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 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดตามค้าสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  มีหน้าที่และ
อ้านาจ ดังนี   
  (1) จัดท้าแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณา
การของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บท
ระดับลุ่มน ้า เสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ 
  (2) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บท
ระดับลุ่มน ้า ทั งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 
 (3) รวบรวม เชื่อมต่อ บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน ้า เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในระดับจังหวัด รวมทั งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน ้า 
  (4) ติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และรายงานต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.)   
 (5) แต่งตั งคณะท้างานเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
 (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือประธานกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติมอบหมาย 
 ดังนั น  เพื่อให้การเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดเป็นไปตามหน้าที่และอ้านาจ
ดังกล่าว  และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติในฐานะเลขานุการ ร่วมใน
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด  จึงได้จัดท้าหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท้าเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน ้าจังหวัด  ดังนี  

  1. เร่ืองท่ีเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
  1.1 เร่ืองนโยบายและแผนงาน 

(1) จัดท้าแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
แบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน ้า 

(2)  การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับจังหวัด ตาม
กรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน ้า ทั งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

(3)  การติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

1.2 เร่ืองการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
(1) จัดท้าข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าในระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ในระดับจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

  1.3 เร่ืองอ่ืนๆ 
(1) การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี ขาดข้อพิพาท

ระหว่างผู้ใช้น ้า ในระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการลุ่มน ้าพิจารณา 
(2) การแต่งตั งคณะท้างาน เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า

จังหวัด 
(3) เรื่องที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือประธานคณะกรรมการทรัพยากรน ้า

แห่งชาติมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเร่ืองเร่ืองต่อคณะต่อคณะอนุอนุกรรมการกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดทรัพยากรน ้าจังหวัด   
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 หน่วยงานที่จะเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด  จัดท้าวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
  2.1 เรื่องเดิม  (ความเป็นมาของเรื่อง) 
  2.2 ข้อเท็จจริง / สาระส้าคัญ  (รายละเอียดของเรื่อง) 
 2.3 ข้อเสนอเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ (รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จังหวัดรับทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาให้ความเห็น โดยให้ระบุให้ชัดเจน และแยกเป็นข้อ ๆ ให้
ครบถ้วน) 
(ตามแบบฟอร์มการเสนอวาระ) 

 
 
 

1. ประเภท , เร่ืองท่ีเสนอคณะอนกุรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดต้องมีรายละเอียด ดังนี  
1.1 การเสนอเร่ืองประเภทแผนงาน / โครงการ ประกอบด้วย 
 (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ / นโยบายรัฐบาล / แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) /แผนแม่บทระดับลุ่มน ้า 
 (2) เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี วัดที่ชัดเจน 
 (3) ระยะเวลาด้าเนินการ 
 (4) งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ  

2. การเสนอเร่ืองเร่งด่วน (ก่อนการประชุม 1 – 2 วัน) 
เป็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในภาวะวิกฤต ที่ต้องเสนอให้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จังหวัด รับทราบ/พิจารณา/สั่งการด่วน   
 
                                                                                                                
                                                                                                      

  กรณีเสนอเร่ืองต่อคณะอนกุรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ต้องด้าเนินการ ดังนี  
  3.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามเสนอ  

3.2 กรณีองค์กรอิสระที่ไม ่อยู ่ในก้ากับของราชการฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน ้าจังหวัด ให้หัวหน้าองค์กรอิสระนั น เป็นผู้ลงนามเสนอเร่ืองมายังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จังหวัด 

3.3 กรณี เป็นเร่ืองข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ จาก
อนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ให้อนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดเป็นผู้ลงนามเสนอเร่ือง 
 
 
 

หมาหมายเหตุยเหตุ   
  

ผู้มีอ้านาจลงนามเสนอเร่ืองต่อคณะผู้มีอ้านาจลงนามเสนอเร่ืองต่อคณะอนุอนุกรรมการกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดทรัพยากรน ้าจังหวัด   33  

รายละเอียดรายละเอียดสาระส้าคัญของสาระส้าคัญของการเสนอเร่ืองการเสนอเร่ืองการจัดท้าวาระการประชุมการจัดท้าวาระการประชุม      
  
22  



กลุ่มส่งเสรมิสนับสนุนคณะกรรมการลุ่มน ้า  ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หน้า 3 

  กรณีขอถอนเร่ือง 
3.4 การขอถอนเรื่องที่น้าเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดคืน ให้กระท้าได้เมื่อผู้มีอ้านาจลง

นามในหนังสือน้าส่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือขอถอน หรือขอถอนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด   
 
 
หมายเหตุ การน้าเสนอวาระตามหลักเกณฑ์  ขอให้จัดท้าเอกสาร  ดังนี  

1. จัดท้าวาระตามแบบฟอร์มท่ีเสนอ 
2. จัดท้า Power Point น้าเสนอไม่เกิน  5  นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองท่ีเสนอเร่ืองท่ีเสนอต่อคณะต่อคณะอนุอนุกรรมการกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัดทรัพยากรน ้าจังหวัด  
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1.  เรื่องที่เสนอต้องให้หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม
เป็นผู้ลงนามเสนอ 

2. กรณีเป็นองค์กรอิสระให้
หัวหน้าองค์กรอิสระ 
เป็นผู้ลงนาม 

3.  กรณีเป็นเรื่องข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น ้าในพื นที่จาก
อนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จังหวัด ให้อนุกรรมการ
ทรัพยากรน ้าจังหวัดเป็นผู้
ลงนาม 

4. การขอถอนเรื่องที่น้าเสนอ 
คณะกรรมการลุม่น ้าคืน 
ให้ผู้มีอ้านาจลงนาม 
ในหนังสือน้าส่ง 
เป็นผู้ลงนามในหนังสือ 
ขอถอน หรือขอถอนเรื่อง
ในที่ประชุม 

  

2.1 จัดท้าข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าในระดับจังหวัด   

2.  เร่ืองการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

3. เร่ืองอื่น ๆ 

3.1 การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และ
ชี ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น ้า 

1. เร่ืองนโยบายและแผนงาน 

1.1  จัดท้าแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ตาม
กรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน ้า 

1.2  การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับ
จังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน ้า ทั งในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤต 

1.3 การติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

 

3 .2  การแต่ งตั งคณ ะท้ างาน เพื่ อสนับส นุนการด้ าเนิ นงานของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 

3.3 เรื่องที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมาย 

 


