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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
น
1. ประวัติความเป็นมา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีต เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่พบในถ้้า
แถบอ้าเภอปางมะผ้า พบเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น เมล็ดน้้าเต้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวเปลือก โครงกระดูกมนุษย์
โบราณในโลงผีแมน ลูกปัด เมล็ดข้าว เศษภาชนะดินเผา ขวานหิน เป็นต้นนักโบราณคดีได้ ศึกษาว่าเป็นมนุษย์ยุคหิน
(4,500 - 7,000 ปี)
สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ แม่ฮ่องสอนเป็นเพียงชุมชนบ้านปุา มีชาวไทยใหญ่ตามรอยต่อระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปี
พ.ศ.2374 เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 5 นามว่า “พระเจ้ามโหตรประเทศ ” ได้ให้ “เจ้าแก้วเมืองมา” เป็นแม่กอง
น้าไพร่พลช้างต่อและหมอควาญออกส้ารวจสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันตกและให้จับช้างปุาไปใช้งานที่นครเชียงใหม่
เจ้าแก้วเมืองมา ได้พบหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ท้าเลดี มีหมูปุามากินดินโปุงชุกชุมจึงตั้งชื่อหมู่บ้านและเ รียกชื่อบ้าน
โปุงหมู ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมูแล้วเลือกพะกาหม่องเป็นผู้น้าพะกาหม่องได้ร่วมกับเจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างทางทิศใต้
ของหมู่บ้านจนได้ช้างปุาเพียงพอ และมาถึ งหมู่บ้านอีกแห่งมีร่องน้้าเหมาะ แก่การฝึกช้างปุา จึงหยุดไพร่พลฝึกช้างก่อน
กลับเชียงใหม่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่าแม่ฮ่องสอน หมายถึง มีร่องน้้าใช้ส้าหรับฝึกช้าง ค้าว่า ฮ่อง เป็นภาษาไทยใหญ่
หมายถึง ร่องน้้า
ต่อมา “ชานกะเล” เป็นคนไต เกิดที่เมืองจ๋ามก่า รัฐฉานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้อพยพ
มาอยู่ที่บ้านปางหมู กับพะกะหม่อง เป็นบุคคลที่ขยัน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด มีความซื่อสัตย์ อดทน พระเจ้าอินทวิ ชยา
นนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้เห็นความสามารถ จึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก และให้บรรดาศักดิ์เป็น
“พญาสิงหนาทราชา ” ในปี พ .ศ.2417 แม่ฮ่องสอนมีเจ้าผู้ครองนคร จ้าน วน 4 คน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขึ้นกับมณฑลพายัพ โดยมีพระศรสุรราช (เปลื้อง) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก
พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
ได้ยกเลิกการปกครองจากมณฑลเป็นจังหวัด บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนทุกวันนี้

2. ตราประจาจังหวัด

“รูปช้างในท้องน้า”
หมายถึง การฝึกช้างปุาให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบและงานด้านต่าง ๆสาเหตุที่ใช้รูปช้างในท้องน้้าเป็นตรา
ประจ้าจังหวัดนั้นก็เพราะเป็นที่มาของการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจากการที่เจ้าแก้วเมืองมาออกจับช้างให้เจ้าเมือง
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เชียงใหม่ (พ.ศ. 2368-2389) และได้รวบรวมชายไทยใหญ่ให้มาตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งขึ้น 2 แห่ง มีหัวหน้าเป็น
ผู้ปกครอง คือ ที่บ้านปางหมู และบ้านแม่ฮ่องสอน สาเหตุที่เรียกว่าแม่ฮ่องสอนก็เพราะว่าได้มาตั้งคอกฝึกช้าง
ณ บริเวณล้าห้วยแห่งนี้นั่นเอง

3. คาขวัญประจาจังหวัด
"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟูา ปุาเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"

4. วิสัยทัศน์จังหวัด
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

4. ต้นไม้ประจาจังหวัด
ต้นจั่นหรือกระพี้จั่น (Millettia brandisiana)

5. ลักษณะภูมิศาสตร์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ทางภาคเหนือ
ตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 7,987,808.27 ไร่ หรือประมาณ 12,681.259 ตาราง
กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็น
อันดับ 8 ของประเทศ พื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มี
ความยาวประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ปุาไม้ ประมาณ 11,133.78 ตารางกิโลเม ตร
หรือ 6,958,612.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้นที่จังหวัด มี
พื้นที่เกษตรกรรม 406,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.08

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านเป็นดังนี้
ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอทูเล ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี
เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้าสาละวิน และแม่น้าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้น
ระหว่างประเทศ
ทิศใต้
ติดต่อกับอ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ายวม และแม่น้าเงา เป็นแนวเขต
จังหวัด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อ้าเภอเวียงแหง อ้าเภอเชียงดาว อ้าเภอแม่แตง อ้าเภอสะเมิง อ้าเภอแม่แจ่ม
อ้าเภอฮอด และอ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และ
เทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด
ทุกอ้าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย
นมา
รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร เป็นแม่น้าประมาณ 157 กิโลเมตร
แบ่งเป็นแม่น้าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้าเมย 30 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นพื้นที่ปุาไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกัน ทิวเขาที่ส้าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็น
แนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ทิวเขาถนนธงชัย ประกอบด้วยทิวเขา
เรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยู่ระหว่างแม่น้ายวมและแม่น้าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพื้นที่
อ้าเภอปาย มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร
แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ คือ แม่น้ำปำย ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผ่านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้าสาละวิน มีความยาว
135 กิโลเมตร แม่น้ำยวม ซึ่งมีต้นก้าเนินจากภูเขา
ด้านตะวันออกของอ้าเภอขุนยวม ไหลผ่านอ้าเภอแม่ลาน้อยและอ้าเภอแม่สะเรียง ไปบรรจบกับแม่น้าเมย
มีความยาว 160 กิโลเมตร และแม่น้ำละมำด ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากดอยแม่ละมาด ไหลผ่านอ้าเภอเมืองลงสู่แม่น้าปาย

6. การปกครอง
ก) ข้อมูลการปกครอง และประชากร
๑. ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 45 ต้าบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1
แห่ง เทศบาลต้าบล6แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 42 แห่ง
ตารางการแบ่งการปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่

จังหวัด / อาเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ตาบล หมู่บ้าน
จ.แม่ฮ่องสอน
12,681.259 45
415
1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2,483.115
7
68
2 อ.ขุนยวม
1,698.312
6
43

อบจ.
1
1
-

ทม.
1
1
-

ทต.
6
1

อบต.
42
6
6

5

3
4
5
6
7

อ.ปางมะผ้า
อ.ปาย
อ.แม่ลาน้อย
อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย

798.375
2,244.700
1,456.645
2,587.425
1,412.687

4
7
8
7
6

38
62
69
77
58

-

-

1
1
3
-

4
7
8
5
6

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. ประชากร
จากข้อมูลประชากร ปี พ .ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรทั้งสิ้น
275,884 คน เป็น
ชาย 140,715 คน เป็นหญิง 135,169 คน และมีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น 104,048 หลัง ความหนาแน่นของประชากร
เท่ากับ 21.75 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตารางสถิติประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2560
ที่

จังหวัด / อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7

จ.แม่ฮ่องสอน
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.ขุนยวม
อ.ปางมะผ้า
อ.ปาย
อ.แม่ลาน้อย
อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย

ประชากร (คน)
รวม
ชาย
หญิง
275,884
140,715 135,169
61,299
31,092 30,207
22,953
11,810 11,143
21,180
10,975 10,205
37,553
19,345 18,208
36,107
18,357 17,750
54,700
27,624 27,076
42,092
21,512 20,580

จานวนบ้าน
ความหนาแน่น
(หลัง)
คน/ตารางกิโลเมตร
104,048
21.75
24,883
24.68
8,325
13.51
7,468
29.80
14,809
26.52
11,521
24.78
21,465
16.73
15,627
21.14

ที่มา : ข้อมูลจ้านวนประชากรจากที่ท้าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม
ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย)

2560 (ข้อมูลรวมประชากร

ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกได้เป็น
2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ อพยพ
มาจากรัฐฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่
1) กะเหรี่ยง เป็น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณร้อยละ 79.3
จะตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกอ้าเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยู่ที่บ้านในสอยบ้านน้้าเพียงดิน และ
บ้านห้วยเสือเฒ่าในเขตอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่อพยพเข้ามาจากประเทศเมียนมา
คือ กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยู่ในบ้านในสอย บ้านห้วยเสือเฒ่า อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2) ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ด้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอปางมะผ้า
, อ้าเปาย และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
3) ลีซู หรือ ลีซอ พบได้ใน อ้าเภอปาย และ อ้าเภอปางมะผ้า
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4) ลัวะ เป็น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันชาวลัวะ
อพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได้มากที่เขตรอยต่อ อ้าเภอ
แม่ลาน้อย กับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5) ม้ง เป็น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอนแต่กระจายอยู่ทุกอ้าเภอ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือม้งขาวและม้งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง
6) จีนยูนนาน (จีนฮ่อ ) เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเข้ามา ใน
ประเทศไทยอยู่ที่อ้าเภอปาย อ้าเภอปางมะผ้า และ อ้าเภอเมืองบางแห่งตั้งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮ่อเท่านั้น เช่น
หมู่บ้านสันติชล อ้าเภอปายและหมู่บ้านรักไทย อ้าเภอเมือง เป็นต้น
7) ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ต้าบลหมอกจ้าแปุ อ้าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
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สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์
“ เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของภาคเหนือ ”

พันธกิจ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
สร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้
สามารถด้าเนินภารกิจ ประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

ที่ตั้งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแมฮ่องสอน
* อาคารสานักงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที37
่ ถนนปางล้อนิคม ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังแม่ฮ่องสอน
58000
* โทรศัพท์ 053-695474 โทรสาร 053-695466
* เว็บไซต์ : www.maehongson.mner.go.th
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อานาจหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอ้านวยการ
ด้าเนินการก้ากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด
2. จัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดท้า แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้ง
แผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ก้ากับ เฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
4. ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนปุา กฎหมาย
ว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลการประกอบกิจการน้้าบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้ค้าปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
อัตรากาลัง

ลาดับที่
1
2
3
4

อัตรากาลัง
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว (น้้า
บาดาล)
จ้างเหมาบริการ
รวม

อัตราตาม
โครงสร้าง
(คน)
18
2
2

3
-

อัตรากาลังที่
ปฏิบัติราชการจริง
(คน)
15
2
2

7

-

7

29

3

26

อัตรากาลังว่าง
(คน)
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โครงสร้างสานักงาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อานาจหน้าที่
ส่วนอานวยการ
(1) ด้าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยงาน
สารบรรณ งานธุรการ และ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ
(2)เบิกจ่างบประมาณ
รายงานการใช้จ่านงบประมาณ
ตามระบบ ติดตามและ
ประเมินผล โครงการ
e-Project Tracking เร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การกันเงินเบิกจ่าย เหลื่อมปี
และการขอขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
บริหารงานด้านพัสดุ
ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การพัสดุ ระเบียบ มติ ครม .
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแล
อาคารส้านักงาน สถานที่และ
สิ่งปลูกสร้าง การใช้รถ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
(1) จัดท้าแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
และแผนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
ของจังหวัด
( 2 ) ตรวจสอบ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด
(3) บูรณาการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาและสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ). ทสม(
และเครือข่ายอื่นๆ
( 5 ) เฝูาระวัง
ตรวจสอบ ควบคุม ดูและ
แหล่งก้าเนิดมลพิษ
( 6 ) ประสานให้

ส่วนสิ่งแวดล้อม
( 1 ) การอนุญาต
ตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับดูแล
โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้า
สิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาต
อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
การกรมปุาไม้และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
( 2 ) การอนุญาต
ตรวจสอบ ควบคุมการมีและ
ใช้เลื่อยยนต์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยเลื่อยยนต์และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
( 3 ) การอนุญาต
ตรวจสอบ ควบคุมการท้าไม้
สวนปุา ตามกฎหมายว่าด้วย
สวนปุาและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) รับค้าขออนุญาต
ตรวจสอบพื้นที่ การขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติ รับค้า

ส่วนทรัพยากรน้า
( 1 ) การอนุญาต
ควบคุม ก้ากับดูแลการ
ประกอบกิจการน้้าบาดาล
ตามกฎหมายว่าด้วยน้้าบาดาล
(2) การตรวจสอบ
การประกอบกิจการน้้าบาดาล
เปรียบเทียบคดีความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วย
น้้าบาดาล และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
( 3 ) รับค้าขอ
สัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยาย
เขตประปาสัมปทาน รวมทั้ง
ค้าขอปรับอัตราค่าน้้าหรือ
ค้ารับรองมาตรวัดน้้า
(4 ) ประสานการ
ส้ารวจการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรณีในระดับ
จังหวัด
(5) ประสานและ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหา

ส่วนยุทธศาสตร์
(1) จัดท้าแผนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
(2) จัดท้ายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(3 ) ประสานการ
จัดท้าแผนการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร
อิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม
(4) จัดท้าค้าขอตั้ง
งบปร ะมาณประจ้าปีต่อ
ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด
จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ
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ส่วนอานวยการ
ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม .
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ด้าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล การเลื่อน
เงินเดือน สมุดประวัติ
บ้าเหน็จบ้านาญ การขอ
พระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์
( 4 ) ด้าเนินงาน
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกฎหมาย
ระเบียบ
มติ ครม และกฎหมายอื่นที่ .
เกี่ยวข้อง
(5) ด้าเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และงานตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
( 6 ) ส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม เผยแพ ร่
ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่อง และ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ค้าแนะน้า ส่งเสริมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การควบคุมมลพิษ คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
(7) ด้าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
(8) ด้าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
( 9 ) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม
ขอตรวจสอบพื้นที่และ
พิจารณาอนุญาตการขอผ่าน
ทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตาม
กฎหมายว่าด้วยปุาสงวน
แห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(5) จัดท้าแผนและ
บูรณาการ การบริหารจัดการ
ทรัพยา กรปุาไม้ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
และที่ดินในระดับจังหวัด
(6) ส่งเสริม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(7) ด้าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ด้าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการอ้านวยความสะดวก
( 8 ) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

ส่วนทรัพยากรน้า
อุทกภัย และภัยแล้ง
(6) ด้าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนด้านทรัพยากรน้้า
ด้าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการอ้านวยความสะดวก
และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
( 7 ) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์
(5) จัดท้ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
โครงการต่าง ๆ รวมทั้ง
รายงานประจ้าปี
(6) ก้ากับ ติดตาม
ประเมินผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
งบประมาณ
( 7 ) ด้าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
( 8 ) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

11

ส่วนอานวยการ
ติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ
(7) ควบคุม ดูแล
รักษา การใช้ประโยชน์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ด้าเนินการพัฒนาเว็บไซต์
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ
( 8 ) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนสิ่งแวดล้อม
มอบหมาย

ส่วนทรัพยากรน้า

ส่วนยุทธศาสตร์

