
  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฏหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ครั้งที่ 1/2562 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ประชุมน้้าปิง ชั้น ๔ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

วาระ
ที ่

เรื่องวาระ 
 

ผลการประชุม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่

ประชุมทราบ 
รองเลขาธิการ สทนช. (นายส าเริง แสงภู่วงค์) แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประธานอนุ
กรรมการฯ (นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์) เลขาธิการ สทนช. ติดภารกิจการช้ีแจง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่รัฐสภา จึงมอบหมายให้รองประธานอนุกรรมการท าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมแทนในครั้งนี ้ 

 

2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ    
2.1 ค าสั่งคณะกรรมการทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ ที่ 3/๒๕๖๒ ลง
วันที่ 23 ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(คณะที่  2คณะอนุกรรมการ
พิจารณาพิจารณา กลั่นกรอง 
กฎหมายด้ านการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน้ า) 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  
สทนช. จึงเสนอยกเลิกค าสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ                 
ทรัพยากรน้ า (คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า) ตามค าสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีองค์ประกอบท้ังหมด 19 ท่าน โดยมีเลขาธิการ สทนช. เป็น
ประธาน รองเลขาธิการ สทนช. เป็นรองประธาน และผู้อ านวยการกองกฎหมาย สทนช. 
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่และอ านาจหลักในการพิจารณา กลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอ กนช.  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

2.2 ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ก ลั่ น ก ร อ ง ข้ อ ก ฎ ห ม า ย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 
๒/๒๕๖2 (ชุดเดิม) เมื่อวันที่ 
๖ ส.ค. 2562 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่าได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ครั้งที่  ๒/๒๕๖2 และแจ้งเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมตามหนังสือ สทนช. ด่วนท่ีสุด ที่ 
นร 1412/ว 5269 และหนังสือ สทนช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1412/ว 5270 ลงวันที่ 3 
ก.ย. 2562 ซึ่งไม่มีอนุกรรมการแก้ไข 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

2.3 ความก้ าวหน้ าการจั ดท า
กฎหมายล าดั บรองต าม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้าการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
         1)  สทนช.  
              1.1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ตรวจร่างของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
              1.2) ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน             
11 ฉบับ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
              1.3) ร่างระเบียบและประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จ านวน 6 
ฉบับ เสนอประธานกนช. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาลงนาม 

2) มท. โดย ยผ.  
            ยผ. มีค าสั่งที่ 699/2562 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการยกร่างกฎหมาย
ล าดับรองมาตรา 74 และ 75 และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโครงการวางผังระบายน้ า
ในบริเวณลุ่มน้ า จ านวน 25 ลุ่มน้ า โดยได้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562  
        3) ทส. โดย ทน. 
            3.1) ทน. ร่วมกับ มธ. ศึกษาและยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และร่าง
ประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจและ
ภารกิจของ ทส. โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงตาม
มาตรา 78 จ านวน 5 ครั้ง และเมื่อได้ร่างกฎกระทรวงแล้วจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นใน กทม. และปริมณฑล 1 ครั้ง โดยร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 วรรคสอง 
ได้มีการก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ า
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สาธารณะตามมาตรา 78 ท้ังนี้ จะเร่งรัดด าเนินการส่งผลการศึกษาในส่วนของประกาศ
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรมว.ทส. ออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ต่อไป  
            3.4) การออกอนุบัญญัติตามหมวด 4 เรื่องการจัดสรรน้ าและการใช้น้ า จะขอ
งบประมาณปี 2564 เพื่อด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ากฎหมายล าดับรองให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ส่งความก้าวหน้าที่เป็น
ปัจจุบันให้กับ สทนช. ภายในวันท่ี 17 ธ.ค. 2562 เพื่อสรุปเสนอ กนช. พิจารณา ต่อไป 

 
 
 
 
สทนช. ทน. ยผ. 

3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
3.1 กรอบแนวทางเพื่อการก าหนด

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ช้ ส อ ย
ทรัพยากรน้ าสาธารณะของ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 
๖ วรรคสาม) 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอกรอบแนวทางเพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ า
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 6 วรรค 3 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมเสนอ กนช. พิจารณา ดังนี ้
         (1) จัดให้มีแผนงานการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรพัยากรน้ าสาธารณะ ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะน้ าแล้งหรือภาวะน้ าท่วม 
         (2) มีมาตรการในการควบคุมดูแลทรัพยากรน้ าสาธารณะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
การ บุกรุก การท าอันตรายหรือความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ หรือท าให้
เสื่อมสภาพต่อคุณภาพของน้ าและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
         (3) ประสานหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันบริหารจัดการและใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะส าหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้ าแล้ง/น้ าท่วม ในเขตลุ่มน้ า ท้ังนี้ ตามกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 
         (4) รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานและมาตรการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และผลดีหรือผลกระทบในการด าเนินการตาม
แผนงานและมาตรการดังกล่าวต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
         (5) ควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในบริเวณพื้นที่แหล่งทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้น 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) ให้เพิ่มเติมข้อความกรอบแนวทางฯ ในข้อ (1) ว่า “ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพากรน้ าของลุ่มน้ า ที่ผ่านความเห็นชอบของ กนช.” 
2) ให้พิจารณากรอบแนวทางฯ ให้ชัดเจนเพื่อหน่วยงานในพื้นที่น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดย
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการจัดท าแผนและติดตามผล (กรอบแนวทางฯ ข้อ (1) (3) 
และ (4))  และ (2) ด้านการจัดท ามาตการ และควบคุมดูแล (กรอบแนวทางฯ ข้อ (2) และ (5)) 
3) ให้ทบทวนความซ้ าซ้อนระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 35                  
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ ามหีน้าที่จัดท าแผนแม่บท การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า กับกรอบแนวทางฯ ในข้อ (1)                         
ที่ก าหนดให้มีแผนงานการใช้ฯ  
ข้อสั่งการของประธาน ให้ สทนช. จัดท ากระบวนและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการและจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ความเห็นเพิ่มเติม ส่งให้ สทนช. 
ภายในวันท่ี 17 ธ.ค. 2562 เพื่อสรุปเสนอ กนช. พิจารณา ในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สทนช. และ
คณะอนุกรรมการฯ 
 

3.2 ร่ าง ค าสั่ งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง 
แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าระดับจังหวัด 
(มาตรา ๒๐ วรรคสาม) 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอร่างค าสั่ง กนช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด 
(มาตรา ๒๐ วรรคสาม) ซึ่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 9 และมาตรา 
20 ก าหนดกรณีจ าเป็นให้ กนช. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด เพื่อ
บูรณาการน้ าในระดับจังหวัด โดย สนทช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจังหวัดน าร่อง  
5 ด้าน มีน้ าหนักด้านละ 20 เปอร์เซนต์ ดังนี้ 
        1) อยู่ในพื้นที่เป้าหมายน้ าแล้งและน้ าท่วม  
        2) เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดของ มท.  
        3) เป็นจังหวัดตัวแทนลุ่มน้ าหลักหรือลุ่มน้ าจังหวัดอยู่ในลุ่มน้ า 
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        4) เป็นพื้นที่อ่อนไหว/ต้องบูรณาการกับหน่วยงาน 
        5) เป็นจังหวัดน าร่องและพร้อมด าเนินการ 
โดยจังหวัดที่มีคะแนนมากกว่า 3 คะแนนขึ้นไป จัดตั้งในปี 2563 มีจ านวน 40 จังหวัด 
ส่วนอีก 36 จังหวัดที่เหลือให้จัดตั้งในปี 2564 โดยมีองค์ประกอบ ทั้งหมด 21 ท่าน โดยมี                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็น
รองประธาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ มีหน้าที่และอ านาจหลักในการ
จัดท าแผนงานแผนปฏิบัติการ และแผนงานงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ า พร้อมขับเคลื่อนตามกรอบแผนแม่บท
ระดับลุ่มน้ า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) ใหเ้พิ่มผู้แทน กปภ. เป็นอนุกรรมการด้วย เพื่อให้ครอบคลุมน้ าอุปโภคบริโภค 
2) ให้ทบทวนการแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ และเห็นควรเสนอให้
หน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ าเป็นเลขานุการ 
3) ให้พิจารณาค าจ ากัดความ “ในกรณีจ าเป็น” ที่กฎหมายก าหนดให้ชัดเจนในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการน้ าจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และให้ค านึงถึงภาระงบประมาณที่จะต้องรับผิดชอบ 
4) ให้เพิ่มค าว่า “หรือผู้แทน” ในองค์ประกอบที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และให้ช้ีแจงแนวทาง                 
การคัดสรรผู้แทนผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการและจัดท าหนังสอืแจ้งหน่วยงานให้ความเห็นเพิ่มเตมิ ส่งให้ สทนช. ภายใน
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เพื่อสรุปเสนอ กนช. พิจารณา ในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สทนช. และ
คณะอนุกรรมการฯ 
 

4 เรื่องอื่น  ๆ   
4.1 โครงสร้างและการก าหนด

บ ทบ า ทห น้ า ที่ ข อ ง ก รม
ทรัพยากรน้ า 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ทน.ได้เสนอเรื่องโครงสร้างและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ 
ทน. เข้าสู่การพิจารณาของ กนช. เพื่อทราบ อันเป็นการก าหนดโครงสร้างและบทบาท
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและบริบทตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มาตรา 5 ก าหนดให้ รมว.ทส. รักษาการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจ และหมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ มาตรา 73 
และมาตรา 78 และในส่วนที่ก าหนดให้ ทน. มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงตามหมวด 4 
การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า ตลอดจนหมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ รวมถึงการประสานบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามหมวด 5 ภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) การพิจารณาโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของส่วนราชการ ไม่อยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ
ของคณะอนุกรรมการฯ และ กนช. 
2) ให้ ทน. พิจารณาทบทวนหน้าที่และอ านาจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามเจตนารมย์แห่งกฎหมาย  
มติทีป่ระชุม ใหฝ้่ายเลขานุการจัดท าหนังสือแจ้งให้ ทน. ทราบผลการประชุมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทนช. ทน. 
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