เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดประเภทตําแหนง
และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญแตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ สงผลใหการแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมสอดคลองกับการกําหนดประเภทตําแหนงและระดับ
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในปจจุบัน จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศแตงตั้งเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษ ตามพระราชบั ญญัติ สงเสริม และรัก ษาคุ ณภาพสิ่ งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในสวนของกรมเจาทา และกรมปศุสัตว ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจึ ง ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
๑.๑ ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล อ ม ฉบั บที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ แตงตั้งใหขาราชการสังกัดกลุม สิ่งแวดลอม สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทางน้ํ า กรมเจ า ท า เป น เจ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม มลพิ ษ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒.๑ หัวหนากลุมสิ่งแวดลอม
๒.๒ นักวิทยาศาสตร ระดับชํานาญการ
๒.๓ เจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับชํานาญงาน
ขอ ๓ แตงตั้งใหขาราชการสังกัดกรมปศุสัตวเปน เจาพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบัติการ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม มลพิ ษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากการเลี้ยงสุกรทั่วราชอาณาจักร ยกเวนขอ ๓.๕
ดังนี้
๓.๑ อธิบดีกรมปศุสัตว
๓.๒ รองอธิบดีกรมปศุสัตว
๓.๓ ขาราชการสังกัดสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
(๒) ผูอํานวยการสวนรับรองดานการปศุสัตว
(๓) ผูอํานวยการสวนมาตรฐานดานการปศุสัตว
(๔) ผูอํานวยการสวนตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว
(๕) ผูอํานวยการสวนพัฒนาสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว
(๖) นายสัตวแพทย ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๗) สัตวแพทย ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป
(๘) นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๙) เจาพนักงานสัตวบาล ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป
๓.๔ ขาราชการสังกัดสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
(๒) ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว
(๓) นายสั ต วแพทย ส ว นการรั บ รองคุณ ภาพสิน ค าปศุ สัต ว ตั้ งแต ระดั บ
ปฏิบัติการขึ้นไป
(๔) สัตวแพทย สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ตั้งแตระดับชํานาญงาน
ขึ้นไป
(๕) เจาพนักงานสัตวบาล สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ตั้งแตระดับ
ชํานาญงานขึ้นไป
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๓.๕ ขาราชการสังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจและหนาที่เฉพาะในเขต
ทองที่ของตน ดังนี้
(๑) ปศุสัตวจังหวัด
(๒) หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
(๓) ปศุสัตวอําเภอ
(๔) นายสัตวแพทย ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๕) นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖) สัตวแพทย ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

