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สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ 
ต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

ตามร่างมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

กรมทรัพยากรนํ้า ได้ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... โดยได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดังน้ี คือ 

๑. จัดทําหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และเผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. จัดทําการเผยแพร่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

    ๒.๑ หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
    ๒.๒ ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
    ๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... พร้อมสรุปสาระสําคัญ 
๓. การเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรนํ้าได้ดําเนินการ เผยแพร่การรับ

ฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรนํ้า ระหว่าง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๗๐ วัน มีผู้ทําแบบสอบถาม 
๓,๒๓๗ คน โดยแบ่งหัวข้อคําถาม เป็น ๓ ข้อ คือ 

๑. คําถามที่ ๑ ท่านทราบเก่ียวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... หรือไม่ 
    คําตอบที่ ๑ : ทราบ จํานวนผู้ตอบ : ๓,๑๘๐ คน (๙๘.๒๔%) 
    คําตอบที่ ๒ : ไม่ทราบ จํานวนผู้ตอบ : ๕๖ คน (๑.๗๓%)  
๒. คําถามที่ ๒ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
    มีผู้ให้คําตอบ ๔๑๔ ความคิดเห็น  
    - ความเห็นสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... จํานวน : ๓๕๐ คน (๘๔.๕๔ %)  
    - ไม่เห็นด้วย จํานวน : ๑ คน (๐.๒๔%)  
    - ไม่แสดงความคิดเห็น จํานวน : ๑๔ คน (๓.๓๘ %)  
    - มีความคิดเห็นด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม จํานวน : ๔๙ คน (๑๑.๘๔%) 
๓. คําถามที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... มีความเป็นเอกภาพ โดยมีการใช้ การพัฒนา 

การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมควรสนับสนุนให้ตราเป็นกฎหมาย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

    คําตอบที่ ๑ : เห็นด้วย จํานวนผู้ตอบ : ๓,๑๖๙ คน (๙๘.๔๘%) 
    คําตอบที่ ๒ : ไม่เห็นด้วย จํานวนผู้ตอบ : ๔๙ คน (๑.๕๒%) 
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ตามมาตรา 

๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีดังน้ี คือ 
๑. ผลกระทบในเรื่อง “คน”  
    (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ได้กําหนดในเรื่องคน คือ 
    หมวด ๓ มาตรา ๙ - มาตรา ๓๗ ได้กําหนดเร่ืององค์กรบริหารจัดการนํ้าเป็น ๓ ระดับ 
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       ๑. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) – องค์กรนโยบายระดับชาติ 
       ๒. คณะกรรมการลุ่มนํ้า – องค์กรระดับลุ่มนํ้า 
       ๓. องค์กรผู้ใช้นํ้า – ประชาชน 
    มาตรา ๒๓ ได้กําหนดให้กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช. 
    มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มนํ้าตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการ    

ลุ่มนํ้าประจําลุ่มนํ้า ประกอบด้วย กรรมการลุ่มนํ้าโดยตําแหน่ง กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํ้าในเขตลุ่มนํ้า กรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิ 

    มาตรา ๓๗ องค์กรผู้ใช้นํ้า บุคคลซึ่งใช้นํ้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มนํ้าเดียวกันมีสิทธิ
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้นํ้า 

    ดังน้ัน ในเรื่องเก่ียวกับ “คน” ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. จึงมีคนพร้อมทํางานเมื่อ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ได้รับการตราเป็นกฎหมายแล้ว  

๒. ผลกระทบในเร่ืองงบประมาณ  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายในการบูรณาการการบริหารจัดการนํ้า

ของประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกฎหมายหลายฉบับ และมีงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงานดําเนินการไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเก่ียวกับเรื่องงบประมาณก็สามารถที่จะ
ดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณามายัง กนช. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายเพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าได้ ตามมาตรา ๑๗ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กนช. ที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าโดยทั่วไป 

    “มาตรา ๑๗ กนช. มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยทั่วไป รวมทั้ง
ให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

     (๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนโยบายตาม (๑) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
แผ่นดิน” 

๓. ผลกระทบต่อกฎหมายอ่ืนๆ   
    ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีและเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาการขาดแคลนน้ํา การแย่งชิงนํ้า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ําท่วม มลพิษทางนํ้า การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้กระทําโดยหลายหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทําให้การดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาขาดความเป็นเอกภาพ อีกทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ํายังทําให้ผู้ที่ไม่มีพลังต่อรองทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ฐานะที่เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมายแม่บทเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าดําเนินการไปอย่าง  
เป็นระบบและเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ... เป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังน้ี 

    ๑. ให้มีกฎหมายแม่บทสําหรับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 
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    ๒. ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มนํ้าและระดับผู้ใช้นํ้า 
ภายใต้แนวคิดการกระจายอํานาจไปสู่ชุมชนในระดับลุ่มนํ้าและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้าอย่างแท้จริง 

 ๓. กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรนํ้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยแบ่งการใช้นํ้า
ออกเป็น ๓ ประเภท ซึ่งการใช้นํ้าประเภทที่หน่ึง ได้แก่ การใช้นํ้าเพ่ือการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน รวมท้ังการใช้นํ้าตามจารีตประเพณี ซึ่งเป็นการใช้นํ้าของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขอ
อนุญาต  และการใช้นํ้าประเภทท่ีสอง ซึ่งเป็นการใช้นํ้าในปริมาณมากเพ่ือการอุตสาหกรรมหรือการเกษตรเพ่ือ
การพาณิชย์ การประปา การท่องเที่ยว และการใช้นํ้าประเภทท่ีสาม ซึ่งเป็นการใช้นํ้าในปริมาณมาก อันส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวาง หรือส่งผลกระทบข้ามลุ่มนํ้า จะต้องขออนุญาตใช้นํ้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ   ลุ่มนํ้าหรือคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และในการจัดสรรนํ้าและการอนุญาตใช้นํ้าให้
คํานึงถึงการใช้นํ้าประเภทท่ีหน่ึงและการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์เป็นลําดับแรก 

 ๔. กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและบรรเทาภาวะนํ้าแล้ง และภาวะนํ้าท่วมแบบ
บูรณาการ  ที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕. กําหนดมาตรการการอนุรักษ์ การพัฒนา ตลอดจนการควบคุมและตรวจตรา ทรัพยากร
นํ้าสาธารณะ 

 ๖. กําหนดความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรนํ้า 

 ๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
        (๗.๑) เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการใช้ การพัฒนา การบริหาร

จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าของประเทศ เป็นสาเหตุให้มีการใช้นํ้าอย่างประหยัดและเป็นประโยชน์ 
แก่ประชาชนทั่วไป 

       (๗.๒) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรนํ้าตามหลัก
สิทธิมนุษยชนเพราะมีหลักเกณฑ์การจัดสรรนํ้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

       (๗.๓) มีองค์กรระดับชาติและระดับลุ่มนํ้าที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรนํ้าที่ชัดเจน 
ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรง รวมทั้งให้มีองค์กรระดับลุ่มนํ้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยและ
ช้ีขาด  ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้นํ้าทําให้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีในศาล 

       (๗.๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและองค์กรผู้ใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 

    มาตรา ๓ ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... กําหนดว่า 
    “มาตรา ๓ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ้า ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดเก่ียวกับการใช้ 
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้
ดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะน้ัน” 

    ดังน้ัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... จึงมีขอบเขตของกฎหมายที่ไม่มีผลกระทบ
หรือมีความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ไปตาม
กฎหมายเฉพาะน้ันๆ 
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๔. ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ไม่มีผลกระทบที่ขัดกับพันธสัญญาใดๆ เน่ืองจากเป็น

กฎหมายฉบับใหม่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศและยังไม่เคยทําพันธสัญญาใดๆ กับ
ต่างประเทศ 

๕. ผลกระทบต่อภาระประชาชน  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือวางหลักเกณฑ์และ

มาตรการในการรับประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงนํ้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๗ ของ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  

    “มาตรา ๗ ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักนํ้า ได้เท่า     
ที่จําเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคล
อ่ืนซึ่งอาจใช้นํ้าน้ัน ทั้งน้ี เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

    ดังน้ัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... จึงกําหนดให้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเป็น
ของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักนํ้าได้เท่าที่จําเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดย    
ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนที่อาจใช้นํ้าน้ันเป็นการวางกรอบเร่ืองการใช้นํ้าว่ามีไว้ใช้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงนํ้าได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... จึงไม่สร้างภาระให้ประชาชนเพ่ิมเติมอีก 

๖. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... หมวด ๔ การจัดสรรนํ้าตามมาตรา ๓๙- ๕๓ เป็น

เรื่องการแยกประเภทการใช้นํ้าโดยคํานึงถึงลักษณะการใช้นํ้า ซึ่งนํ้ามีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันและการเก็บค่า
ใช้นํ้าเป็นมาตรการหน่ึงในการบริหารจัดการนํ้าที่จะควบคุมการใช้นํ้าซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดให้ประชาชนประหยัด
การใช้นํ้า และตระหนักถึงความสําคัญของนํ้า เพ่ือให้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอท่ัวถึงกัน ดังน้ัน บุคคลที่ใช้นํ้า
มากกว่าคนอ่ืนจึงต้องจ่ายค่าใช้นํ้าคืนให้กับแผ่นดินตามลักษณะการใช้น้ําประเภทที่สองเพื่อการผลิตเชิง
พาณิชย์ และการใช้น้ําประเภทที่สามเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้นํ้าที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นการจ่ายมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการใช้นํ้ามากกว่าผู้อ่ืน ดังน้ัน ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบในเชิงบวกที่จะทําให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของนํ้า มีการ
ประหยัดการใช้นํ้าเพ่ือให้มีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพออย่างทั่วถึง 

๗. ผลกระทบทางสังคม  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ องค์กรผู้ใช้นํ้าตามมาตรา ๓๗  
    “มาตรา ๓๗ บุคคลซึ่งใช้นํ้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มนํ้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน

จดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บํารุงรักษา การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้นํ้า 

    วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า รวมทั้งหลักเกณฑ์ขั้นตอน 
และวิธีการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

    ดังน้ัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... ตามมาตรา ๓๗ จึงเป็นการรวมตัวของ
ประชาชนท่ีใช้นํ้าในบริเวณเดียวกันและอยู่ในเขตลุ่มนํ้าเดียวกัน มีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้นํ้าซึ่งเป็น
ผลกระทบสังคมในเชิงบวกในเร่ืองของสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมและเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับการใช้     
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การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าในหมู่สมาชิกขององค์กร
ผู้ใช้นํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าน้ันๆ 

๘ ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง  
    (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖ – มาตรา ๓๖ ได้กําหนดให้มี

คณะกรรมการลุ่มนํ้าประจําลุ่มนํ้า ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑) กรรมการลุ่มนํ้าโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มนํ้าน้ัน ผู้แทนกรม

ชลประทาน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนกรมโรงงาน 

    (๒) กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มนํ้าน้ัน จังหวัดละหน่ึงคน 

   (๓ )  กรรมการลุ่ม นํ้าผู้แทนองค์กรผู้ ใ ช้ นํ้าในเขตลุ่ม นํ้า น้ันที่มาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน 

   (๔) กรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับทรัพยากรนํ้า จํานวนสาม
คน 

   ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการลุ่มนํ้า และให้
คณะกรรมการลุ่มนํ้าเลือกกรรมการลุ่มนํ้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มนํ้า 

   ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุ่มนํ้าน้ันเป็นกรรมการลุ่มนํ้าและเลขานุการ
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคแต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคอีกไม่เกินสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ดังน้ัน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทางการเมืองและการปกครองใน
เชิงบวกเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนํ้าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
กําหนดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มนํ้าเป็นประธานกรรมการลุ่มนํ้า เพ่ือประสานการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้นํ้า ประชาชนใน    
แต่ละลุ่มนํ้า เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้า 
รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนํ้า ในการจัดทําแผนแม่บทและการจัดทําแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง การควบคุมการใช้นํ้า การจัดสรรนํ้า การไกล่เกลี่ยและช้ีขาดข้อพิพาทในระหว่างผู้ใช้นํ้า 
การอนุญาตให้มีการผันนํ้า ซึ่งอํานาจดังกล่าวจะมีการดําเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ดําเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 




































