คูมือ
ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดมหาสารคาม

-๑-

-๒-

อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง

การแบงงานภายใน

๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่ อ
การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด

สวนอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) บริหารงานสํานักงาน
๒) บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
๓) บริหารงานบุคคล
๔) ปฏิ บั ติ ง านร วมกั บหรื อสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว าดวยป าไม กฎหมายว าดวยป าสงวน
แห ง ชาติ กฎหมายว า ด ว ยสวนป า กฎหมายว า ด ว ยเลื่ อ ยโซ ย นต
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุม ครองสัตวป า และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับดูแล สงเสริม เผยแพร และบํารุงรักษา
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน
การจัดทํ าแผนปฏิ บัติการและติด ตามประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามกฎหมายวาดวยน้ํา
บาดาล และกิจการประปา
๔) สงเสริ ม เผยแพร และสร างการมี สวนร วมของประชาชนในการ
สงวน อนุ รั กษ และฟ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมของ
จังหวัด
๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

สวนสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด
๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด
๓) สงเสริมเผยแพรแ ละสรางเครื อขายการมีส วนร วมใน
การจัดการสิ่งแวดลอม
๔) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
๕) ประสานใหคําแนะนําการควบคุมมลพิษ
๖) ปฏิ บั ติ ง านร วมกั บหรื อสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สวนทรัพยากรธรรมชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) จัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
๒) การอนุญาต ควบคุม กํากับดูแลโรงงานแปรรูปไม โรง
คาไมแปรรูป โรงคาสิ่งประดิษฐ
๓) การอนุญาต ควบคุม กํากับดูแลการมีและใชเลื่อยโซ
ยนต
๔) การอนุ ญ าตขึ้ น ทะเบี ย นและการตั ด ฟ น ไม ส วนป า
เอกชน

-๓-

-๔-

การแบงงานภายใน
สวนทรัพยากรธรรมชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๕) การอนุญาตการนําไมและของปาเคลื่อนที่
๖) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผูวา ราชการจังหวัด
ไดรับมอบอํานาจ
๗) ประสานการขออนุญาตใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
๘) ประสานการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและการ
ทําลายทรัพยากรปาไมในระดับจังหวัด
๙) ประสานการสํารวจการใชประโยชนทรัพยากรธรณีใน
ระดับจังหวัด
๑๐) สงเสริมเผยแพรและสรางเครือขายการมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สวนแผนงานและทรัพยากรน้ํา มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) บริหารงานแผนงาน ติดตาม และประเมินผล
๒) ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด
๓) ประสานการเฝาระวัง ตรวจสอบกํากับ ดูแล สงเสริม
เผยแพร บํ า รุ ง รั ก ษา และระบบเตื อนภั ย เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
๔) กํากับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดิน
๕) อนุ ญ าต ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จการน้ํ า
บาดาล
๖) ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
ของจังหวัด
๗) กํากับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลใน
ระดับจังหวัด
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
๑. เว็บไซต http://pettition.mnre.go.th/
๒. สายดวน Green call ๑๓๑๐
๓. โทรสายตรงผูอํานวยการสํานักงาน
๐๔๓ ๗๗๗ ๘๙๙-๙๐๐ ตอ ๒๓
โทรสาร ๐๔๓ ๗๗๗ ๓๙๕ ,
๐๔๓ ๗๗๗ ๘๙๙-๙๐๐ ตอ ๒๑
๔. บันทึก/หนังสือ/จดหมาย
๕. ผูรองเรียนเดินมารองเรียนดวยตนเอง
๖. e-mail
mahasarakham.org@mnre.mail.go.th
๗. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(GCC ๑๑๑๑)
๘. ตู ปณ.๓๔๔
๙. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม

-๕-

-๖-

ขั้นตอนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน

ส ํา น ัก ง า น ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต แิ ล ะ ส ิ่ง แ ว ด ล อ ม
จ ัง ห ว ดั ม ห า ส า ร ค า ม

ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน

สวนอํานวยการ
โทร ๐๔๓ ๗๗๗ ๘๐๐-๙๐๐ ตอ ๑๙
โทรสาร ๐๔๓ ๗๗๗ ๙๐๐ ตอ ๒๑, ๐๔๓ ๗๗๗ ๓๙๕

หนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของเรื่องรองเรียน/

สวนสิ่งแวดลอม
โทร ๐๔๓ ๗๗๗ ๘๐๐-๙๐๐ ตอ ๒๒
โทรสาร ๐๔๓ ๗๗๗ ๙๐๐ ตอ ๒๑, ๐๔๓ ๗๗๗ ๓๙๕

ดําเนินการ/หาแนวทางแกไข

สวนทรัพยากรธรรมชาติ
โทร ๐๔๓ ๗๗๗ ๘๐๐-๙๐๐ ตอ ๑๒
โทรสาร ๐๔๓ ๗๗๗ ๙๐๐ ตอ ๒๑, ๐๔๓ ๗๗๗ ๓๙๕

กรณีไมมีมูลยุติเรื่อง

สวนแผนงานและทรัพยากรน้ํา
โทร ๐๔๓ ๗๗๗ ๘๐๐-๙๐๐ ตอ ๑๗
โทรสาร ๐๔๓ ๗๗๗ ๙๐๐ ตอ ๒๑, ๐๔๓ ๗๗๗ ๓๙๕
แจงผลการ
ตรวจสอบให
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ดําเนินการ

รายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอ
ผูบ ังคับบัญชา
ทราบ

แจงผลใหผูรองทราบ
ภายใน ๑๕ วันทําการ
(กรณีที่ทราบชื่อ/ที่อยู)

