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ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดหนองคาย อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดหนองคายเห็น เปน การสมควรประกาศ โครงสรางและ
การจั ดองคกรในการดํา เนิน งาน สรุปอํา นาจหนา ที่ที่สํ าคัญและวิ ธีการดํา เนิน งาน สถานที่ ติดต อ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
อํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด
หนองคาย ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๘ ง
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย
เปน ไปตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ หารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดหนองคาย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๓ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๔ กิ่งอําเภอ
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๓๐. เรือนจําจังหวัดหนองคาย
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย
๔๓๐๐๐ โทร. ๐-๔๒๔๑-๑๕๐๓ โทรสาร. ๐-๔๒๔๑-๒๔๗๐
๓๐.๓ เรือ นจํ าจั งหวัด มี ภารกิ จเกี่ยวกับ การควบคุ มและแก ไขพฤติ นิสั ยผู ตอ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูตองขังระหวางคดีใ นเขตอํานาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ปายนิเทศเรือนจําจังหวัด/สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด โทร. ๐-๔๒๔๑-๑๕๐๓
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้ ง อยู ที่ ศู น ย ร าชการจั ง หวั ด ศาลากลางจั ง หวั ด ชั้ น ๒ ถนนมิ ต รภาพ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย ๔๓๐๐๐ โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๔๒๘ โทรสาร
๐-๔๒๔๑-๒๔๕๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : LB_Nongkhai@thaimail.com
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๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ปายนิเทศหนาสํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด/
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : LB_Nongkhai@thaimail.com โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๔๒๘
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณศูน ยราชการจังหวัด ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย ๔๓๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๖๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
mky@doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
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๑. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอโพธิ์ตาก โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๓๑๖
๒. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอโพธิ์ตาก โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๓๑๖
๓. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอโพธิ์ตาก โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๓๑๖
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอโพธิ์ ต าก โทร.
๐-๔๒๔๘-๓๓๗๘
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอโพธิ์ตาก โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๓๑๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลโพนทอง โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๐๓๗
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลโพธิ์ตาก โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๐๐๖
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เจด็จ มุสิกวงศ
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

