
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที ่ 9  (พ.ศ.  2563) 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ   
พ.ศ.  2535 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่  8  (พ.ศ.  2561)  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ  
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่  ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ.  2535   

  1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  8  (พ.ศ.  2561)  
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ.  2535 

ข้อ 2 ให้แต่งตั้ง   
  2.1 ข้าราชการและพนักงานราชการ  สั งกัดส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  51/2  และ 
มาตรา  110/2  แห่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั่วราชอาณาจักร  ดังนี้ 

   2.1.1 ข้าราชการ  ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
     (1) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (2) ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (3) ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (4) ผู้อ านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
     (5) ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



     (6) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  สังกัดกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน   

     (7) นิติกร  สังกัดกลุ่มนิติการ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

   2.1.2 พนักงานราชการ  ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
     (1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองพัฒนาระบบ 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พ้ืนที่เฉพาะที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ป ี

     (2) นิติกร  สังกัดกลุ่มนิติการ  ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี   
  2.2 ข้ า ร าชการและพนั ก งานราชการ   สั ง กั ดส านั ก ง านปลั ดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  51/2  และ 
มาตรา  110/2  แห่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน  ดังนี้ 

   2.2.1 ข้าราชการ  สังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
ในจังหวัดที่มีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และจังหวัดที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการให้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งด ารงต าแหน่ง 

     (1) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   
     (2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
     (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 

ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
     (4) นักวิชาการป่าไม้  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
     (5) เจ้าพนักงานป่าไม้  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไปที่รับราชการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
   2.2.2 พนักงานราชการ  สังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด  ในจังหวัดที่มีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และในจังหวัด  
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ พิจารณารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งด ารงต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และปฏิบัติงานมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  2  ปี 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



  2.๓ ข้าราชการ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งด ารงต าแหน่งดังนี้  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา  51/2  และมาตรา  110/2  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เฉพาะในเขตท้องที่ของตน   

   (1) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
   (2) รองผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
   (3) ผู้อ านวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ส านักสิ่งแวดล้อม 
   (4) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  สังกัดกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง   

ส านักสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
   (5) นักวิชาการสุขาภิบาล  สังกัดกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง   

ส านักสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓


