
  
 
 

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการลุ่มน้ำยม 
------------------------------------------------ 

 อาศัยอำนาจตามความข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 24 แห่งกฎกระทรวง    
การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้ แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และ
กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติภาค 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ.2561 
  1.1 องค์ประกอบที่จะสรรหา 
   กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จำนวน 4 คน 
  1.2 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ (มาตรา 35) 

 (1) จัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 (2) จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม
เสนอ กนช. เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 (3) พิจารณาปริมาณการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำ    
ในเขตลุ่มน้ำและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางท่ี กนช. กำหนด 

 (4) กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา 
การฟ้ืนฟ ูและการอนรุักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบและแนวทางท่ี กนช. กำหนด 

 (5) ให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองตามมาตรา 43 และการเพิกถอน
ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองตามมาตรา 54 

 (6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำต่อ กนช. 
 (7) เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
 (8) รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ 
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 (9)  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟ้ืนฟู และ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำในเขตลุ่มน้ำนั้น 

 (10) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใช้ การพั ฒนา        
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 

 (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอ่ืนกำหนดให้
เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ หรือตามท่ี กนช. มอบหมาย 

 การจัดทำแผนตาม (1) และ (2) และการกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบตาม (4)      
ให้ครอบคลุมถึงการรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้วย 
   การเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำเพ่ือให้คณะกรรมการลุ่มน้ำไกล่เกลี่ย
และชี้ขาดตาม (8) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 2. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลุ่มนำ้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  กรรมการลุ่มน้ำทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ (มาตรา 31) 

 3. การรับสมัครบุคคล เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคณุวุฒิ  ในคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำยม 
  3.1 การยื่นใบสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในเขตลุ่มน้ำยม สามารถยื่นใบสมัครซึ่งแสดงประวัติ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
   3.1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
    ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน   
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565        
ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 
    (1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  ที่อยู่ 200/2  หมู่ 6 ตำบลพระบาท 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000  โทรศัพท์ 0 5426 0130 
    (2) กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยม  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  ที่อยู่ 
170/142 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  54000  โทรศัพท์ 054 520510 
   3.1.2 ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย ์
     กรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้ครบถ้วน  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที ่
    (1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ที่อยู่ 200/2 หมู่ 6 ตำบลพระบาท 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000  โทรศัพท์ 0 5426 0130 

 
/(2) กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยม... 



- 3 - 
 

    (2) กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ที่อยู่ 
170/142 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054 520510 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  ซึ่งจะพิจารณาถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์   
ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร   
  3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 (1) ใบสมัครซึ่งแสดงประวัติ ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของ
ผู้สมัคร และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามแบบฟอร์ม กรรมการลุ่มน้ำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 01) 
ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1  x 1.5 นิ้ว และลงนามรับรองเอกสาร      
มุมล่างด้านขวาทุกแผ่น 
 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (3) สำเนาวุฒิการศึกษา/คุณวุฒิด้านอ่ืนๆ/ความสามารถพิเศษ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (4) ข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ผลงานหรือผลการปฏิบัติ งาน 
และประสบการณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 

 4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
  4.1 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ และ
การคัดค้านผู้สมัคร 
   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จะประกาศรายชื่อบุคคลทีส่มัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำยม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดระยะเวลาให้มีการ
คัดค้านผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  โดยปิดประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1, กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยม 
และประกาศทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ http://www.onwr.go.th และเว็บไซต์สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 http://onwr1.onwr.go.th 
   ในการพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเป็นที่ประจักษ์ การแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของผู้สมัคร ตามข้อ 17 วรรคสอง คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้สมัครมาให้
ข้อเท็จจริง ชี้แจง แสดงความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมก็ได้  ทั้งนี้ การคัดค้านผู้สมัคร
ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน ยื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1            
ที่อยู่ 200/2 หมู่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 และแสดงเหตุผลพร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคำคัดค้านนั้นด้วย และกรณีมีข้อสงสัยในการคัดค้าน 
คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้คัดค้านมาชี้แจงด้วยก็ได้ 
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  4.2 การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ 
    คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำยม ได้มีการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณารายละเอียดประกอบเกณฑ์การให้คะแนนด้านผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์  พิจารณากำหนดประเด็นคำถามกลางเพ่ือให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์  
ในการสมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำยม ไว้ดังนี้ 
   ๔.๒.๑  ด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็น
ถึงการมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกับทรัพยากรน้ำ  โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก 

-  ผลงานเชิงประจักษ์ ด้านเอกสาร หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยม 

- ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้  หรือการเป็นวิทยากร ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

- ผลงานด้านปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
คณะกรรมการ คณะทำงาน การดูงาน ฝึกอบรม ฯลฯ 

- ผลงานรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

- ผลงานเด่นด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพ้ืนที่   
ลุ่มน้ำยม 

๔.๒.๒  ประเด็นคำถามเพ่ือให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำ  
            “ท่านจะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฐานะของกรรมการ
ลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำยม อย่างไร” 

โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก 
- ความสอดคล้องกับบริบทลุ่มน้ำยม 
- ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท/นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำของ    

ลุ่มน้ำยม 
- แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ น้ำแล้งและน้ำท่วม และการ

ใช้น้ำในทุกมิต ิ
- วิธีการเพ่ิมน้ำต้นทุนในพ้ืนที่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของลุ่มน้ำยม 
- ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำและระดับชาติ 

โดยขอให้เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ โดยใช้ Font        
TH SarabunPSK  ขนาด 18 point  และขอให้มานำเสนอในวันที่คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการประชุมครั้งที่ 2 โดยแบ่งเป็นการนำเสนอด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระยะเวลา 5 นาที และประเด็นถามตอบกับคณะกรรมการฯ ระยะเวลา 5 นาที ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการจะมี
หนังสือแจ้งไปยังผู้สมัครอีกครั้ง 
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  4.3 เกณฑก์ารให้คะแนน 
     คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อผู้สมัครที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ เสนอ โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนน
รวมทั้งหมด 100 คะแนน ของกรรมการสรรหาฯ แต่ละคน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 
   (๑) ด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น                   
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรนำ้ของผู้สมัคร จำนวน ๕๐ คะแนน     
   (๒) คะแนนด้านวิสัยทัศนใ์นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๕๐ คะแนน  

    ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ นำคะแนนตาม (๑) และ (๒) จากกรรมการ
ทุกคนมารวมกัน และเรียงลำดับคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจากมากไปหาน้อย ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนรวม และหากมีผู้สมัครซึ่งมี
คะแนนรวมเท่ากันอันจะทำให้มีบุคคลซึ่งผ่านการสรรหาเกินจำนวนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครคนใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ตาม (๑) สูงกว่า  แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์
เท่ากันอีก  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีลงคะแนนลับ โดยให้
กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

 5. การประกาศผลการสรรหา  

  ผลการสรรหาบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลำดับแรกในแต่ละเขตลุ่มน้ำ  เป็นผู้ได้รับ
ก ารแ ต่ งตั้ ง เป็ น ก ร รม ก ารลุ่ ม น้ ำ ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ท าง เว็ บ ไซ ต์ ส ำนั ก งาน ท รัพ ย าก รน้ ำแ ห่ งช าติ  
http://www.onwr.go.th  เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 http://onwr1.onwr.go.th     
และปิดประกาศ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ , สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และ             
กลุ่มประสานงานลุ่มนำ้ยม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 

   ประกาศ  ณ วันที่   30   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕64 
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                                          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 
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