คําสั่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 5 /๒๕63
เรื่อง มอบหมายใหขาราชการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ราชการตามโครงสรางอัตรากําลัง
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------ตามกฎกระทรวงแบ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
พ.ศ. 2560 คํ าสั่ งสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ดนครราชสี
ดนครราชสี มา ที่ 224/2560 ลงวั น ที่
15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ราชการตามโครงสรางอัตรากําลัง
ของสํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา และคําสั่งสํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6//2561 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แกไขการมอบหมายใหขาราชการ
และพนักงานปฏิบัติหนาที่ราชการตามโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมช
ากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวั ด
นครราชสีมา นั้น
เนื่องจากคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 385/2561 ลงวันที่ 21
มี นาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อง กํ าหนดหน ว ยงาน
ยงานภายในและแบ งหนน าที่ ความรั บผิดชอบในสํ
ชอบ านั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 387/2561
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 1004/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง บรรจุและแตงตั้งผูสอบ
แขงขันได ราย นางสาวณัฐพัชญ นาเมืองรักษ เปนขาราชการพลเรือนนสามั
สามัญ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด
ส วนอํ านวยการ สํ านักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ดนครราชสีมา คํ าสั่งสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 1188/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
2561 เรื่อง ยายขาราชการ ราย
นายประจวบ
วบ ชิ ดโคกสู ง ตํ าแหน งนายช างเทคนิ คปฏิ บั ติ งาน มาดํ ารงตําแหน งสังกั ดส วนทรั พยากรน้ํา สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ 1600/2561 ลงวนที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง เลื่อนขขาราชการ ราย นางสงกรานต ประจั นตะเสน
ใหดํ ารงตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สังกัดสวนสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1174/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง
แตงงตัตั้ งขาราชการทําหนาที่ผูอํานวยการสวนในสังกัดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมช
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 456/2562 ลงวั
งวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง ยายขาราชการ ราย นางสาวฉันทนา ผิวทอง ใหมาดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัด
ส วนยุ ทธศาสตร สํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจั งหวั ดนครราชสีมา คํ าสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 699/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ยายข าราชการ
ราย นางวนิ ดา วิ ศิ ษ ฎ ว รากร ให มาดํ า รงตํ า แหน ง นั กวิ ชาการสิ่ ง แวดล อมชํ า นาญการ สั ง กั ด ส ว นยุ ท ธศาสตร
สํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่ 723/2562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรื
รา
อนสามัญ ราย
นางอํ าภา ชวนงู เหลื อม ให มาดํ ารงตํ าแหน งเจ าพนั กงานธุ รการปฏิ บั ติ งาน สั งกั ด ส วนอํ านวยการ สํ านั กงาน
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-2ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมจั งหวั ดนครราชสี มา และคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม
ที่ 413/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ยายขาราชการ ราย นายสมคิด ตั้งประเสริฐ มาดํารงตําแหน ง
ผูอํานวยการสํานัก (ผูอํานวยการ) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับมีการ
ปรับเปลี่ยนภารกิจการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหการมอบหมายใหขาราชการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
โครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา ไมตรงตามขอเท็จจริงและ
ไมครอบคลุมตามกรอบภารกิจการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางตอเนื่อง
และไมเกิดความเสียหายตอทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ จึงยกเลิกคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมาที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา ที่ 224/2560 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 และคําสั่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา ที่ 6/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 และมอบหมายใหขาราชการและพนักงานปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ตามโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา ภายใตการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และการบังคับบัญชาของ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนคราชสีมา โดยใหมีหนาที่และอํานาจ พรอมทั้งองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. สวนอํานวยการ ใหมีหนาที่และอํานาจ
๑) ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายวาดวยงานสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีตาง ๆ
๒) เบิกจายงบประมาณ รายงานการใชจายงบประมาณตามระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ
e-Project Tracking เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ การกันเงินเบิกจายเหลื่อมป และการขอ
ขยายระยะเวลาเบิกจายขามปงบประมาณ บริหารงานดานพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการพัสดุ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ ควบคุมการ
ใชพลังงาน ดูแลอาคารสํานักงาน สถานที่และสิ่งปลูกสราง การใชรถราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตารีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓) ดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล การเลื่อนเงินเดือน สมุดประวัติ บําเหน็จบํานาญ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๔) ดําเนินงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5) ดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนที่เกี่ยวของ และงาน
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
6) สงเสริมและคุมครองจริยธรรม เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมยกยอง และติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของสวนราชการ
7) ควบคุม ดูแล รักษา การใชประโยชนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและดําเนินการพัฒนาเว็บไซต
รวมทั้งเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
8) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
โดยมอบหมายให นางสุภาภรณ ศุภนคร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส ทําหนาที่ผูอํานวยการสวน
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-3องคประกอบ
๑.๑ ฝายบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
๑.๑.๑ นางสุภาภรณ ศุภนคร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส ทําหนาที่หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๑.๑.๒ นางกอมาศ มาสันเทียะ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๑.๒ ฝายธุรการและการเจาหนาที่ ประกอบดวย
๑.๒.๑ นางกอมาศ มาสันเทียะ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทําหนาที่หัวหนาฝาย
1.2.2 นางสาวชุติสรา ทองหลิม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประจําฝาย
๑.๒.3 นายมารุต ทองประเสริฐ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ประจําฝาย
๑.๓ ฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย
๑.๓.๑ นางเบญญาภา ชอยจอหอ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาฝาย
๑.๓.๒ นางจิตสุภา หวังชนะ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ประจําฝาย
1.3.3 นางพสนันท สีสุวรรณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ประจําฝาย
๑.๔ ฝายพัสดุและยานพาหนะ ประกอบดวย
๑.๔.๑ นางสุภาภรณ ศุภนคร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส ทําหนาที่หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๑.๔.๒ นางสาวณัฐพัชญ นาเมืองรักษ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประจําฝาย
1.4.3 นางอําภา ชวนงูเหลือม ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ประจําฝาย
1.5 งานดานยุทธศาสตรและแผนงานประจําสวนอํานวยการ ประกอบดวย
1.5.1 นางสุภาภรณ ศุภนคร ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส ทําหนาที่หัวหนางานอีกหนาที่หนึ่ง
1.5.2 นางเบญญาภา ชอยจอหอ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ประจํางาน
อีกหนาที่หนึ่ง
1.5.3 นางพสนันท สีสุวรรณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ประจํางานอีกหนาที่หนึ่ง

๒. สวนสิ่งแวดลอม ใหมีหนาที่และอํานาจ
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
๒) ตรวจสอบสถานการณสงิ่ แวดลอมของจังหวัด
๓) บูรณาการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) พัฒนาและสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
และเครือขายอื่น ๆ
๕) เฝาระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
6) ประสานใหคําแนะนํา สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธความรูดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
การควบคุมมลพิษ คุมครองสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7) ดําเนินการเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
8) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมาย
/โดยมอบหมาย...

-4โดยมอบหมายให นางสงกรานต ประจันตะเสน ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
ทําหนาที่ผูอํานวยการสวน
องคประกอบ
๒.๑ ฝายสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม ประกอบดวย
๒.๑.๑ นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางคกุล ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนาฝาย
๒.๑.๒ นางวราภรณ ครัวกลาง ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ประจําฝาย
2.1.3 นางสาวโชติกา คันธะรัตน ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ประจําฝาย
2.1.4 นายไพศาล สีสวุ รรณ ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม
ประจําฝายอีหนาที่หนึ่ง
๒.๒ ฝายควบคุมมลพิษ ประกอบดวย
๒.๒.๑ นางสาวรุงนภา วิเศษแสนยากร ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนาฝาย
2.2.2 นางวราภรณ ครัวกลาง ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๒.๒.3 นางสาวโชติกา คันธะรัตน ตําแหนงนักวิชาการสิง่ แวดลอมชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๒.๒.4 นายไพศาล สีสุวรรณ ตําแหนงนักวิชาการสิง่ แวดลอม
ประจําฝาย
๒.๓ งานดานยุทธศาสตรและแผนงานประจําสวนสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
2.3.1 นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางคกุล ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ทําหนาที่
หัวหนางานอีกหนาที่หนึ่ง
๓. สวนทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีหนาที่และอํานาจ
๑) การอนุญาต ตรวจสอบควบคุม กํากับดูแลโรงงานแปรรูปไม โรงคาสิ่งประดิษฐ และการอนุญาตอื่น ๆ
ตามกฎหมายวาดวยการปาไมและกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
๒) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใชเลือ่ ยโซยนต ตามกฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนตและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทําไมสวนปาตามกฎหมายวาดวยสวนปาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔) รับคําขออนุญาต ตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ รับคําขอ
ตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผานทางหรือปลอยสัตวเลี้ยง ตามกฎหมายวาดวย
ปาสงวนแหงชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕) จัดทําแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และที่ดินในระดับจังหวัด
๖) สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗) ดําเนินการเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การอํานวยความสะดวก
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
โดยมอบหมายให นายรติ ลอยทวินันท ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่ผูอํานวยการสวน
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๓.๑ ฝายอนุญาต ประกอบดวย
๓.๑.๑ นายรติ ลอยทวินันท ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๓.๑.๒ นางสาวปรางคทิพย รัตนะ ตําแหนงนักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
ประจําฝาย
๓.๑.๓ นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส
ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๓.๑.๔ นายสมชัย เสริฐศรี
ตําแหนงนักวิชาการปาไมชาํ นาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๓.๒ ฝายอนุรักษและสงเสริม ประกอบดวย
๓.๒.๑ นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๓.๒.๒ นายสมชัย เสริฐศรี
ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการ
ประจําฝาย
๓.๒.๓ นางสาวปรางคทิพย รัตนะ ตําแหนงนักวิชาการปาไมปฏิบัตกิ าร
ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๓.๓ งานดานยุทธศาสตรและแผนงานประจําสวนทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
3.3.1 นายสมชัย เสริฐศรี ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนางาน อีกหนาที่หนึ่ง
3.3.2 นางสาวปรางคทิพย รัตนะ ตําแหนงนักวิชาการปาไมปฏิบัตกิ าร
ประจํางานอีกหนาที่หนึ่ง

๔. สวนทรัพยากรน้ํา โดยใหมีหนาที่และอํานาจ
๑) การอนุญาต ควบคุม กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
๒) การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ําบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดกฎหมายวาดวยน้าํ บาดาลและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓) รับคําขอสัมปทาน ตออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคําขอปรับอัตราคาน้ําหรือคํารับรอง
มาตรวัดน้ํา
๔) ประสานการสํารวจการใชประโยชนทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
๕) ประสานและดําเนินการแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง
6) ดําเนินการเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรน้ํา ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวก
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนกากรปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
โดยมอบหมายให นายจรงค รัตนพันธ ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่ผูอํานวยการสวน
องคประกอบ
๔.๑ ฝายน้ําบาดาล ประกอบดวย
4.1.1 นางเกวลิน นาสมใจ ตําแหนงเจาพนักงานทรัพยากรธรณีชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนาฝาย
4.1.2 นายประจวบ ชิดโคกสูง ตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
4.2 ฝายน้าํ ผิวดิน ประกอบดวย
4.2. 1 นายจรงค รัตนพันธ ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส
ทําหนาที่หัวหนาฝายอีกหนาที่หนึ่ง
4.2.2 นายประจวบ ชิดโคกสูง ตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัตงิ าน
ประจําฝาย
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1) จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด
2) จัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด
3) ประสานการจัดทําแผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรอิสระ เครือขายการมีสว นรวม
4) จัดทําคําของบประมาณประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุมจังหวัด จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกองทุนตาง ๆ
5) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตาง ๆ รวมทัง้ รายงานประจําป
6) กํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการ งบประมาณ
7) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือทีไ่ ดรับมอบหมาย
โดยมอบหมายให นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น ตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่ผูอํานวยการสวน
องคประกอบ
5.1 ฝายยุทธศาสตรและแผน ประกอบดวย
๕.๑.๑ นางสาวระพีพรรณ มีโภคา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนาฝาย
๕.๑.๒ นางวนิดา วิศษิ ฏวรากร ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
5.1.3 นางสาวฉันทนา ผิวทอง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๕.๒ ฝายติดตามและประเมินผล ประกอบดวย
๕.2.๑ นางวนิดา วิศษิ ฏวรากร ตําแหนงนักวิชาการสิง่ แวดลอมชํานาญการ
ทําหนาทีห่ ัวหนาฝาย
๕.2.๒ นางสาวระพีพรรณ มีโภคา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ประจําฝาย
อีกหนาที่หนึ่ง
5.1.3 นางสาวฉันทนา ผิวทอง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๕.3 ฝายบริหารสารสนเทศ ประกอบดวย
๕.2.๑ นางสาวฉันทนา ผิวทอง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนาฝาย
๕.2.๒ นางสาวระพีพรรณ มีโภคา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ประจําฝาย
อีกหนาที่หนึ่ง
5.1.3 นางวนิดา วิศิษฏวรากร ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
5.1.4 นางพสนันท สีสุวรรณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ประจําฝายอีกหนาที่หนึ่ง
๖. การปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๖.๑ ใหแตละสวนอยูภ ายใตการกํากับดูแล และรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
๖.๒ ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ทุกคนตามคําสั่งนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนสวน/ฝาย/งาน ใหมอบหมาย
งานในหนาที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน หลังรับทราบคําสั่งนี้ หากมีปญหาในทางปฏิบัติใหบันทึกนําเรียน
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
/6.3 ใหขาราชการ...

-7๖.๓ ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ทุกคนตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบของแตละ
สวน/ฝาย/งาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติของราชการที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด โดยเฉพาะการรายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจํางวด และประจําป หรืองานที่มีกําหนดเวลาให
ดําเนินการใหทันเวลาที่กําหนด
๖.๔ ใหผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย หรือผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสวน หรือหัวหนาฝ าย
ควบคุ ม กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของงานหรือแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเรงรัดติดตามการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในสวน/ฝาย ที่ไดรับมอบหมายตามฐานะตําแหนง และความรู ความสามารถของแคละคน ให
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ และอยูในระเบียบวินัยโดยเครงครัด เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
พิจารณาหรือสั่งการตอไป
๖.๕ ใหผูอํานวยการสวนทุกสวนจัดทําโครงสรางองคกรภายใน พรอมทั้งงานในหนาที่(Job Description)
และขั้นตอน/รอบการดําเนินงานเพื่อจัดทําคํารับรอง (MOU) กับผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา
๖.๖ งานของสวนทุกสวน ให เสนอผานผูอํานวยการสวน เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาสั่งการ
๖.๗ ในกรณีผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย ไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดให
มอบหมายผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสวนหรือหัวหนาฝาย โดยใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๘ ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม และยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจั งหวัด โดยยึดหลักบูรณาการเพื่ อประหยัดงบประมาณ พัสดุ ครุภั ณฑ
บุคลากรและเกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยรวม
คําสั่งนี้เปนคําสั่งเพื่อปรับปรุงองคกรใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์
คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้นและใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

