

ผูอํ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้   แตทั้ งนี้   ตองไม เกินหนึ่ งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๒ พนักงานและลูกจางของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใดสมัครใจ

เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา 

นี้ใชบังคับ  และตองผานการคัดเลือกหรือประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  

กําหนด 

การเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไมถือวาเปน 

การออกจากงานเพราะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลิกจาง 

การบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการคัดเลือกหรือประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลในวันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๙ 
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มาตรา ๔๓ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเจาหนาที่หรือลูกจางตามมาตรา  ๔๒  
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนตามตําแหนง  อัตราเงินเดือนและคาจางตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น  ซ่ึงรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่เจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้น 
เคยไดรับอยูเดิม 

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม
ขอบังคับของสถาบัน  พนักงานหรือลูกจางของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูใด
เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ประสงคจะใหนับเวลาทํางาน 
ในขณะที่เปนพนักงานหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันใหมีสิทธิ
กระทําได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํ า และการ เกษตร   สํ านั ก ง านพัฒนาวิ ทย าศ าสตร แ ละ เทคโนโลยี แห งช า ติ  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชอยูในวันกอนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ทรัพยากรน้ําและการเกษตรเปน
ปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  แตปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหา
ภาวะภัยแลง  น้ําทวม  น้ําเนาเสีย  รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในดานอ่ืน ๆ  สงผลใหเกิดความเสียหาย
ในดานเศรษฐกิจ  สังคมและดานการเกษตร  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดการขอมูลและการประสานงานของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนําเอาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมขอมูลแลวจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและการเกษตร  เพ่ือใหแกไข
ปญหาดานทรัพยากรน้ําและการเกษตรไดทันเหตุการณ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและการเกษตร  และเผยแพรความรูแกชุมชน  สมควรจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตรขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  เพ่ือใหการแกไขปญหาและ 
การดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความคลองตัว  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 


