
 
กฎกระทรวง 

การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กรรมการลุม่น ้าผูแ้ทนองคก์รผู้ใช้น ้า  และกรรมการลุม่น ้าผู้ทรงคุณวฒุิ  ในคณะกรรมการลุ่มน า้ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต้าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั ง   แต่ไม่หมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั ง  ที่อยู่ในวาระการด้ารงต้าแหน่ง  แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา 

“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ   
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการสรรหากรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ 
“ส้านักงานภาค”  หมายความว่า  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค 

หมวด  ๑ 
กรรมการลุม่น ้าผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

ข้อ ๒ เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้ส้านักงานประกาศให้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเขตปกครองอยู่ในลุ่มน ้าใด  โดยปิดประกาศ   
ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาจากการคัดเลือกกันเอง 
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้านั น  จังหวัดละหนึ่งคน  โดยผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง   

ให้ส้านักงานภาคจัดให้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้ แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  โดยมีหนังสือเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ ในทุกจังหวัด 
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันประชุม  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
มีเขตปกครองอยู่ในหลายลุ่มน ้า  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั นระบุในใบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมว่าประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน ้าใด
เพียงลุ่มน ้าเดียวเท่านั น  และจะเปลี่ยนความประสงค์ในภายหลังไม่ได้   

ในวันประชุมคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  ให้ส้านักงานภาค 
แบ่งกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบรับเข้าร่วมประชุม  โดยจ้าแนกเป็นเขตลุ่มน ้า 
และตามรายจังหวัด  และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มเสนอชื่อ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมและยินยอมให้เสนอชื่อตนเข้ารับการคัดเลือกต่อ  
ที่ประชุม  โดยต้องมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั น  จ้านวนไม่น้อยกว่าสองคน 
รับรองชื่อดังกล่าว 

กรณีที่ในเขตลุ่มน ้าและในจังหวัดใดมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วม
ประชุมและอยู่ในที่ประชุมจ้านวนไม่เกินสองคนและยินยอมให้เสนอชื่อตนเข้ารับการคัดเลือกต่อที่ประชมุ  
ไม่ต้องมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรับรองชื่อดังกล่าว 

การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการเสนอชื่อตามวรรคสาม  ให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับ  โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดและในแต่ละ  
เขตลุ่มน ้าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้านั น   
โดยหากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของจังหวัดใดได้รับคะแนนเท่ากัน   ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่    
โดยให้ลงคะแนนแก่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและใช้วิธีลงคะแนนลับ   หากยังได้รับคะแนนเท่ากันอีก   
ให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันนั นจับสลาก   

ข้อ ๔ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามข้อ  ๓  วรรคหก  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีมีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นได้  ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ 
คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ของจังหวัดนั นและในเขตลุ่มน ้านั นแทน  ในกรณีมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ 
คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้น้าความในข้อ  ๓  วรรคหก  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ กรณีที่ในเขตลุ่มน ้าใดและในจังหวัดใดมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 
การเสนอชื่อตามข้อ  ๓  วรรคสาม  เพียงคนเดียว  ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศชื่อผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้านั นและในจังหวัดนั น  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค   
และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

ขอ้ ๖ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดไดร้ับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน า้ผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้าใดแล้ว  ในขณะเดียวกันจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้าอื่น  หรือได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองคก์ร
ผู้ใช้น ้าหรือกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่ว่าในเขตลุ่มน ้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน ้าอื่นอีกไม่ได้   

ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดใดในเขตลุ่มน ้าใด 
พ้นจากต้าแหน่งตามมาตรา  ๒๙  ให้ส้านักงานภาคจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของจังหวัดนั นในเขตลุ่มน ้านั นเพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แทนต้าแหน่งที่ว่าง  โดยให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม 

การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่าง
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั นพ้นจากต้าแหน่ง 

หมวด  ๒ 
กรรมการลุม่น ้าผูแ้ทนองคก์รผู้ใช้น ้า 

 
 

ข้อ ๘ ให้กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น ้าภาคเกษตรกรรม   ภาคอุตสาหกรรม   
และภาคพาณิชยกรรม  ในแต่ละเขตลุ่มน ้ามาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแต่ละภาค 
ซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น ้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั งขึ นตามมาตรา  ๓๘  และยังคงมีการด้าเนินงาน 
ขององค์กรผู้ใช้น ้านั นอยู่ในเขตลุ่มน ้า 

ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น ้าที่เสนอชื่อผู้นั นเป็นผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น ้า   

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า   ให้เลขาธิการ
ก้าหนดประเภทกิจกรรม  จ้านวนหรือสัดส่วนการดา้เนินกจิกรรม  รวมทั งเกณฑ์การให้คะแนนการด้าเนนิ

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



กิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น ้า   ที่จะถือว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น ้าภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม   
หรือภาคพาณิชยกรรม  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๑๐ ให้ส้านักงานภาคประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามข้อ  ๘  เพ่ือเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคพาณิชยกรรม   
โดยปิดประกาศรับการเสนอชื่อ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน   
หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กรผู้ใช้น ้าได้รับรู้ด้วยก็ได้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ทั งนี    
การประกาศรับการเสนอชื่อต้องก้าหนดวัน  เวลา  สถานที่เพ่ือรับการเสนอชื่อ  และเวลาสิ นสุดการรับ 
การเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น ้ า   และใบแสดงประวัติ   ผลงานหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก้าหนด   

ในการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรผู้ใช้น ้าเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า 
จ้านวนหนึ่งชื่อ  พร้อมใบแสดงประวัติ  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ของผู้แทน 
องค์กรผู้ใช้น ้า  และต้องระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  หรือ 
ภาคพาณิชยกรรม  และในกรณีที่บุคคลใดได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรผู้ใช้น ้าใดแล้ว  องค์กรผู้ใช้น ้าอื่น 
จะเสนอชื่อบุคคลเดียวกันนั นเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าอีกไม่ได้   

ให้ส้านักงานภาคตรวจสอบรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าที่แต่ละองค์กรผู้ใช้น ้าเสนอ  พร้อมใบแสดง 
ประวัติ  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า   และข้อมูล 
การระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  หรือภาคพาณิชยกรรม   
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  หากถูกต้องและครบถ้วน  ให้ส้านักงานภาครับไว้ด้าเนินการจัดท้าบัญชีรายชื่อ 
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในแต่ละเขตลุ่มน ้าตามข้อ  ๑๑  แต่หากไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล  เอกสาร 
หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้องค์กรผู้ใช้น ้านั นทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั น   
ให้แจ้งให้องค์กรผู้ใช้น ้าด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ในขณะนั น  ให้บันทึกความบกพร่องนั นไว้และแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น ้า 
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ส้านักงานภาค
ก้าหนด  ในกรณีที่องค์กรผู้ใช้น ้าไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ส้านักงานภาคก้าหนด  ให้ถือว่าองค์กรผู้ใช้น ้านั นไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ 
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้า  และให้ส้านักงานภาคจ้าหน่ายชื่อผู้แทน 
องค์กรผู้ใช้น ้านั นออกจากสารบบการคัดเลือก 

ในกรณีที่รายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าภาคใดในเขตลุ่มน ้าใดมีจ้านวนน้อยกว่าสามรายชื่อ    
ให้ส้านักงานภาคขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าส้าหรับภาคนั นในเขตลุ่มน ้านั น
ออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอชื่อ   โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศ
รับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามวรรคหนึ่ง   
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ข้อ ๑๑ เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ   ๑๐  วรรคหนึ่ง  หรือ 
ครบก้าหนดการขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ   ๑๐  วรรคสี่  ให้ส้านักงานภาคจัดท้า 
บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในแต่ละเขตลุ่มน ้า  โดยจ้าแนกเป็นภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม   
และภาคพาณิชยกรรม  และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าโดยแยกตามภาคในแต่ละเขตลุ่มน ้า    
เพ่ือให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในแต่ละภาคพิจารณาคัดเลือกกันเองโดยให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ   ทั งนี    
ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

เมื่อเสร็จสิ นการลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง  ให้ส้านักงานภาคสรุปผลการลงคะแนนและจัดท้า
บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคโดยเรียงล้าดับคะแนนจากมาก  
ไปหาน้อย 

ในกรณีมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  ให้ส้านักงานภาคจัดให้มีการลงคะแนนใหม่   
โดยให้ลงคะแนนแก่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและใช้วิธีลงคะแนนลับ   หากยังได้รับคะแนนเท่ากันอีก   
ให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันนั นจับสลาก   

ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในสามล้าดับแรกของบัญชีรายชื่อแต่ละภาค   
ในแต่ละเขตลุ่มน ้า เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น ้ าและ 
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตั งผู้นั นเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  โดยปิดประกาศ   
ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  ในกรณีมีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศแต่งตั งผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าคนใดได้  ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น า้ซึง่ไดร้ับคะแนนสูงสุดในล้าดบัถดัไปเป็นผู้มสีิทธไิดร้บั
การแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแทน   

ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าคนใดได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้า
ใดแล้ว  ในขณะเดียวกันจะได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้าอื่น   
หรือได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่ว่าในเขตลุ่มน ้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน ้าอื่นอีกไม่ได้   

ข้อ ๑๒ เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ   ๑๐  วรรคหนึ่ง  หรือ 
ครบก้าหนดการขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ  ๑๐  วรรคสี่  แล้วปรากฏว่าในเขตลุ่มน ้าใด 
มีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าจากภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  หรือภาคพาณิชยกรรมได้รับการเสนอชื่อ
จ้านวนสามชื่อต่อภาค  ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้านั นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น ้า  และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตั งผู้นั นเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น ้าต่อไป  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าของภาคใดในเขตลุ่มน ้าใด   พ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนครบวาระตามมาตรา  ๓๒  ให้ส้านักงานภาคด้าเนินการคัดเลือกและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้า
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ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าของภาคนั นในเขตลุ่มน ้านั นแทนต้าแหน่งที่ว่าง  โดยให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒   
มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแทนต้าแหน่งที่วา่งด้วยโดยอนุโลม 

การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแทนต้าแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่ง   
ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้านั นพ้นจาก  
ต้าแหน่ง  และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแทนต้าแหนง่ที่ว่างอยู่ในต้าแหน่งเท่ากบั 
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จะไม่ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้   

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น ้ าจะพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ   
ให้ส้านักงานภาคด้าเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี   ก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

หมวด  ๓ 
กรรมการลุม่น ้าผูท้รงคุณวฒุิ 

 
 

ข้อ ๑๕ กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเขตลุ่มน ้า  ให้สรรหาและแต่งตั งจากบุคคล 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า   

ให้ส้านักงานภาคประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน ้าทรงคุณวุฒิ
ในเขตลุ่มน ้า  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  
หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และ 
ในกรณีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสรรหากรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ   ส้านักงานภาคอาจขยาย 
ระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาการรับสมัคร   
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับ 
การประกาศรับสมัคร   

การประกาศรับสมัคร  ต้องก้าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการรับสมัคร  เวลาสิ นสุดการรับสมัคร  
ประเด็นค้าถามที่คณะกรรมการสรรหาก้าหนดเพ่ือให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน ้า  
ในเขตลุ่มน ้า  และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  พร้อมด้วยใบสมัคร  และใบแสดงประวัติ  ผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก้าหนด 

ข้อ ๑๖ เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาการรับสมัครหรือครบก้าหนดการขยายระยะเวลา 
การรับสมัครตามข้อ  ๑๕  วรรคสอง  ให้ส้านักงานภาคจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
ลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเขตลุ่มน ้า  พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้านผู้สมัครซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  โดยปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้  ณ  ส้านักงาน 
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และส้านักงานภาค  และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน  หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

การคัดค้านผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ต้องท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คัดค้านยื่นต่อส้านักงานภาค 
และแสดงเหตุผลพร้อมทั งข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ นอ้างอิงในค้าคัดค้านนั นด้วย   
โดยส้านักงานภาคอาจเชิญผู้คัดค้านหรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง  ชี แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง   ให้ส้านักงานภาคเสนอรายชื่อผู้สมัคร  
พร้อมด้วยประวัติ  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  และประสบการณ์ของผู้สมัคร  การแสดงวิสัยทัศน์ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเขตลุ่มน ้า  และข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ น
อ้างอิงในค้าคัดค้านในกรณีผู้สมัครคนใดถูกคัดค้าน  ต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่ง  ในแต่ละเขตลุ่มน ้า  
ประกอบด้วย  กรรมการลุ่มน ้าคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการลุ่มน า้มอบหมายเป็นประธานกรรมการสรรหา  
และกรรมการสรรหา  จ้านวนเก้าคน  โดยประธานกรรมการลุ่มน ้าแต่งตั งจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   พาณิชย์จังหวัด  โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
ประธานหอการค้าจังหวัด  ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในเขตลุ่มน ้า  และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนจ้านวนหนึ่งคน   
และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคแต่งตั งข้าราชการของส้านักงานภาคเป็นเลขานุการ  โดยกรณีที่เขตลุ่มน ้า 
มีพื นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด  ให้ประธานกรรมการลุ่มน ้าพิจารณาแต่งตั งกรรมการสรรหาซึ่งมาจาก
จังหวัดต่าง ๆ  ที่อยู่ในเขตลุ่มน ้านั น 

ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ้านาจในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตั ง
เป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน ้าจากรายชื่อผู้สมัครที่ส้านักงานภาคเสนอ   โดยพิจารณา 
จากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าเป็นที่ประจักษ์  การแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน 
เขตลุ่มน ้าของผู้สมัคร  และข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ นอ้างอิงในค้าคัดค้านในกรณี 
ผู้สมัครคนใดถูกคัดค้าน  โดยอาจเชิญผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง  ชี แจง  แสดงความรู้  ความสามารถ   
และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า   หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  และกรณีมีข้อสงสัย 
ในค้าคัดค้านอาจเชิญผู้คัดค้านมาชี แจงด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘ ในการให้คะแนนผู้สมัครเพ่ือสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็น
กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคณุวุฒ ิ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ  โดยเกณฑ์การใหค้ะแนนรวมทั งหมดหนึ่งรอ้ยคะแนน
ของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่งออกเป็นสองส่วน  ดังนี  

(๑) คะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าของผู้สมัคร  ให้กรรมการสรรหาพิจารณาความเชี่ยวชาญ  
ประสบการณ์  การปฏิบัติงาน  หรือการฝึกอบรมหรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า  ห้าสิบคะแนน 
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(๒) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ห้าสิบคะแนน 
ให้เลขานุการน้าคะแนนตาม  (๑)  และ  (๒)  จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน  และ 

เรียงล้าดับคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับจากมากไปหาน้อย  ทั งนี   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของคะแนนรวม  และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากันอันจะท้าให้มีบุคคลซึ่งผ่านการสรรหา
เกินจ้านวนที่จะได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ   ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
ว่าผู้สมัครคนใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ตาม   (๑)  สูงกว่า   
แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์เท่ากันอีก  ให้คณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครั งหนึ่งโดยวิธีลงคะแนนลับ  โดยให้กรรมการสรรหาแต่ละคน 
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

ให้ส้านักงานภาคจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้า
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเขตลุ่มน ้า   เรียงตามล้าดับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา  และ 
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒใินสี่ล้าดับแรกของบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินั น
เป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยปิดประกาศ  ณ  ส้านักงานและส้านักงานภาค  และประกาศ 
ในเว็บไซต์ของส้านักงาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศ
แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิคนใดเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิได้   ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศ
แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินั นเป็นกรรมการลุ่มน ้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน   

ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน ้าใดแล้ว   
ในขณะเดียวกันจะได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน ้าอื่น   หรือได้รับ 
การคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการลุ่มน ้า 
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  ไม่ว่าในเขตลุ่มน ้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน ้าอื่นอีกไม่ได้   

ข้อ ๑๙ ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ้านาจด้าเนินการพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสรรหาด้วย   
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการสรรหาทั งคณะพ้นจากหน้าทีเ่มื่อการสรรหาและการแต่งตั งกรรมการ
ลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ น 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน ้าใดพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามมาตรา  ๓๒  ให้ส้านักงานภาคด้าเนินการสรรหาและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน ้านั น 
แทนต้าแหน่งที่ว่าง  โดยให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับแก่การสรรหาและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้า 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม 
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การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่ง    
ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒินั นพ้นจากต้าแหน่ง   
และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่  
ของกรรมการลุ่มน ้ าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งตนแทน  แต่ถ้าวาระที่ เหลืออยู่ ไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน   
จะไม่ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้   

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ  ให้ส้านักงานภาค 
ด้าเนินการสรรหาและแต่งตั งกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้  
ในหมวดนี   ก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๓ ในวาระเริ่มแรก  ระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ  ๕   
และข้อ  ๖  แห่งค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวด  ๑  และเป็นกรรมการลุ่มน ้า 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มาตรา  28  แห่งพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  2561  บัญญัติให้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า  และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการลุ่มน ้า  เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


