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ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดระนอง อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พงึ มีพึงได จังหวัดระนองเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูล
ขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ ยวกับข อมูลขา วสารส วนบุคคลของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๒. การจัดโครงสร างองคก รในการดํา เนิ น การ อํา นาจหนา ที่ที่ สําคั ญของจั งหวั ดระนอง
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของส ว นราชการใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของหนวยงานที่มรี าชการบริหารสวนภูมิภาค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดระนองจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๖ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๔ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๑ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดระนอง จะตองเปน ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองถิ่นของประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัด นั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอั ยการ ข าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการ
ให เ ปน ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอ บั งคั บ หรื อคํ า สั่ง ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัด
ที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝายอัย การ ข าราชการพลเรื อ นในมหาวิทยาลั ย ข าราชการในสํ านั กงานตรวจเงิน แผน ดิน และ
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ขาราชการครู ผูตรวจราชการ และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐ วิสาหกิจในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงาน หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัด ตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูวาราชการจังหวั ดและผูมีหนา ที่
ตรวจการอื่ น ซึ่งคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวา ราชการจั งหวั ด
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ / กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ / กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
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๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูเลขที่ ๑๓ ถนนลุวัง ตําบลเขานิเ วศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย ๘๕๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑๑๑๒๓ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ranong@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๘
๙.๓ ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดระนอง ตั้งอยูที่ สํานักงานจังหวัดระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.ranong.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๘
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครัฐ เพื่อ ใหการดําเนินงานประชาสัม พันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดาน
การประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาส
รับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
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(ค) ประสาน ใหคํา ปรึกษา และใหการชวยเหลือ ดานการประชาสั ม พัน ธ
แกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๘
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดระนอง
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ศ าลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๗๔๓ โทรสาร
๐-๗๗๘๑-๑๗๔๓
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของเขตทองที่
จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั สดี ทั้ งปวงที่ เกี่ ยวขอ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แ จงปญ หาในกิจการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัด เพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัดยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคนในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองที่ทําการสัสดีจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๗๔๓
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ศ าลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๒๗๖ โทรสาร
๐-๗๗๘๑-๑๓๗๖
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐ ใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอ และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจาย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานคลังจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๒๗๖ โทรสาร ๐-๗๘๑-๑๓๗๖
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนอง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๑ โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๔๘ โทรสาร
๐-๗๗๘๒-๓๒๔๘
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการ
กําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัด ใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
และกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัม พัน ธ และรณรงคใ หมีการดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๔๘
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระนอง
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๘๖๘ โทรสาร
๐-๗๗๘๒-๔๘๖๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac_rng@yahoo.com และ Moac_@thaimail.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๘๖๘
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดระนอง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ศ าลากลางจังหวัด ระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๙๐ โทรสาร
๐-๗๗๘๑-๑๕๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Cuuranomg@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมง
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย ใหมีปริม าณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมงใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยการประมง และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพรงาน
ของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานประมงจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๙๐
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระนอง
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๖/๗ ถนนลุวัง ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑๒๒๒๕ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๒๒๒๕
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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
๑๗. สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๕/๕ ถนนลุวัง ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง โทร.
๐-๗๗๘๑-๑๐๙๑ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๐๕๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pornny18@hotmail.com
๑๗.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๗.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
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(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูล ขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๐๙๑
๑๘. สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง
๑๘.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้ง อยู ที่ เลขที่ ๑๕ ถนนลุวั ง ตํ าบลเขานิ เ วศน อํา เภอเมือ งระนอง โทร.
๐-๗๗๘๓-๕๔๕๗ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๔๙๐ ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส : ranong@cpd.go.th
๑๘.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุ น และพัฒนาระบบสหกรณ ใหมี ความเข มแข็ง โดยการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการการดําเนิน ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
๑๘.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๙๐
๑๙. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๙๘๕ โทรสาร
๐-๗๗๘๒-๓๒๓๖
๑๙.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากิจเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองหรือ
มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจน
การผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๙.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายวา ด ว ยการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองกลุมนิติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๒๓๖
๒๐. สํานักงานขนสงจังหวัดระนอง
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๑๖ หมูที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๐๑๗ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๒๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Dlt_Ranong@hotmail.com
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๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานขนสงจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๒๖๕
๒๐.๖ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระนอง
ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๔๘ ขอบเขตการใหบริการ
ใหบริการรับ - สง ผูโดยสารที่ตองการเดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆ เชน ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และกรุงเทพมหานคร
๒๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๒/๑ ถนนเพชรเกษม ตํ า บลบางริ้ น อํ า เภอเมื อ งระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๒๖๗ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๕
๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) จัดทํ าแผนการสิ่ งแวดล อมของจั งหวัด แผนปฏิบัติ การเพื่ อการจัด การ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผล และตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแล การประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๒๖๗
๒๒. สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง
๒๒.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวัด สั ง กั ด สํ า นั กงานสถิ ติ แ ห ง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๒/๑๔ หมู ๑ ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๖
โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๒๕๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ranong@nso.go.th
๒๒.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
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๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานสถิติจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๖
๒๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๓.๒ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๑๕ / ๑๖ ถนนลุ วั ง ตํ า บลเขานิ เ วศน อํ า เภอเมื อ งระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๓๗๑ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๒๓๓๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : comoffice@yahoo.com
๒๓.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการพาณิ ช ย
รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน / โครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง
กับ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํา กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
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การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และเปนหนวยขอมูลทางพาณิชย
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นการพาณิ ช ย เพื่ อ แก ป ญ หา
ตลาดการคาภายในประเทศ และปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิช ยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๓๗๑
๒๔. สํานักงานจังหวัดระนอง
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓ โทรสาร
๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ranong@moi.go.th
๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาจัง หวั ด ดํ าเนิน การตามแผน กํ ากั บ และติด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดระนอง ตั้งอยูที่หองสํานักงานจังหวัดระนอง
ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๑๒๓
๒๕. ที่ทําการปกครองจังหวัดระนอง
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒ โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๗๒ โทรสาร
๐-๗๗๘๑-๑๕๗๒
๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อ ใหประชาชนมีความมั่น คง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอและ
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๗๒
๒๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๑ อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๓๖๑
โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๓๖๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Cdd_ranong@thaimail.com , Cdd_RN@hotmail.com
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๒๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมุชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดให
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ห อ งสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ระนอง ศาลากลางจั ง หวั ด ระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๓๖๑
๒๗. สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้ง อยู ๔/๒ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตํ า บลบางริ้ น อํา เภอเมือ งระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๕๑๐ และ ๐-๗๗๘๒-๔๐๖๕ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๑๕๑๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
ranong@dol.go.th
๒๗.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริม ทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองสํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๕๑๐
๒๘. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ๕๕๕ หมูที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๐๑๔ และ ๐-๗๗๘๒-๓๐๔๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๐๑๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
ranong@dpt.go.th
๒๘.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสราง และการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง มีอํานาจหนาที่

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๓๐๑๔
๒๙. เรือนจําจังหวัดระนอง
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๓๔๙ ถนนเรืองราษฎร ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๐๙๐ โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๔๗๘๑
๒๙.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุงพัฒนา
เปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๒๙.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ควบคุ ม ผูต อ งขั ง ซึ่ง เป น คนฝากผู ต องขั ง ระหว า งคดี ใ นเขตอํ านาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษ ซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
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๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของเรือนจําจังหวัด ไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองขอมูลขาวสารเรือนจําจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๐๙๑
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง เลขที่ ๒๙๑/๓๕ ถนนเพชรเกษม
อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๒๑๐๖ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๘๗๓
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองขอมูลขาวสาร ชั้น ๑ สํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๒๑๐๖
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ๕๕/๘ หมู ๓ ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๐๒๗
โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๔๐๒๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Rng@goe.to.th
๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทํา และคุมครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อให

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๔๘

ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจน
ไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรมการจัดหางาน
และสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองขอมูลขาวสาร ชั้น ๑ สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๐๒๗
๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง
๓๒.๑ เป น ส วนราชการประจํ าจั งหวัด สัง กั ดกรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้ ง อยู ที่ ๑๕/๑๗ ถนนลุ วั ง อํ า เภอเมื อ งระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๑๕๘
โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๖๓๐๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ranong@labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงานการคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงาน รัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบกลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดระนอง ชั้น ๑
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๑๕๘ และ ๐-๗๗๘๒-๑๔๗๘
๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๕๕/๙ หมูที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๙๒๕ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๒๓๙๓
๓๓.๓ สํานักงานประกัน สังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนขาตรวจดูไดที่หองขอมูลขาวสาร สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๙๒๕
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้ง อยู ที่ เลขที่ ๙ ถนนกํ า ลั งทรั พ ย ตํ า บลเขานิ เ วศน อํ าเภอเมื อ งระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๐๗๖ และ ๐-๗๗๘๑-๑๕๘๓ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๕๘๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
healthranong@thaimail.com
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพ
อนามัย การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัยไขเจ็บ การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
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๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๐๗๖
และ ๐-๗๗๘๑-๑๕๘๓ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๕๘๔
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลระนอง ขนาด ๒๕๘ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๑ ถนนกําลังทรัพย
ตําบลเขานิเ วศน อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๒๖๓๐ และ ๐-๗๗๘๒-๒๖๑๐ โทรสาร
๐-๗๗๘๒-๓๒๖๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Phh8501@health2.mopg.go.th พื้นที่ใหบริการในเขต
จังหวัดระนอง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลระนอง ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ที่โรงพยาบาลระนอง
(๒) โรงพยาบาลกระบุรี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม ตําบลน้ําจืด
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๐๓๖ พื้นที่ใหบริการในเขตอําเภอกระบุรี สําหรับขอมูล
ขาวสารของโรงพยาบาลกระบุรี ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่โรงพยาบาลกระบุรี
(๓) โรงพยาบาลกะเปอร ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ถนนเกษม อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๔-๓๓๑๘ พื้นที่ใหบริการในเขตอําเภอกะเปอร สําหรับขอมูลขาวสาร
ของโรงพยาบาลกะเปอร ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่โรงพยาบาลกะเปอร
(๔) โรงพยาบาลละอุน ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยูที่ ตําบลละอุน อําเภอละอุน
จังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๕๔ พื้น ที่ใ หบริการในเขตอําเภอละอุน สําหรับขอมูลขาวสาร
ของโรงพยาบาลละอุน ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่โรงพยาบาลละอุน
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(๕) โรงพยาบาลกิ่ง อํา เภอสุ ข สํา ราญ ขนาด ๑๐ เตีย ง ตั้ งอยู ที่ถ นนเกษม
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๐๖๑-๒ พื้นที่ใหบริการในเขตกิ่งอําเภอสุขสําราญ
สําหรับ ขอมู ลข าวสารของโรงพยาบาลกิ่งอํ าเภอสุขสํ าราญ ไดจัด ไว ใ ห ประชาชนเขา ตรวจดู ได ที่
โรงพยาบาลกิ่งอําเภอสุขสําราญ
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๗ ถนนชลระอุ ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๖๑๒
โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๓๐๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Ind_ranong@narai.oie.go.th
๓๕.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนา และสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายนโยบายและแผน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๖๑๒
๓๖. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๖.๑ อํา เภอเป น หน ว ยราชการบริ ห ารรองจากจั ง หวั ด มี น ายอํ า เภอเป น หั ว หน า
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่
บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๖.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
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๓๖.๒.๑ สํานักงานอํ าเภอ มีห นาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอํ าเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๖.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําของอําเภอนั้น ๆ เปน
ผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและส ง เสริ ม การวางแผนการผลิ ต การเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกร และ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สง เสริ ม และประสานการถ า ยทอดความรู ด า นการผลิ ต
การจัดการผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ / กิ่งอําเภอ เปน สวนราชการประจํา
อําเภอ / กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
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(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํา นัก งานที่ ดิน อํ าเภอ เป น สว นราชการประจํ า อํา เภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยการ
จัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(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 การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
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
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
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(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํา กับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนั บสนุน การปฏิบั ติง าน
ของหน ว ยงานสาธารณสุ ข อํ า เภอในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามกฎหมาย
มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗. อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตั้งอยูที่วาการอําเภอเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง
โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๒ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๕๙๖๐
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๑๘
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๔๗๒
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๐๖๗
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๒-๔๐๖๙
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองระนอง โทร. ๐-๗๗๘๑-๑๕๑๘
๓๘. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลน้ําจืดนอย อําเภอกระบุรี
โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๑ โทรสาร ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๕๐๙
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๒๓๔
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๑
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๒๕๓
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๒๕๒
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๔
๓๙. อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร หมูที่ ๑ ตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๐๙
โทรสาร ๐-๗๗๘๙-๗๐๐๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๐๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๒๔
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๑๒๕
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๐๙
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๙๙
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๑๒๗
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกะเปอร โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๐๒๓
๔๐. อําเภอละอุน จังหวัดระนอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน หมูที่ ๖ ตําบลละอุนใต อําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๑๗
โทรสาร ๐-๗๗๘๙-๙๐๑๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอกระบุรี โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๑๗ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๒๙๙
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๕๖
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(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๑๗
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๕๓
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๕๗
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอละอุน โทร. ๐-๗๗๘๙-๙๐๕๓
๔๑. กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ หมูที่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลกําพวน กิ่งอําเภอ
สุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๒๒๖ โทรสาร ๐-๗๗๘๔-๔๒๒๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๒๒๖ มีสวนราชการ
ประจํากิ่งอําเภอในสังกัด คือ
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๓๑๙
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๓๑๙
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๒๒๖
(๔) สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอสุ ข สํ า ราญ โทร.
๐-๗๗๘๔-๔๓๑๗
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๑๓๘
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ โทร. ๐-๗๗๘๔-๔๒๕๖
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ไพบูลย เกียรติสุขเกษม
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดระนอง

