การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....

-๒การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
กรมทรั พ ยากรน้ า ได้ ด้ า เนิ น การตามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... โดยได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี คือ
๑. จัดท้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. จัดท้าการเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย
๒.๑ หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
๒.๒ ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... พร้อมสรุปสาระส้าคัญ
๓. การเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้าได้ด้าเนินการ เผยแพร่การรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้า ระหว่าง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทังสิน ๗๐ วัน มีผู้ท้าแบบสอบถาม
๓,๒๓๗ คน โดยแบ่งหัวข้อค้าถาม เป็น ๓ ข้อ คือ
๑. ค้าถามที่ ๑ ท่านทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... หรือไม่
ค้าตอบที่ ๑ : ทราบ จ้านวนผู้ตอบ : ๓,๑๘๐ คน (๙๘.๒๔%)
ค้าตอบที่ ๒ : ไม่ทราบ จ้านวนผู้ตอบ : ๕๖ คน (๑.๗๓%)
๒. ค้าถามที่ ๒ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
มีผู้ให้ค้าตอบ ๔๑๔ ความคิดเห็น
- ความเห็นสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จ้านวน : ๓๕๐ คน (๘๔.๕๔ %)
- ไม่เห็นด้วย จ้านวน : ๑ คน (๐.๒๔%)
- ไม่แสดงความคิดเห็น จ้านวน : ๑๔ คน (๓.๓๘ %)
- มีความคิดเห็นด้านอื่นๆเพิ่มเติม จ้านวน : ๔๙ คน (๑๑.๘๔%)
๓. ค้าถามที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... มีความเป็นเอกภาพ โดยมีการใช้ การพัฒนา
การบริห ารจัด การ การบ้า รุง รัก ษา การฟื้น ฟู และการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรน้า ที่ส อดคล้อ งกับ รัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมควรสนับสนุนให้ตราเป็นกฎหมาย ท่านเห็นด้วยหรือไม่
ค้าตอบที่ ๑ : เห็นด้วย จ้านวนผู้ตอบ : ๓,๑๖๙ คน (๙๘.๔๘%)
ค้าตอบที่ ๒ : ไม่เห็นด้วย จ้านวนผู้ตอบ : ๔๙ คน (๑.๕๒%)
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ตามมาตรา
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีดังนี คือ
๑. ผลกระทบในเรื่อง “คน”
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดในเรื่องคน คือ
หมวด ๓ มาตรา ๙ - มาตรา ๓๗ ได้ก้าหนดเรื่ององค์กรบริหารจัดการน้าเป็น ๓ ระดับ

-๓๑. คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) – องค์กรนโยบายระดับชาติ
๒. คณะกรรมการลุ่มน้า – องค์กรระดับลุ่มน้า
๓. องค์กรผู้ใช้น้า – ประชาชน
มาตรา ๒๓ ได้ก้าหนดให้กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการของ กนช.
มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการ
ลุ่มน้าประจ้าลุ่มน้า ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้าโดยต้าแหน่ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้า กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๓๗ องค์กรผู้ใช้น้า บุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกันมีสิทธิ
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
ดังนัน ในเรื่องเกี่ยวกับ “คน” ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. จึงมีคนพร้อมท้างานเมื่อ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ได้รับการตราเป็นกฎหมายแล้ว
๒. ผลกระทบในเรื่องงบประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายในการบูรณาการการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของกฎหมายหลายฉบับ และมีงบประมาณของ
แต่ล ะหน่ ว ยงานด้าเนิ น การไว้อยู่ แล้ ว ซึ่งหากมีปัญหาใดๆเกิดขึนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็ส ามารถที่จะ
ด้าเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณามายัง กนช. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ ตามมาตรา ๑๗ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กนช. ที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าโดยทั่วไป
“มาตรา ๑๗ กนช. มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยทั่วไป รวมทัง
ให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เกี่ ย วกั บ ทรั พยากรน้ า เพื่อให้ ส อดคล้ องกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ
นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนโยบายตาม (๑) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท้างบประมาณ
แผ่นดิน”
๓. ผลกระทบต่อกฎหมายอื่นๆ
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าทวีความรุนแรงมากขึนทุกปีและเกิดขึนในหลายพืนที่ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการขาดแคลนน้า การแย่งชิงน้า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้าท่วม มลพิษทางน้า การด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้กระท้าโดยหลายหน่วยงานตามอ้านาจหน้าที่ซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ท้าให้การด้าเนินงานแก้ไข
ปัญหาขาดความเป็นเอกภาพ อีกทังปัญหาการบริหารจัดการน้ายังท้าให้ผู้ที่ไม่มีพลังต่อรองทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ฐานะที่เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมายแม่บทเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าด้าเนินการไปอย่าง
เป็นระบบและเป็นธรรมบนพืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ... เป็นร่างกฎหมายที่ตราขึน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี
๑. ให้มีกฎหมายแม่บทส้าหรับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า

-๔๒. ให้ มีองค์กรบริ ห ารจั ดการทรัพยากรน้าทังในระดับชาติ ระดับลุ่ มน้าและระดับผู้ ใช้น้า
ภายใต้แนวคิดการกระจายอ้านาจไปสู่ชุมชนในระดับลุ่มน้าและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน
บ้ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างแท้จริง
๓. ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยแบ่งการใช้น้า
ออกเป็ น ๓ ประเภท ซึ่งการใช้น้ าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโ ภคใน
ครัวเรือน รวมทังการใช้น้าตามจารีตประเพณี ซึ่งเป็นการใช้น้าของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขอ
อนุญาต และการใช้น้าประเภทที่สอง ซึ่งเป็นการใช้น้าในปริมาณมากเพื่อการอุตสาหกรรมหรือการเกษตรเพื่อ
การพาณิชย์ การประปา การท่องเที่ยว และการใช้น้าประเภทที่สาม ซึ่งเป็นการใช้น้าในปริมาณมาก อันส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวาง หรือส่ งผลกระทบข้ามลุ่มน้า จะต้องขออนุญาตใช้น้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ลุ่มน้าหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และในการจัดสรรน้าและการอนุญาตใช้น้าให้
ค้านึงถึงการใช้น้าประเภทที่หนึ่งและการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์เป็นล้าดับแรก
๔. ก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันและบรรเทาภาวะน้าแล้ง และภาวะน้าท่วมแบบ
บูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพ
๕. ก้าหนดมาตรการการอนุรักษ์ การพัฒนา ตลอดจนการควบคุมและตรวจตรา ทรัพยากร
น้าสาธารณะ
๖. ก้าหนดความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท้าให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรน้า
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
(๗.๑) เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าของประเทศ เป็นสาเหตุให้มีการใช้น้าอย่างประหยัดและเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนทั่วไป
(๗.๒) ให้ ประชาชนมีส่วนร่ว มในการบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรน้าตามหลัก
สิทธิมนุษยชนเพราะมีหลักเกณฑ์การจัดสรรน้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม
(๗.๓) มีองค์กรระดับชาติและระดับลุ่มน้าที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรน้าที่ชัดเจน
ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรง รวมทังให้มีองค์กรระดับลุ่มน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยและ
ชีขาด ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าท้าให้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีในศาล
(๗.๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
มาตรา ๓ ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ก้าหนดว่า
“มาตรา ๓ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดก้าหนดเกี่ยวกับการใช้
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้
ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนัน”
ดังนัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงมีขอบเขตของกฎหมายที่ไม่มีผลกระทบ
หรือมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่สามารถด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ไปตาม
กฎหมายเฉพาะนันๆ

-๕๔. ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ไม่มีผลกระทบที่ขัดกับพันธสัญญาใดๆ เนื่องจากเป็น
กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและยังไม่เคยท้าพันธสัญญาใดๆ กับ
ต่างประเทศ
๕. ผลกระทบต่อภาระประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติทรั พยากรน้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ตราขึนเพื่อวางหลั กเกณฑ์และ
มาตรการในการรับประกันสิทธิขันพืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๗ ของ
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
“มาตรา ๗ ทรัพยากรน้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้า ได้เท่า
ที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคล
อื่นซึ่งอาจใช้น้านัน ทังนี เว้นแต่พระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”
ดังนัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงก้าหนดให้ทรัพยากรน้าสาธารณะเป็น
ของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้าได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดย
ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นที่อาจใช้น้านันเป็นการวางกรอบเรื่องการใช้น้าว่ามีไว้ใช้
เพื่อประโยชน์ร่ว มกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงน้าได้อย่ างเท่าเทียมกันตามหลั กสิทธิมนุษยชน ดังนัน ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงไม่สร้างภาระให้ประชาชนเพิ่มเติมอีก
๖. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... หมวด ๔ การจัดสรรน้าตามมาตรา ๓๙- ๕๓ เป็น
เรื่องการแยกประเภทการใช้น้าโดยค้านึงถึงลักษณะการใช้น้า ซึ่งน้ามีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและการเก็บค่า
ใช้น้าเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารจัดการน้าที่จะควบคุมการใช้น้าซึ่งมีอยู่อย่างจ้ากัดให้ประชาชนประหยัด
การใช้น้ า และตระหนั กถึงความส้ าคัญของน้า เพื่อให้ มีน้าใช้อย่างเพียงพอทั่ว ถึงกัน ดังนัน บุ คคลที่ใช้น้า
มากกว่าคนอื่นจึ งต้องจ่ายค่าใช้น้าคืนให้กับแผ่นดิน ตามลักษณะการใช้น้าประเภทที่สองเพื่อการผลิตเชิง
พาณิชย์ และการใช้น้าประเภทที่สามเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านัน ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้น้าที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นการจ่ายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้น้ามากกว่าผู้อื่น ดังนัน ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบในเชิงบวกที่จะท้าให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของน้า มีการ
ประหยัดการใช้น้าเพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคที่เพียงพออย่างทั่วถึง
๗. ผลกระทบทางสังคม
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ องค์กรผู้ใช้น้าตามมาตรา ๓๗
“มาตรา ๓๗ บุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน
จดทะเบี ย นก่ อตังองค์กรผู้ ใช้น้ าเพื่อ ประโยชน์ร่ ว มกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒ นา การบริห ารจัดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
วัตถุประสงค์ อ้านาจหน้าที่ และการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทังหลักเกณฑ์ขันตอน
และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง”
ดังนัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ตามมาตรา ๓๗ จึงเป็นการรวมตัวของ
ประชาชนที่ใช้น้าในบริเวณเดียวกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกัน มีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งเป็น
ผลกระทบสั งคมในเชิงบวกในเรื่องของสิ ทธิชุมชนที่จะมีส่ว นร่วมและเพื่อประโยชน์ร่ว มกันเกี่ยวกับการใช้

-๖การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กร
ผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้านันๆ
๘ ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖ – มาตรา ๓๖ ได้ก้าหนดให้มี
คณะกรรมการลุ่มน้าประจ้าลุ่มน้า ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมการลุ่ มน้ าโดยต้า แหน่ง ได้แ ก่ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ในเขตลุ่ มน้ านั น ผู้ แ ทนกรม
ชลประทาน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนกรมโรงงาน
(๒) กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านัน จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ในเขตลุ่ ม น้ า นั นที่ ม าจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า จ้านวนสาม
คน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตาม (๑) เลื อ กกั น เองเพื่ อ เป็ น ประธานกรรมการลุ่ ม น้ า และให้
คณะกรรมการลุ่มน้าเลือกกรรมการลุ่มน้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้า
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคในเขตลุ่มน้านันเป็นกรรมการลุ่มน้าและเลขานุการ
และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคแต่งตังข้าราชการของส้านักงานทรัพยากรน้าภาคอีกไม่เกิ นสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ดังนัน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทางการเมืองและการปกครองใน
เชิงบวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้าสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
ก้าหนดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้าเป็นประธานกรรมการลุ่มน้า เพื่อประสานการด้าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐ หน่ วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้า ประชาชนใน
แต่ละลุ่มน้า เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
รวมทังมีอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้า ในการจัดท้าแผนแม่บทและการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง การควบคุมการใช้น้า การจัดสรรน้า การไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทในระหว่างผู้ใช้น้า
การอนุญาตให้มีการผันน้า ซึ่งอ้านาจดังกล่าวจะมีการด้าเนินงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การบริหารจัดการน้าของประเทศ ด้าเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมบนพืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

