
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ 

โอนหน้าที่และอ านาจ และกิจการบริหารบางส่วน 
ของกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของ 

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรโอนหน้าที่และอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง บางส่วนของกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

เหตุผล 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน  า มี
เอกภาพ และยั่งยืน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ไม่มีภารกิจที่ซ  าซ้อนหรือมีหน้าที่และอ านาจลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วน
ราชการอ่ืน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน  มาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดตั งส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติภาคขึ นในส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน  า  
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ เห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน  า รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน  ากับ
องค์การนานาชาติ องค์การระหว่างประเทศ ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี และกระจายภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับ
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น  าโขงแห่งชาติไทย บทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านัก
เลขาธิการคณะกรรมการแม่น  าโขงแห่งชาติไทย และองค์ประกอบของผู้แทนไทย ในคณะมนตรีและ
คณะกรรมการร่วมในคณะกรรมาธิการแม่น  าโขง จากกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไปเป็นส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี  



 

 

(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

โอนหน้าที่และอ านาจ และกิจการบริหารบางส่วน 
ของกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของ 

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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  โดยที่เป็นการสมควรโอนหน้าที่และอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง บางส่วนของกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอ านาจ และกิจการ
บริหารบางส่วน ของกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  า และบรรดา
หน้าที่และอ านาจของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  า 



 

 

ดังต่อไปนี  ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 
  (๑)  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะงานเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุ่มแม่น  าโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย งานติดต่อ
ประสานงาน ก าหนดท่าที เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้ 
และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
  (๒)  ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน เฉพาะงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสนับสนุน การ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าโดยใช้กลไกคณะกรรมการลุ่มน  า งานแผนปฏิบัติการของลุ่มน  า งานพัฒนาและ
ให้ความรู้และเพ่ิมทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน  า และด้านอ่ืน ๆ รวมทั งรณรงค์ท าความเข้าใจให้แก่
กรรมการลุ่มน  า บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ องค์กรผู้ใช้น  า และประชาชนทั่วไป 
  (๓)  ส านักงานทรัพยากรน  าภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน  าในระดับลุ่มน  าและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
งานพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน  าแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย งานจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการของลุ่มน  า งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและศูนย์เครือข่าย
ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ในระดับลุ่มน  า งานส่งเสริม สนับสนุน และให้
ค าปรึกษาด้านเทคนิค มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแก่หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน  าในเขตพื นที่รับผิดชอบ 
 
  มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี  ภาระผูกพัน และให้โอน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  าตามมาตรา ๓ 
เป็นข้าราชการ จ านวน ๒๔๒ อัตรา พนักงานราชการ จ านวน ๑๓๗ อัตรา และลูกจ้าง จ านวน ๖๗ อัตรา 
รวมจ านวนทั งสิ น ๔๔๖ อัตรา ดังต่อไปนี  ไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
  (๑)  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น  า
โขงทุกอัตรา และบางส่วนของส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  รวมข้าราชการ จ านวน ๒๘ อัตรา รวมพนักงานราชการ จ านวน ๗ อัตรา และภาระผูกพันการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รวมจ านวน ๗ อัตรา 
  (๒)  ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน เฉพาะส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน  าทุกอัตรา 
และบางส่วนของส่วนส่งเสริมและพัฒนา และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รวมข้าราชการ จ านวน ๒๐ อัตรา รวม
พนักงานราชการ จ านวน ๙ อัตรา รวมลูกจ้าง จ านวน ๑ อัตรา 



 

 

  (๓)  ส านักงานทรัพยากรน  าภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะบางส่วนของส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน  า ส่วนวิชาการ และส่วนอ านวยการ  รวมข้าราชการ จ านวน ๑๙๔ อัตรา รวมพนักงานราชการ 
จ านวน ๑๒๑ อัตรา รวมลูกจ้าง จ านวน ๖๖ อัตรา  รวมจ านวนทั งสิ น ๓๘๑ อัตรา 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ผู้ใดไม่ประสงค์จะโอนไปตามวรรคหนึ่ง ให้แสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเก้าสิบวันนับ
แตว่ันที่พระราชบัญญัตินี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ผู้นั นไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ในกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
 
  มาตรา ๕  บรรดาราชการ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด ที่อ้างถึงส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  าตามมาตรา ๓ และข้าราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน  าตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี  

 


