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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยการวิจัย พัฒ นา ฝึกอบรม สร้างจิตสํานึก และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
(๒) รวบรวม จัดทํา และให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในฐานะศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
(๓) ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีว ภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง
เป็นศูนย์ป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม
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(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองส่งเสริมและเผยแพร่
(๓) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(๕) สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อ ๔ ในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการดําเนิน งานภายในกรม และสนับสนุน การปฏิบัติง านของกรม รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ว มกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๔) ดําเนิน การเกี่ย วกับการเงิน การบัญ ชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานของกรม
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(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการต่างประเทศของกรม
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองส่งเสริมและเผยแพร่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน แนวทาง และดําเนินการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตลอดชีวิต
(๓) พัฒนาและผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม
และเป็นศูนย์บริการสื่อ
(๔) พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น เครื อ ข่ า ย
และประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) วิจัยและพัฒนาวิธีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๓) วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการควบคุมมลพิษและการ
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การนํ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ และการกํ า จั ด หรื อ ทํ า ลายอย่ า งถู ก วิ ธี
รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด
(๔) วิจัย และพั ฒ นาวิ ธีก ารวิ เคราะห์ ตัว อย่ างสิ่ง แวดล้อ ม รวมทั้ง ผลิต ตัว อย่ างมาตรฐาน
สําหรับใช้อ้างอิง ตลอดจนให้คําปรึกษาในการใช้เครื่องมือ และวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประสานงานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ระหว่างห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
(๖) ประสานความร่วมมือในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๙ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ทํ า ข้ อ สนเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ประมวลผลข้อมูล ข้อสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
(๓) ส่งเสริมการพัฒ นาระบบการจัด เก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๒) ส่ ง เสริ ม การรวมตั ว เป็ น กลุ่ ม องค์ ก รทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่ง แวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์การอิสระ และอาสาสมัครสิ่ง แวดล้อ ม ตลอดจนให้ค วาม
ช่วยเหลือทางวิชาการและกฎหมายในการปฏิบัติงาน
(๓) ส่งเสริมสิทธิชุมชน และสนับสนุน การมีส่ว นร่วมของประชาชนในการสงวนบํารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
(๔) ให้คําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๕) ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นองค์ ก รเอกชนด้ า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๖) พัฒนากลไกการจัดการกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนและภาคประชาชน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้
มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

