
 
กฎกระทรวง 

การคดัเลือกกรรมการผูแ้ทนคณะกรรมการลุ่มน า้ในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า   ให้ส้านักงานประกาศ 
รับการเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ   จากคณะกรรมการลุ่มน ้าทุกลุ่มน ้า   เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ   โดยปิดประกาศ 
รับการเสนอรายชื่อ  ณ  ส้านักงาน  และส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค  และประกาศในเว็บไซต์ 
ของส้านักงาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

ในกรณีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า   
ส้านักงานอาจขยายระยะเวลาการรับการเสนอรายชื่อออกไปได้ไม่เกินสองครั ง   ครั งละไม่เกินสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอรายชื่อ   โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยาย
ระยะเวลาการรับการเสนอรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศรับการเสนอรายชื่อ   

การประกาศรับการเสนอรายชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องก้าหนดวัน   เวลา  สถานที ่
เพ่ือรับการเสนอรายชื่อ  และเวลาสิ นสุดการรับการเสนอรายชื่อ  พร้อมด้วยใบเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน ้า   
และใบแสดงประวัติ  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน ้าของผู้ถูกเสนอรายชื่อ  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก้าหนด 

ให้ส้านักงานมีหนังสือแจ้งประกาศรับการเสนอรายชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไปยัง
คณะกรรมการลุ่มน ้าทุกลุ่มน ้า  เพ่ือให้เสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  กรรมการลุ่มน ้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า 

ข้อ ๒ การเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทน

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



คณะกรรมการลุ่มน ้า  ให้คณะกรรมการลุ่มน ้ายื่นใบเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าในเขตลุ่มน ้าของตน  
พร้อมใบแสดงประวัติ  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของผู้ถูกเสนอรายชื่อ  ไปยังส้านักงาน  จ้านวนหกคน  ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  จ้านวนสี่คน  ซึ่งต้องมาจากภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม  และภาคพาณิชยกรรม  อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน 

(๒) กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  จ้านวนหนึ่งคน 
เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอรายชื่อหรือครบก้าหนดการขยายระยะเวลาการรับ

การเสนอรายชื่อตามข้อ  ๑  ให้ส้านักงานจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าที่ได้รับการเสนอรายชื่อจาก
คณะกรรมการลุ่มน ้าต่าง ๆ  โดยจ้าแนกเป็นกลุ่มตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  พร้อมใบแสดงประวัติ   
ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ของกรรมการลุ่มน ้าแต่ละคน  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา  ในส่วนของรายชื่อกรรมการ 
ลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตาม  (๑)  ให้จ้าแนกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าที่มาจาก 
ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคพาณิชยกรรม 

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง  ซึ่งประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
แต่งตั ง  ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธานกรรมการคัดเลือก  และกรรมการคัดเลือกอื่นอีกเก้าคน   
ที่แต่งตั งจากบุคคลซึ่งด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ  และให้ข้าราชการของส้านักงานคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการแต่งตั ง 
เป็นเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่และอ้านาจในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ  
ลุ่มน ้าในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

ข้อ ๔ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า   จ้านวนหกคน  ให้มีสัดส่วน 
การคัดเลือกจากกรรมการลุ่มน า้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  จ้านวนสี่คน  กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ้านวนหนึ่งคน  และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  จ้านวนหนึ่งคน  โดยให้คณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณารายชื่อกรรมการลุ่มน ้า   พร้อมใบแสดงประวัติ   ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
ประสบการณ์  และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของกรรมการลุ่มน ้า   แล้วลงคะแนน 
ให้กรรมการลุ่มน ้าแต่ละคน  โดยเรียงล้าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี    

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๑) กรณีกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  ให้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจ้านวน   
สี่คนจากบัญชีรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าที่มาจากภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม   
และภาคพาณิชยกรรม  อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน  และคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไป 
ของแต่ละภาคส้ารองอีกภาคละห้าคน   

(๒) กรณีกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดจ้านวนหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และคัดเลือก
รายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปส้ารองอีกจ้านวนห้าคน 

(๓) กรณีกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจ้านวนหนึ่งคน
จากบัญชีรายชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  และคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไป
ส้ารองอีกจ้านวนห้าคน 

ข้อ ๕ ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า  คณะกรรมการคัดเลือก
อาจเชิญผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าหรือกรรมการลุ่มน ้าที่ได้รับการเสนอชื่อมาให้ข้อเท็จจริง   ชี แจง   
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้   

ข้อ ๖ เมื่อการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าตามข้อ  ๔  เสร็จสิ น  
ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าของแต่ละกลุ่ม  
ตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  และ  (๓)  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาตภิาค  
และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน ้าคนใดของแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ได้  ให้เลขาธิการประกาศ
รายชื่อส้ารองผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าในล้าดับถัดไป  
ของแต่ละกลุ่มตามขอ้  ๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการผูแ้ทน
คณะกรรมการลุ่มน ้าแทน 

ข้อ ๘ ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ้านาจด้าเนินการพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกด้วย 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั งคณะพ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ นการคัดเลือกและ 
มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าคนใดพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ส้านักงานด้าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าของกลุ่มนั นแทนต้าแหน่งที่ว่าง   
โดยให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าตามข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓   
ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า 
แทนต้าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



การด้าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าแทนต้าแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่ง   
ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้านั น  
พ้นจากต้าแหน่ง  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าแทนต้าแหน่งท่ีว่างอยู ่
ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าซึ่งตนแทน   แต่ถ้าวาระ 
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จะไม่ด้าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า 
แทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าจะพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ   
ให้ส้านักงานด้าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้   
ในข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่ง 
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  2561  บัญญัติให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้าในคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


