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ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดเพชรบูรณ อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดเพชรบูรณ เห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและ
การจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนิน งาน
และสถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอน ๖๔ ง วันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หนา ๘๑
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ
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 กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดเพชรบูรณ จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๙ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๑ อําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัด เพชรบูรณ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐ มนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
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ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒ นาจังหวัด
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่ น ซึ่งคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวา ราชการจั งหวั ด
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแ ก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเจริญ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ รหัสไปรษณีย ๖๗๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือ งเพชรบูร ณ จัง หวั ดเพชรบูร ณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๐๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๔๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchabun@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัม พัน ธจังหวัด ตั้งอยูที่ อาคาร ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ
โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๓๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๔-๘๙๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pr phetchabun@trd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๐๙
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www. phetchabun.go.th.
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๓๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๔-๘๙๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
pr phetchabun@trd.go.th
๑๐.๓ สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น ศู น ย ก ลางการ
ประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด ให
สอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแ ก
หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขา ตรวจดูไ ดที่ สํา นัก งานประชาสัม พั น ธ จัง หวั ดเพชรบู รณ อาคารศาลากลางจั งหวั ด
เพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๓๓
๑๑. ขอมูลขาวสารของที่ทําการสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเจริญ อําเภอเมืองเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๕๑๑
๑๑.๓ ที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มพล กองกํ า ลั ง สํ า รอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิจ การสัส ดีทั้ งปวงที่เ กี่ย วข องในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้แ จงปญหาในกิจ การสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรบั มอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจั ด ยุ ท โธปกรณ ข องหน ว ยตลอดจนกิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ กํ า ลั ง คน ในเขตท อ งที่ จั ง หวั ด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๕๑๑
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้ ง อยู ที่ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๘๖ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๗๙๙
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัด อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๘๖
๑๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบูรณ
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๗๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๔๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
phetchabun society@hotmail.com
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการ
กําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับ สนุน และประสานการดํา เนิน งานกับองค กรเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยในระดับ
จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของ
กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด อาคารศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๗๔
๑๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๗๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๐๕๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moac psu@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูน ยกลางการ
บริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุมกํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(จ) กํา กั บ ดู แ ลหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงให ดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรีหลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๗๐
๑๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๓๓๕ หมู ๕ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๗๗ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๒๔๕๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
phetchabun@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํา นัก งานประมงจั ง หวั ด มี ภ ารกิจ เกี่ย วกั บการศึ กษา วิจั ยและพั ฒนาด า น
การประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ ๓๓๕ หมู ๕ ถนนสระบุรี-หลมสัก
ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๗๗
๑๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๖๓๑ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๕๓๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo-pbn@dld.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๖๓๑
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๑๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปาไมจังหวัดเพชรบูรณ
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้ง อยูที่ ถนนสามัค คี ชัย อํา เภอเมือ งเพชรบู ร ณ จั งหวั ดเพชรบู รณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๔๔๖ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๔๔๖
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไมและการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับ ขอมูลข าวสารของราชการของสํา นักงานปาไม จังหวัด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสามัคคีชัย อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๔๖
๑๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๗๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๐๕๖๕ ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส : phetchabun@doac.go.th
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๑๘.๓ สํา นั ก งานเกษตรจัง หวั ด มี ภารกิ จเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่ม มูลคาในสิน คาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการ
สงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวั ดเพชรบู รณ ถนนสระบุ รี-หลม สัก อําเภอเมืองเพชรบูร ณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๗๐
๑๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริม สหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๙๙๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๒๒๓
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณหลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๙๙๔
๒๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๗๑ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๐๘๕๗
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให เ กษตรกรได มี ที่ ทํ า กิ น เพื่ อ ยั ง ชี พ อย า งพอเพี ย งและยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละ
การถือครองในที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐ
นําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง
หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดิน ของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา
หรื อเขา ทํ าประโยชน โดยรั ฐ ใหค วามชว ยเหลื อ ดา นการพั ฒนาอาชี พ เกษตรกรรม การปรั บปรุ ง
ทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ดว ยการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๗๑
๒๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๗๑๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๑๒๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchabun@dlt.motc.go.th
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการ
ขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสานและวางแผนให มี การเชื่อ มตอ กับ ระบบการขนสง อื่น ๆ เพื่อ ใหร ะบบการขนส งทางบก
เกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข าตรวจดู ไดที่ สํ านัก งานขนส งจัง หวัด เพชรบูร ณ ถนนสระบุรี-หลม สั ก อําเภอเมือ ง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๗๑๙
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขา จํานวน ๓ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขา อําเภอบึงสามพัน ตั้งอยูที่ ถนน
สระบุ รี -หล ม สั ก โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๔๑๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๑๗๗๗ มี พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารดั ง นี้
อําเภอบึงสามพัน อําเภอหนองไผ อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขา อําเภอชนแดน ตั้งอยูที่ ตําบล
ทาขาม โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๓๓๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๖-๑๖๖๙ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอชนแดน
อําเภอวังโปง
(๓) สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ สาขา อํ า เภอหล ม สั ก ตั้ ง อยู ที่
ตํา บลหนองไขว โทร. ๐-๕๖๗๐-๒๕๓๗ โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๒๕๓๕ มี พื้น ที่ ใ ห บ ริก ารดั ง นี้
อําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา อําเภอน้ําหนาว
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๒ แหง ไดแก
(๑) สถานีข นสง ผู โดยสารจั งหวั ดเพชรบู รณ ตั้ ง อยูที่ สํ า นัก งานชั่ วคราว
ขางโรงพยาบาลเพชรบูรณ ขอบเขตการใหบริการ จังหวัดเพชรบูรณ
(๒) สถานี ข นส ง ผู โ ดยสารอํ า เภอหล ม สั ก ตั้ ง อยู ที่ สี่ แ ยกพ อ ขุ น โทร.
๐-๕๖๗๐-๑๗๓๗ ขอบเขตการใหบริการ อําเภอหลมสัก
๒๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๔-๑๒๗๗
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการ
สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๔-๑๒๗๗
๒๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้ง อยู ที่ ถนนหลั กเมือ ง อํ าเภอเมื องเพชรบูร ณ จั งหวัด เพชรบูร ณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๘๘ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๐๓๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchabun@nso.go.th
๒๓.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมทั้ งจัดทําสถิติเพื่ อสนับสนุน ติดตามประเมิ น ผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๒๓.๕ สําหรั บขอมู ลขาวสารของราชการของสํ านักงานสถิ ติจังหวัด ไดจัด ไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ ถนนหลักเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๘๘
๒๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๙๙๒ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๒๐๕๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pc com office@thaimail.com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสิน
ทางปญญาและการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
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(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใ หสอดคลองกับ
แผนแมบ ทของกระทรวงและแผนจัง หวัด ตลอดจนกํ า กับ เร ง รัด ติด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชย
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๙๙๒
๒๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๐๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๔๒ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : phetchabun@moi.go.th
๒๕.๓ สํานั กงานจัง หวั ด มีภารกิ จเกี่ ยวกั บราชการทั่ วไปและการวางแผนพั ฒนา
จังหวัดของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
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(ข) พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูน ยสารสนเทศของจังหวัด
เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศู น ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดเพชรบูรณ ตั้ งอยูที่ชั้น ๑ อาคารศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๗๐๙
๒๖. ขอมูลขาวสารของที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๐๒ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๙๗๗
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๐๒
๒๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๐๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๔๐๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
cddpe 46thaimail.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมี ส วนร วมของประชาชน ตลอดจนวิ ส าหกิ จชุ ม ชน โดยการกํ าหนดนโยบาย แนวทาง
แผนและมาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๐๕
๒๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๒๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๘๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchabun@dol.go.th
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๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดํ า เนิ น การตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กฎหมายว า ด ว ยอาคารชุ ด
กฎหมายว า ด ว ยการจั ด สรรที่ ดิ น กฎหมายว า ด ว ยช า งรั ง วั ด เอกชน และกฎหมายว า ด ว ยการเช า
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้ง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดินจังหวัด ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๒๓
๒๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๓๔ หมู ๕ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๑๒๑ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๑๒๑

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการ
กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปน ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ผังเมืองและโยธาธิ การที่อ ยูใ นขอบเขตอํา นาจหน าที่ข องกรมแกห นวยงานที่เ กี่ยวขอ งและองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ เลขที่ ๒๓๔
หมู ๕ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๑๒๑
๓๐. ขอมูลขาวสารของเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนพระพุทธบาท อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๔๖๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๖๗๕
๓๐.๓ เรือ นจํา จังหวัด มีภ ารกิ จเกี่ ยวกั บการควบคุม และแกไ ขพฤตินิสั ยผูต องขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลที่
เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ ถนนพระพุทธบาท อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๖๐
๓๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้ง อยู ที่ อาคารศาลากลางจัง หวั ดเพชรบูร ณ ตํ า บลในเมือ ง อํ า เภอเมื อ ง
เพชรบู รณ จั งหวัด เพชรบู ร ณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๘๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๔๐ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส : phetchabun@mol.go.th
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิ บั ติ ง านรว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๘๔
๓๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๐๖๖๗-๘ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๐๖๖๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pbn@mail.doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปน ศูน ยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริม ระบบการบริหารดานการสงเสริม การ
มีงานทํา เพื่อใหประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิ บั ติ ง านรว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๐๖๖๗-๘

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ
๓๓.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๕๒๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๔๑๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phd@labou.go.th
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุม ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการ
พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แขงขันทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สํา หรั บ ข อ มู ลข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครอง
แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี -หลม สัก อําเภอเมื องเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๕๒๙
๓๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ
๓๔.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํา นักงานประกัน สังคม กระทรวง
แรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๓๔๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๒๓๙๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchaboon@sso.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่
มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๓๔๕
๓๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๗๒ ถนนนิกรบํารุง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๒-๑๕๔๖, ๐-๕๖๗๑-๑๐๑๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๒๙๙
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ๗๒ ถนนนิกรบํารุง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๔๖, ๐-๕๖๗๑-๑๐๑๐
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลเพชรบูรณ ขนาด ๔๖๔ เตียง ตั้งอยูที่ เขตเทศบาล ตําบล
ในเมือง โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๒๓๕-๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๒๐๔๑ พื้นที่ใหบริการ อําเภอเมืองเพชรบูรณ
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
เพชรบูรณ เขตเทศบาล ตําบลในเมือง โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๒๓๕-๙
(๒) โรงพยาบาลหลมสัก ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ เขตเทศบาล ตําบลในเมือง
อําเภอหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๔๑๒๐-๑ โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๔๑๒๐-๑ พื้นที่ใหบริการอําเภอหลมสัก
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่โรงพยาบาลหลมสัก
เขตเทศบาล ตําบลในเมือง อําเภอหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๔๑๒๐-๑
(๓) โรงพยาบาลหลมเกา ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลหลมเกา
อําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๐๙๔-๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๙๐๙๔-๕ พื้นที่ใหบริการ อําเภอหลมเกา
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
หลมเกา หมูที่ ๕ ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๐๙๔-๕
(๔) โรงพยาบาลชนแดน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๗ ตําบลชนแดน
อําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๓๐๒ โทรสาร ๐-๕๖๗๖-๑๕๕๔ พื้นที่ใหบริการ อําเภอชนแดน
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชนแดน
หมูที่ ๗ ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๓๐๒
(๕) โรงพยาบาลหนองไผ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลหนองไผ
อําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๑๑๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๔๘๔๙ พื้นที่ใหบริการ อําเภอหนองไผ
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล ไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
หนองไผ หมูที่ ๖ ตําบลหนองไผ อําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๑๑๓
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(๖) โรงพยาบาลบึง สามพัน ขนาด ๖๐ เตี ย ง ตั้ ง อยูที่ หมูที่ ๙ ตํ า บล
ซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๘๔-๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๑๒๘๔-๕ พื้น ที่
ใหบริการ อําเภอบึงสามพัน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน หมูที่ ๙ ตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓๑๒๘๔-๕
(๗) โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลสระประดู
อํ า เภอวิ เ ชี ย รบุ รี โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๒๖๗-๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๑๒๖๗-๙ พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร
อําเภอวิเชียรบุรี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี หมูที่ ๑ ตําบลสระประดู อําเภอวิเชียรบุรี โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๒๖๗-๙
(๘) โรงพยาบาลศรีเทพ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๒ ตําบลสระกรวด
อําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๔๖๗-๘ โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๙๔๖๗-๘ พื้นที่ใหบริการ อําเภอศรีเทพ
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล ไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
ศรีเทพ หมูที่ ๑๒ ตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๔๖๗-๘
(๙) โรงพยาบาลเขาคอ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเขาคอ
โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๕๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๘๐๕๙ พื้น ที่ใหบริการ อําเภอเขาคอ สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาล ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลเขาคอ หมูที่ ๑
ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๕๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๘๐๕๙
(๑๐) โรงพยาบาลวังโปง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลวังโปง
อําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๒๔-๖ โทรสาร ๐-๕๖๗๕-๘๒๒๔-๖ พื้นที่ใหบริการ อําเภอวังโปง
สําหรั บขอ มูลข าวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัด ไวใ หประชาชนตรวจดูได ที่โรงพยาบาล
วังโปง หมูที่ ๑ ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๒๔-๖
(๑๑) โรงพยาบาลน้ําหนาว ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลน้ําหนาว
อําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๓ พื้นที่ใหบริการ อําเภอน้ําหนาว
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
น้ําหนาว หมูที่ ๕ ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๓
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๓๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๘๓ หมู ๑๐ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๗๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๑๔๒๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : indphetchabun@narai.oie.go.th
๓๖.๓ สํา นั ก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ๘๓ หมู ๑๐ ถนนสระบุรี-หลมสัก
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๗๔
๓๗. ขอมูลขาวสารของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๐๖ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๖๙๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phbun@police.go.th
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการ
ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
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๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(๔) ดําเนิน การเกี่ ยวกั บการควบคุม การสืบ สวนสอบสวนคดีอ าญาในเขต
อํานาจรับผิดชอบ
(๕) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ ของตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๐๖
๓๘. ขอมูลขาวสารของอําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปน หนวยราชการบริห ารรองจากจังหวัด มีน ายอํ าเภอเป น หัว หน า
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่
บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สว นต าง ๆ ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม ไดตั้ งขึ้ น ในอํ าเภอนั้ น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
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(๑) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหาร
กองประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริม การวางแผนการผลิ ตการเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
การจัดการผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจํา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นทีอ่ าํ เภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ข องกรมในเขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใน
อําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอมีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเป น หลายแปลง การรวมที่ ดิน หลายแปลงเขา เป น แปลงเดี ยวกัน ในที่ ดิน ที่มีห นัง สือ รับ รอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย รวมทั้ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนีย ม ค า ใช จ าย และภาษี อากรเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
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(ฉ) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๙. อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลม สัก ตําบลสะเดียง โทร.
๐-๕๖๗๑-๑๐๓๐ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๘๓๕ ไดจั ดข อมูล ขา วสารของราชการไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง โทร. ๐-๕๖๗๑๑๐๓๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ ถนนสระบุรี-หลมสัก
โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๓๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ ถนนสระบุรีหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๑๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ ถนนสระบุรีหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ ถนนสระบุรีหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๒-๓๐๘๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๒๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ บานปามวง ตําบลสะเดียง โทร. ๐-๕๖๗๑๑๒๗๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเจริญ โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๐๐๕
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลทาพล โทร. ๐-๕๖๕๖-๔๑๕๓
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลทาพล
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลบานโคก โทร. ๐-๕๖๗๕-๒๒๖๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบานโคก
๔๐. อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํ าเภอหลม สัก ถนนวจี ตํ าบลหล ม สั ก โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๑๑๕
โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๑๑๑๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
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อําเภอหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๑๑๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด
คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก โทร.
๐-๕๖๗๐-๔๐๘๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลน้ําชุน โทร. ๐-๕๖๘๒-๔๒๙๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก
โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๑๑๕
๔. สํานักงานพัฒ นาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมสัก ถนนวจี ตําบล
หลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๑๑๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนวจี ตําบลหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๑๙๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๒๐๒๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนวจี ตําบลหลมสัก โทร. ๐-๕๖๗๐-๔๗๑๗
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลบานกลาง โทร. ๐-๑๔๗๕-๙๗๓๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบานกลาง
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลบานติ้ว โทร. ๐-๕๖๗๕-๙๓๐๔
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบานติ้ว
๘. เรื อนจํ าอํ า เภอ ตั้ งอยูที่ ๙๓ หมู ๕ ตํ า บลสั กหลง โทร. ๐-๕๖๗๐-๑๗๔๖
๐-๕๖๗๐-๒๖๐๕
๔๑. อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว ตําบลน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘ โทรสาร
๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอ
น้ําหนาว ตําบลน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๒๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๑๐๑
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลน้ําหนาว โทร. ๐-๕๖๗๗-๙๐๓๐
๔๒. อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมเกา ถนนนฤพัฒน ตําบลหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๔๓๙
โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๙๔๓๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอหลม เกา ถนนนฤพัฒน ตําบลหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๔๓๙ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๑๗๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๐๐๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๔๓๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๗๗๐๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๐๓๗
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณที่ ว า การอํ า เภอหล ม เก า โทร.
๐-๕๖๗๐-๙๒๘๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหลมเกา โทร. ๐-๕๖๗๐-๙๒๔๒
๔๓. อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชนแดน เลขที่ ๑ หมูที่ ๔ ถนนชมฐีรเวช ตําบลชนแดน
โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๒๘ โทรสาร ๐-๕๖๗๖-๑๒๓๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไ ดที่ ที่วาการอํา เภอชนแดน เลขที่ ๑ หมู ที่ ๔ ถนนชมฐี รเวช ตํา บลชนแดน โทร.
๐-๕๖๗๖-๑๒๒๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๐๔๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๔๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๗๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๔๐
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๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณที่ ว า การอํ า เภอชนแดน โทร.
๐-๕๖๗๖-๑๒๓๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอชนแดน โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๒๔๑
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลดงขุย โทร. ๐-๕๖๗๖-๙๒๑๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลดงขุย
๔๔. อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังโปง ถนนชนแดน-วังหิน ตําบลวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๖
โทรสาร ๐-๕๖๗๕-๘๑๓๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอวังโปง ถนนชนแดน-วังหิน ตําบลวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๖ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอวั ง โป ง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๖
๐-๕๖๗๕-๘๑๓๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๑๕๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๕-๘๒๑๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอวังโปง โทร. ๐-๕๖๗๒-๓๐๔๖
๔๕. อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอหนองไผ ถนนสระบุ รี -หล ม สั ก ตํ า บลหนองไผ โทร.
๐-๕๖๗๘-๑๐๗๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๗๔๑ ได จัดข อมูล ขาวสารของราชการไวใ ห ประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอหนองไผ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๐๗๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๖๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๖๙๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๐๗๕
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๘๘๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๗๗๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ โรงพยาบาลหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๖๔๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหนองไผ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๑๑๒
๔๖. อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน เลขที่ ๘๖ หมู ๓ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบล
บึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๖๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๑๖๙๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน เลขที่ ๘๖ หมู ๓ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบล
บึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๖๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๖๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตําบลบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๗๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๒๖๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๕๕๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๓๔๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลซับสมอทอด โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๓๕๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๙ ตําบลบึงสามพัน โทร. ๐-๕๖๗๓-๑๑๑๑
๔๗. อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี หมูที่ ๑๓ ถนนบุศราคัม ตําบลทาโรง โทร. ๐-๕๖๗๙๑๕๖๗ โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๑๖๙๐-๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี หมูที่ ๑๓ ถนนบุศราคัม ตําบลทาโรง โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๕๖๗ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี ตําบลทาโรง โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๕๖๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลสระประดู โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๕๖๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี ตําบลทาโรง โทร.
๐-๕๖๗๙-๑๕๖๗
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี ตําบลทาโรง โทร.
๐-๕๖๗๙-๑๒๐๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอวิเชียรบุรี ตําบลทาโรง โทร.
๐-๕๖๗๙-๑๓๖๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๓ ตําบลทาโรง โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๓๗๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๓ ตําบลทาโรง โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๓๐๖
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลพุเตย โทร. ๐-๕๖๗๙-๗๒๐๕
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลพุเตย
๔๘. อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาคอ ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๖๖ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๘๐๖๖
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเขาคอ ตําบลเขาคอ
โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๖๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาคอ ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๖๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๙๐
๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเขาค อ ตํ า บลเขาค อ โทร.
๐-๕๖๗๒-๘๐๖๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาคอ ตําบลเขาคอ โทร.
๐-๕๖๗๒-๘๐๙๙
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเขาค อ ตํ า บลเขาค อ โทร.
๐-๕๖๗๒-๘๐๘๘-๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๘๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเขาคอ โทร. ๐-๕๖๗๒-๘๐๖๑
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลเข็กนอย
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเข็กนอย
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๔๙. อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีเทพ เลขที่ ๑ หมูที่ ๑๓ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสระกรวด
โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘ โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอศรีเทพ เลขที่ ๑ หมูที่ ๑๓ ถนนสระบุรี-หลม สัก ตําบลสระกรวด
โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๘๐๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๐๖๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๔๕๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีเทพ โทร. ๐-๕๖๗๙-๙๓๖๕
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ดิเรก ถึงฝง
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

