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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปา่ ชุมชน
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีหน้าที่และอานาจปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 กาหนด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ชุ ม ชน พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. 2562
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(2) ข้าราชการในสังกัดสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ในตาแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน
3.2 กรมป่าไม้
(1) อธิบดี
(2) รองอธิบดี
(3) ผู้ตรวจราชการกรม
(4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) ผู้อานวยการสานัก
(6) ผู้อานวยการกอง
(7) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
(8) ข้าราชการในตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นายช่างสารวจ ตั้งแต่ระดับปฏิบตั กิ าร
หรือปฏิบัติงาน
(9) ลู ก จ้ า งประจ า กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป ในต าแหน่ ง พนั ก งานทั่ ว ไป
พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานธุรการ พนักงานสวนป่า พนักงานพิทักษ์ป่า
(10) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตาแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักวิชาการเผยแพร่
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(11) พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
นายช่างสารวจ พนักงานพิทักษ์ป่า ช่างเขียนแผนที่ ช่างสารวจ
(12) พนั ก งานราชการ กลุ่ ม งานบริ ก าร ในต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่
เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
3.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(1) อธิบดี
(2) รองอธิบดี
(3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(4) ผู้อานวยการสานัก
(5) ผู้อานวยการสถาบัน
(6) ผู้อานวยการกอง
(7) เลขานุการกรม
(8) ข้าราชการในตาแหน่ง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง นักวิชาการป่าไม้
เจ้ า พนั ก งานป่ า ไม้ นิ ติ ก ร นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์
นายสัตวแพทย์ นายช่างกลเรือ นายช่างเครื่องกล นักเดินเรือ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน
3.4 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
3.5 กรมการปกครอง
(1) ปลัดจังหวัด
(2) นายอาเภอ
(3) ปลัดอาเภอ
(4) กานัน
(5) ผู้ใหญ่บ้าน
3.6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตาแหน่ง นิติกร ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการ
3.6.2 เทศบาล
(1) ปลัดเทศบาล
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(2) รองปลัดเทศบาล
(3) พนักงานเทศบาลในตาแหน่ง นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
3.6.3 องค์การบริหารส่วนตาบล
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ง นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
3.7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
(1) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรชั้นยศร้อยตารวจตรีขึ้นไป
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 3.1 - 3.7 มีหน้าที่และอานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

