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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงาบทรัพยากรน้ําแห่งซาติภาค to เร่ือง รับสมัครบุคคล 

เพ่ือเข้ารับการสรรหา ฯ จำนวน ๔ แผ่น

กองข่าง
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ด้วยสำนักงานทรัพยากร'นาแห่งซาติภาค to กำหนดดำเนินการตามกฎกระทรวงการได้มาซ่ึง 
กรรมการลุ่มน้ําผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการลุ่ม'น้ําผู้แทนองค์กรผู้ใข้น้ํา และกรรมการลุ่มน้ํา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มบ้ํา พ.ศ.๒๔๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม เพ่ือสรรหากรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการลุ่มน้ีาท่าจีน โดยกำหนดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการลุ่ม'น้ําท่าจีน ระหว่างวันท่ี ๑-๓๑ มกราคม ๒๔๖๔

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรใ]ทแห่งซาติภาค ๒ จีงขอความอบุเคราะห์ท่านโปรด 
ประซาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งซาติภาค ๒ เร่ือง รับลมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา 
เนิบกรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มนํ้าท่าจีน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ผู้สนใจและเครือข่าย 
ท่ีเก่ียวข้องทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

จีงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
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ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งขาคิภาค ๔ 

รักษารา'ซการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ําเX ห่งขาติภาค ๒
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ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งขาติภาค ๒ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ําท่าจีน

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๕: ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๓! ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ น,ละข้อ เรเร; แห่งกฎกระทรวง 
การได้มาซี่งกรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น กรรมการลุ่มนี้าผู้แทนองค์กรผู้ไข้,นา 

และกรรมการลุ่มน้ีาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่ม,นา พ.ศ,๒๕:๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลำนักงาน 

ทรัพยากรน้ําแห่งขาติภาค ๒ จีงประกาครับสมัครบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. องค์ประกอบ หน้าท่ีและอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ํา ตามพระราขบัญญัติทรัพยากรน้ํา

พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๑ องค์ประกอบท่ีจะสรรหา

กรรมการลุ่มน้ีาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ําท่าจีน จำนวน ๙ คน 

๑.๒ หน้าท่ีและอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ีา (มาตรา ๓๕)
(๑) จัดทำแผนแม่บทการใข้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักบา การพ่ินฟู 

และการอบุรักษ์ทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําเสนอ กนข. เพ่ือให้ความเห็นขอบ

(๒) จัดทำแผนป๋องกันและแก้ไขภาวะน้ําแล้ง และแผนป๋องกันและแก้ไขภาวะน้ําท่วม 

เสนอ กนข. เพ่ือให้ความเห็นขอบ
(๓) พิจารณาปริมาณการใข้น้ีา การจัดสรรน้ีา และจัดลำดับความสำคัญใบการใข้น้ํา 

ในเขตลุ่มน้ีาและควบคุมการใข้บ้ําให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางท่ี กบข. กำหนด

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการใข้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักบา 
การพินฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ีาในเขตลุ่มน้ีา ท้ังน้ี ภายใต้กรอบและแนวทางท่ี กนซ. กำหนด

(๕)ให้ความเห็นขอบการอนุญาตการใข้น้ําประ๓ทท่ีสองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอน 

ใบอนุญาตการใข้น้ําประ๓ ทท่ีลองตามมาตรา ๕๔
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการผันน้ีาระหว่างลุ่มน้ีาต่อ กนข.

(๓1) เสนอความเห็นต่อ กนข. เก่ียวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยากรน้ีาในเขตลุ่มน้ีา

(๘) รับเร่ืองร้องทุกข์ ไกล่เกล่ีย และข้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใข้น้ีา 

(๙)ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ในการบังคับใข้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใข้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักบา การพ่ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรบ้ํา และกฎหมายเก่ียวกับมลพิบทางน้ีาในเขตลุ่มน้ีาน้ัน



(๑๐) ล่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่ประซาซนในการใช้ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การพินฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ํา

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราซบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น 

กำหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ีา หรือตามท่ี กนข. มอบหมาย

การจัดทำแผนตาม (๑) และ (๒) และการกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบตาม (ร:) 
ให้ครอบคลุมถึงการรักษาและแก้!ขบีญหาคุณภาพน้ําด้วย

การเสนอเร่ืองร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ําเพ่ือให้คณะกรรมการลุ่นน้ีาไกล่เ,กล่ีย 

และข้ีขาดตาม (๘) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กนซ. กำหนดโดยประกาศในราขกิจจาบุเบกษา

๒. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการลุ่มบ้ําทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งต้ัง 

ใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อก้นไมได้ (มาตรา ๓๑)

๓. การรับสมัครนุฅคลเพ่ือเช้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

ลุ่มนาท่าจีน
๓.๑ การย่ืนใบสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ีา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มนํ้าท่าจีน ลามารถยื่นใบสมัครซึ่งแสดงประวัติ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

และประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ใบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวช้อง ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังน้ี

๓.๑.๑ ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง

ผู้สม*'ครยืนใบสมัคร พร ้อมเอกสารหล ักฐานต,างๆ ท ีเก ียวข ้อง 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ในวันและเวลาราขการ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งขาติภาค ๒ ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ช้ัน ๒ 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖ ๓๔๐ ๗๘๔ 
๓.๑.๒ ย่ืนใบสมัครทางไปรษณีย์

กรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องให้ครบถ้วน 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ล่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาท่ีสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งซาติภาค ๒ 

ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ช้ัน ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ถึงวันที, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซี่งจะพิจารณาถึอวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝาก 

เป็นวันสมัคร

๓.๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครซ่ึงแสดงประวัต ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของ 

ผู้สมัคร และวิสัยทัศน์ไนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ตามแบบฟอร์ม กรรมการลุ่มบ้ํา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 0๑) 
ซงติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) สำเนาวุฒิการศึกษา/คุณวุฒิด้านอ่ืนๆ/ความสามารถพิเศษ พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง



(๔) ข้อมูลเอกสารหลักฐานเก่ียวกับประวัติการทำงาน ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

และประสบการณ์ หวัอมวันรนงลํ าเนาqกต้รงV]กหน้า

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

๔.๑ การประกาศบัญชีรายข่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่บน้ัาผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการคัดค้านผู้สมัคร

สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งขาติภาค ๒ จะประกาศรายขื่อบุคคลที่สมัครเข้ารับ 

การสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ําท่าจีน ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์๒๔๖๔และกำหนด 

ระยะเวลาให้มีการคัดค้านผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

โดยจดประกาศบัญชีรายข่ือผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ัาแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่ง'ชาติ 

ภาค ๒ และประกาศทางเว็บไ,ชต์ www.onwr.§o.th

ในการพิจารผาผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ท่ีแสดงให้เห็บถึงการน)บ 

ผู้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับทรัพยากรน้ําเป็นท่ีประจักษ์ การแสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับการบรืหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําฃองผู้สมัคร ตามข้อ ๑๗ วรรคลอง คณะกรรมการสรรหาอาจเชีญผู้สมัครมาให้ 

ข้อเท็จจริง ข้ีแจง แสดงความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพมเติมก็ไค้ ท้ังน้ี การคัดค้านผู้สมัคร 

ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือขื่อผู้คัดค้าน ยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งขาติภาค ๒ 

ท่ีอมู่ คาลากลางจังหวัดสระบุรี ข้ัน ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐0 และแสดงเหตุผลพร้อมท้ัง 

ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายท่ียกข้ึนอ้างอิงในคำคัดค้านน้ันด้วย และกรณีมืข้อลงลัยในการคัดค้าน 

คณะกรรมการสรรหาอาจเชีญผู้คัดค้านมาข้ีแจงด้วยก็ไต้

๔.๒ ประเด็นคำถามเพ่ือให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้ํา

“ท่านจะมืวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระบุสภาพปิญหาพร้อม 

ข้อเสนอแนะในการแกไขป็ญหา /ความเข้ียวขาญเฉพาะต้าน/แผนระยะยาวและความย่ังยืน/การกำจัดวัซพิข/ 

แนวทางการช่วยเหลีอจากลุ่มบ้ําใกล้เคียง/การแค้ไขป็ญหาน้ําเสีย/ การแก้ไขป็ญหาน้ําเค็มรุกล้ําในแม่น้ําท่าจีน 

ในฐานะของกรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ําท่าจีนอย่างไร (ไม่เกิน ๔ หน้า กระดาษ A๔ 

พร้อมคลิปวิดีโอ ไม่เกิน ๔ นาที)”

๔.๓ เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

รายข่ือผู้สมัครท่ีสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งขาติภาค ๒ เสนอ ใดยใข้วิธีลงคะแนนสับ ข่ืงเกณฑ์การให้คะแนน 

รวมท้ังหมด ๑๐๐ คะแนน ของกรรมการสรรหาแต่ละคน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

(๑) ต้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น 

ผู้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับทรัพยากรน้ําของผู้สมัคร จำนวน ๔0 คะแนน ใดยคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาจาก ผลงานเชีงประจักษ์ ต้านเอกสารหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเป็นวิทยากรต้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลงานต้านปฏิบัติหน้าท่ี 

ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เช่น คณะกรรมการ คณะอบุกรรมการ หรือคณะทำงาบ 
ผลงานการไต้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณต้านการ‘บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และผลงานเด่นต้านอ่ืน ๆ



ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ีา ในพ้ืนท่ีลุ่มบ้ําท่ีสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ซ่ึงผู้สมัครระบุไร้ในใบสมัคร

(๒) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนี้า จำนวน ๔0 คะแนน 

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากประเด็นต่าง  ๆได้แก่ ความสอดคล้องกับบริบทลุ่มน้ํา ความเซ่ึอมโยงกับ 

แผนแม่บท/นใยบาย และข้อเสนอในการแล้ไขปิญหาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ีา เป็นด้น ซ่ืงผู้สมัครระบุไร้ในใบสมัคร 

(ตามประเด็นคำถาม ข้อ ๔.๒)
ท้ังน้ีให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหานำคะแนนตาม (๑) แสะ (1๐) จากกรรมการ 

สรรหาทุกคนมารวมกัน และเรียงลำดับคะแนนท่ีผู้สมัครได้รับจากมากไปหาน้อย ผู้สมัครซ่ึงจะได้รับการสรรหา 

เป็นกรรมการลุ่มน้ีๆผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าก่ีงหน่ึงของคะแนนรวม และหากมีผู้สมัคร 

ซ่ึงมีคะแนนรวมเท่ากันอันจะทำให้มีบุคคลซ่ึงผ่านการสรรหาเกินจำนวนท่ีจะได้รับการแต่งท้ังเป็นกรรมการ 

ลุ่มน้ีาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครคนใดมีคะแนนด้านผลงานหรีอผลการปฎิบตงาบ 

และประสบการณ์ตาม (๑) สูงกว่า แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหริอผลการปฏิน้ติงานและประสบการณ์ 
เท่ากันอีก ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีลงคะแนนลับ 

โดยให้กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 

๔. การประกาศผลการสรรหา
ผลการสรรหาบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มนี้าผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน 

ทรัพยากรนี้าแห่ง1ขาติภาค ๒ จะประกาศรายซึ่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลำดับแรกในแต่ละเขตลุ่มนี้า 

เป็นผู้ได้รับการแต่งทั้งเป็นกรรมการลุ่มนี้าผู้ทรงคุณวุฒิทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรนี้าแห่งขาติ 

www.onwr.go.th และปิดประกาศ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ีาแห่งขาติ สำนักงานทรัพยากรน้ีาแห่งขาติ 

ภาค ๒ ภายใบวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี 1ร๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายไพฑูรย์ เก่งการข่าง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ีาแห่งขาติภาค ๔ 

รักษาราขการแทบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ีาแห่งขาติภาค ๒

t/

แบบฟอร์ม กรรมการลุ่มน่ึา 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๐๑

http://www.onwr.go.th

