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ประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึง และไดรูขอมูลขาวสารของราชการในสวน
ราชการของจังหวัดพัทลุง อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใช เพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดพัทลุง เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัด
องคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจั งหวัด พัทลุง เรื่อ ง โครงสร าง อํ านาจหนาที่ วิธีดํ าเนิน งานและ
สถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอน ๑๐๒ ง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
๒. การจัด โครงสราง องคก รในการดําเนิน การ อํา นาจหน าที่ที่สํา คัญของจังหวั ดพัทลุ ง
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 พระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานที่มีราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดพัทลุง จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๐ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๑ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดพัทลุง จะตองเปน ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนํา และคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการ ซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ผูตรวจราชการและหัวหนาส วนราชการในระดับเขตหรื อภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองป ด
ภัยพิบัติสาธารณะ
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(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ ที่วาการอําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๔ ถนนราเมศวร ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย ๙๓๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม) โทร.
๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phatthalung@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๑)
โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prphatthalung@hotmail.com
๙.๓ ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่หองสมุด ชั้น ๒ อาคาร
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : www.phatthalung.go.th และ intranet
http://๑๐.๑๑.๔.๓๓
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพัทลุง
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจัง หวัด พัท ลุง (ชั้ น ๑) โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๗๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prphatthalung@hotmail.com
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัม พัน ธจังหวัดพัทลุง มีภารกิจเกี่ยวกับการเปน ศูน ยกลาง
การประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด
ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐ และแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
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(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน วยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๑)
โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๗๐ และ ๐-๗๔๖๑-๒๔๐๔
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดพัทลุง
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้ง อยูที่ อาคารศาลากลางจั งหวั ดพั ท ลุง (ชั้ น ๑) โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๙๑๙
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๙๑๙
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่ง
กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขต
ทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดําเนิน การ และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง ที่เกี่ยวของในเรื่อง
การเตรียมพล กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงป ญหาในกิ จการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(๗) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
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(๘) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวยตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๙๑๙
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๔๐๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๐๑๖
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการ
วางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน การคลัง
การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจายอยางเพียงพอ
และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหารโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล การดําเนินงาน ตลอดจน
การดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจาย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๑) โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๔๐๗
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๐๑๖
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๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพัทลุง
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๑) โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๘๙ โทรสาร
๐-๗๔๖๑-๓๒๘๙
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและ
เปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจั ดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ เว็บไซด ๑๐.๑๑.๔.๑๑ สํา นักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๘๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๘๙
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๔) โทร. ๐-๗๔๖๒-๑๗๔๖ โทรสาร
๐-๗๔๖๑-๔๒๐๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac_plg@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(ค) กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://WWW.thai.net/agrico_phatthalung โทร. ๐-๗๔๖๒-๑๗๔๖
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๒๐๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac_plg@yahoo.com

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๓๙ หมูที่ ๓ ตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๓๓๒๘ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๕๖๒๖
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มี
มาตรฐานถู กสุ ข อนามั ย ให มี ปริ ม าณเพี ย งพอตอ การบริ โ ภคภายในประเทศ และสามารถแขง ขั น
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพ การประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาด า นประมง ฐานข อ มู ล ประมง ประชาสั ม พั น ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๓๒๘ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๕๖๒๖
๑๖. สํานักงานปศุสตั วจังหวัดพัทลุง
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๑๖.๒ ตั้ง อยู ที่ถ นนสุ ริน ทร อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ดพั ทลุ ง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๙๗
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๙๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo_pal@dfd.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการดาน
การปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๙๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๙๗
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดพัทลุง
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๔๓๕ ถนนราเมศวร ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๐๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๓๔๑
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต และกํากับตรวจสอบการนําไม และของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานปาไมจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๐๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๓๔๑
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ๘/๘ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๑๓๙
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริม
การเกษตร การควบคุ ม คุณภาพสิน คาและผลิตภั ณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๘/๘ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๑๓๙
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๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๕) โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓ โทรสาร
๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ชั้ น ๕ ศาลากลางจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
www.thai.net/sahakonpattalung. โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓
๒๐. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
๒๐.๑ เป น สว นราชการประจํา จั งหวั ด สัง กั ดสํ า นัก งานปฏิรู ป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๑/๘ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๗๓ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๐๖๐
๒๐.๓ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมที ี่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อ หรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน ซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีที่ดิน
เกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง
หรือมีที่ดินเล็กนอย ไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ หรือเขาทําประโยชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร และปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๗๓
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๒๗๒ หมูที่ ๑๕ ตําบลควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๑๒ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๖๑๒
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
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๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนส ง ทางบก และส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพการขนส ง ทางบก
ภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและ
สถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับ ขอมูลข าวสารของราชการของสํา นักงานขนสง จังหวัด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่งานบริหารทั่วไป สํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๑๒
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง สาขา จํานวน ๒ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด ตั้งอยูที่ ๖๖๐ หมูที่ ๗
ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๑๔๒ โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๕๑๔๒ มีพื้นที่
ใหบริการดังนี้ อําเภอตะโหมด อําเภอปากพะยูน อําเภอปาบอน และอําเภอบางแกว
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ตั้งอยูที่ ๑๓๑ หมูที่ ๙
ตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๒-๒๓๔๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๒๓๔๑
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม และอําเภอศรีบรรพต
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่ ถนนเอเซีย หมูที่ ๒ ตําบล
เขาเจียก อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๘๘๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๘๘๑
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๑๗๓ หมูที่ ๑ ถนนบานแร - ควนกุฎ ตําบลควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๐๔ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๖๐๖
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๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง มีภารกิจเกี่ยวกับ
การสงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยิ่ง
ในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแ ลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๖๐๔ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๖๐๖
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ศ าลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเกา ชั้น ๑) โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๘๑
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๒๗๑
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๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับพื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๑ โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๘๑
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๒๗๑
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดพัทลุง
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๒๔๑๔, ๐-๗๔๖๑-๓๑๕๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๔๑๔ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
pt_c@thaimail.com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัดพัทลุง มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสิน
ทางปญญาและการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
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(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับ
แผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดพัทลุง ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๔๑๔, ๐-๗๔๖๑-๓๑๕๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๔๑๔ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : pt_c@thaimail.com
๒๕. สํานักงานจังหวัดพัทลุง
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้ง อยู ที่อ าคารศาลากลางจั ง หวั ด พั ทลุ ง (ชั้ น ๒) โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phatthalung@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
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(ค) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่ สํานักงานจังหวัดพัทลุง และหองสมุด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๙
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้ง อยู ที่ อ าคารศาลากลางจั ง หวั ด พั ท ลุ ง (ชั้ น ๓) โทร. ๐-๗๔๖๑-๕๖๖๖
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๕๖๖๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : M๙๓๐๐๐๐๑๐@DOPA.go.th
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ชั้น ๓) โทร.
๐-๗๔๖๑-๕๖๖๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๕๖๖๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : M๙๓๐๐๐๐๑๐@DOPA.go.th
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๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๑ ถนนราเมศวร อําเภอเมืองพัทลุง
จัง หวั ด พั ท ลุ ง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙ ไปรษณี ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส :
cddpattalung@chaiyo.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนและ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙
www.geocities.com/cdd.pattalung
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ๒๗๘ ถนนราเมศวร ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๖๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๑๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : www.thai.net/landphattalung
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับ
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อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
การรวมที่ ดิ น หลายแปลงเข า เป น แปลงเดี ย วกั น การทํ า แผนที่ สํ า หรั บ ที่ ดิ น รวมทั้ ง การจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียม คาใชจายและภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๒๗๘ ถนนราเมศวร อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๑๖๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๑๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : www.thai.net/landphattalung
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๓ สาขา คือ
(๑) สาขา ควนขนุน ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอควนขนุน ถนนควนขนุนทะเลน อย ตํ า บลควนขนุน อํ า เภอควนขนุ น จัง หวัด พั ทลุ ง โทร. ๐-๗๔๖๘-๒๕๔๖ โทรสาร
๐-๗๔๖๘-๒๕๔๖ มีเขตบริการ ดังนี้ อําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม อําเภอศรีบรรพต
(๒) สาขา ปากพะยูน ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอปากพะยูน ถนนปากพะยูนหารเทา ตํ า บลปากพะยู น อํ า เภอปากพะยู น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๐๕๓ โทรสาร
๐-๗๔๖๙-๙๐๕๓ มีเขตบริการ ดังนี้ อําเภอปากพะยูน และอําเภอปาบอน
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(๓) สาขาตะโหมด ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม ตําบลโคกสัก อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๔๗๖๙-๕๕๘๖ โทรสาร ๐-๔๗๖๙-๕๕๘๖ มีเขตบริการ ดังนี้ อําเภอตะโหมด
อําเภอบางแกว และกงหรา
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจั งหวั ดพั ทลุ ง (ชั้ น ๔) โทร. ๐-๗๔๖๒-๑๕๕๕
โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๑๕๕๕
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงการพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุณภาพ และมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น ๒ อาคารศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๒-๑๕๕๕ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๑๕๕๕
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๓ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๔๒๑๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๒๑๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E – Mail : LSW_Ptl@thaimail.com
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๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๒๑๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๒๑๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E – Mail
: LSW_Ptl@thaimail.com
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ๑๘ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๑๔๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๑๔๔
๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทํา และ
คุมครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา และสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อให
ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจน
ไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๑๘ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๑๔๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๑๔๔
๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
๓๒.๑ เปน สว นราชการประจําจั งหวัด สั งกัด กรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๑๙๕๘, ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๗
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๙๕๘
๐-๗๔๖๑-๒๓๔๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๗
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๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๑๖ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๖๕๒, ๐-๗๔๖๒-๑๔๔๗-๘ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๐๑๑
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๑๖ ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๖๕๒, ๐-๗๔๖๒-๑๔๔๗-๘ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๔๐๑๑
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ถนนราเมศวร ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๒๔๐๐, ๐-๗๔๖๑-๓๑๒๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๔ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
phatthalung@hotmail.com
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิ น ผล และสนับ สนุน การปฏิบัติง านของหนว ยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมงานตาง ๆ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๔๐๐, ๐-๗๔๖๑-๓๑๒๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๔ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : phatthalung@hotmail.com
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพัทลุง ขนาด ๔๓๗ เตียง ตั้งอยู ที่ ๔๒๑ ถนนราเมศวร
ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๐๐๘, ๐-๗๔๖๑-๑๑๒๖ โทรสาร
๐-๗๔๖๑-๒๓๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : hospittal@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ ๙๘,๕๐๐ ตารางเมตร
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร
ฝายแผนงานและสารสนเทศ หองสมุด ฝาย และกลุมงานที่เกี่ยวของ โรงพยาบาลพัทลุง
(๒) โรงพยาบาลกงหรา (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๖๔ หมูท่ี ๘
ตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวั ดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๗๖, ๐-๗๔๖๘-๗๒๓๘
โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๗๐๗๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kongrha02@yahoo.com พื้นที่ใหบริการ ๖,๔๙๕
ตารางเมตร สําหรับ ขอมูลขา วสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูได ที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลกงหรา
(๓) โรงพยาบาลเขาชัยสน (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๕๔๓ หมูที่ ๓
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๐๓๑, ๐-๗๔๖๙-๑๒๔๒ โทรสาร
๐-๗๔๖๙-๑๕๐๘ ไปรษณี ยอิ เล็ก ทรอนิก ส : khaochaison@hotmail.com พื้ น ที่ใ หบ ริการ ๖,๔๙๕
ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลเขาชัยสน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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(๔) โรงพยาบาลตะโหมด (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๙ ถนนเพชรเกษม
หมูที่ ๑ ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๑๔๐, ๐-๗๔๖๙-๕๕๔๘
โทรสาร ๐-๗๔๖๓-๓๑๑๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : hello_tante@hotmail.com พื้น ที่ใ หบริการ
๖,๔๙๕ ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลตะโหมด
(๕) โรงพยาบาลควนขนุน (ชุมชน) ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๓๒ หมูที่ ๙
ตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๑๙๘, ๐-๗๔๖๘-๒๐๗๓, ๐-๗๔๖๘-๒๐๗๔
โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๑๑๙๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : mrsom@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ ๑๓,๕๐๐
ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลควนขนุน
(๖) โรงพยาบาลปากพะยูน (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๙๕๖ หมูที่ ๑
ตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๐๒๓, ๐-๗๔๖๙-๙๐๔๓ โทรสาร
๐-๗๔๖๙-๙๐๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : dclhm@health2.moph.go.th พื้น ที่ใ หบริการ ๖,๔๙๕
ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลปากพะยูน
(๗) โรงพยาบาลศรีบรรพต (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑ หมูที่ ๙
ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๑๐๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๙๑๐๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : vijit@health2.moph.go.th พื้นที่ใหบริการ ๖,๔๙๕ ตารางเมตร สําหรับขอมูล
ขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลศรีบรรพต
(๘) โรงพยาบาลปาบอน (ชุม ชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๖๘ หมูที่ ๗
ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๑๐๐, ๐-๗๔๖๑-๑๖๕๑ โทรสาร
๐-๗๔๖๒-๕๑๐๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pabon_hospital@hotmail.com พื้นที่ใ หบริการ ๖,๔๙๕
ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลปาบอน
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(๙) โรงพยาบาลบางแกว (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๖๙๐ ถนนเพชรเกษมหาดไขเตา หมูที่ ๑ ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๐๐๘, ๐-๗๔๖๑-๑๑๒๖
โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๒๓๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : bk2001@chaiyo.com พื้นที่ใหบริการ ๖,๔๙๕
ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลบางแกว
(๑๐) โรงพยาบาลปาพะยอม (ชุมชน) ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๗๑ หมูที่ ๒
ตํา บลป า พะยอม อํ า เภอปา พะยอม จั ง หวัด พั ทลุ ง โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๑๖๓, ๐-๗๔๖๒-๔๑๖๔
๐-๗๔๖๒-๔๔๔๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๔๑๖๓ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pinitsin@health2.moph.go.th
พื้นที่ใหบริการ ๓,๓๐๐ ตารางเมตร สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายและกลุมงานที่เกี่ยวของโรงพยาบาลปาพะยอม
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๘๐ ถนนกุมารศึกษา ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐-๗๔๖๑-๒๔๑๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๗๗๒
๓๕.๓ สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคกลางแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร (ชั้น ๑) อาคารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๘๐ ถนนกุมารศึกษา ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑๒๔๑๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๗๗๒
๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้ง อยู ที่ ๓/๑ ถนนช ว ยทุ กข ร าษฎร ตํา บลคู ห าสวรรค อํา เภอเมือ งพัท ลุ ง
จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๔๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๖๑๓
๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่อาคารชั้น ๒ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๔๗ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๖๑๓
๓๗. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๗.๑ อําเภอ เปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๗.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจ
เกษตรของชุมชน
(ค) สง เสริ ม และประสานการถ า ยทอดความรู ด า นการผลิ ต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํา นัก งานที่ ดิน อํ าเภอ เป น สว นราชการประจํ า อํา เภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การตามประมวลกฎหมายที่ ดิน กฎหมายวา ดว ย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออก
เปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๖) สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวน ใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบล รับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขัง ซึ่งเปนคนฝากผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒ นา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
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(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๘. อํ า เภอเมื อ งพั ท ลุ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งพั ท ลุ ง เลขที่ ๖
ถนนช ว ยทุ ก ขราษฎร ตํ า บลคู ห าสวรรค โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๘๐๕, ๐-๗๔๖๑-๖๑๗๗ โทรสาร
๐-๗๔๖๑-๑๘๐๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ทุกสวนราชการ
ในที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โดยมีสํานักงานอําเภอเมืองพัทลุง เปนศูนยกลางประสานการปฏิบัติ โทร.
๐-๗๔๖๑-๑๘๐๕, ๐-๗๔๖๑-๖๑๗๗ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๖๑๗๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๓๓๓๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๘๐๕
๐-๗๔๖๑-๖๑๗๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๕๓
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารบริเวณที่วาการอําเภอเมืองพัทลุง โทร.
๐-๗๔๖๑-๑๔๕๙
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓/๑ ถนนชวยทุกขราษฎร ตําบลคูหาสวรรค
โทร. ๐-๗๔๖๑-๑๘๐๔
สถานีตํารวจภูธรตําบลลําปา ตั้งอยูที่ ๘๖๗ ถนนอภัยบริรักษ โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๖๙
สถานีตํารวจภูธรโคกชะงาย ตั้งอยูที่ ๒๑๑ หมูที่ ๒ โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๐๖๘
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลลําปา พญาขัน ควนมะพราว ชัยบุรี ปรางหมู เขาเจียก
โคกชะงาย นาทอม รมเมือง นาโหนด ทาแค ทามิหรํา ตํานาน และคูหาสวรรค
๓๙. อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกงหรา หมูที่ ๘ ตําบลคลองทรายขาว
โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๙ โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอกงหรา โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกงหรา โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ ตําบลคลองทรายขาว โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๔๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกงหรา โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๙
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกงหรา โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๒๔๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกงหรา โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๑
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ ๘ ตํ าบลคลองทรายขาว โทร.
๐-๗๔๖๘-๗๐๑๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ ตําบลคลองทรายขาว โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๐๓๕-๓๖
๔๐. อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน ถนนเขาชัยสน-จงเก
ตําบลเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๙๘ โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๑๑๙๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานอําเภอ ที่วา การอําเภอเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๙๘ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๙๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๒๗ หมูที่ ๓ ตําบลเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๘๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๙๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๔๒๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๑๘๘
๖. สํา นัก งานสาธารณสุข อํ าเภอ ตั้ งอยูที่ ๖๗๑ หมู ที่ ๓ ตํ า บลเขาชั ย สน โทร.
๐-๗๔๖๙-๑๑๗๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๒๒ หมูที่ ๓ ตําบลเขาชัยสน โทร. ๐-๗๔๖๙-๑๐๒๖
๔๑. อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน ถนนควนขนุน -ทะเลนอย ตําบลควนขนุน โทร.
๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๗ ตําบลโตนดดวน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอควนขนุน โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๙ ตําบลควนขนุน ถนนควนขนุน-ทะเลนอย
โทร. ๐-๗๔๖๘-๑๒๕๐
๘. สถานี ตํา รวจภู ธรตํา บลทะเลน อย ตั้ง อยูที่ หมู ที่ ๔ โทร. ๐-๗๔๖๘-๕๒๑๖
๐-๗๔๖๘-๕๒๑๕ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลทะเลนอย และตําบลพนางตุง
๙. สถานีตํารวจภูธรตําบลนาขยาด ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๐ โทร. ๐-๗๔๖๓-๑๕๐๙
๔๒. อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วา การอํ าเภอป าบอน เลขที่ ๗๖ ถนนเพชรเกษม ตํ าบลวั งใหม โทร.
๐-๗๔๖๒-๕๔๐๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๕๔๐๖ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ สํานักงานอําเภอปาบอน โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๔๐๖ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๕๔๐๖ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาบอน โทร. ๐-๙๗๓๓-๒๔๘๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณขางที่วาอําเภอปาบอน โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๑๔๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาบอน โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๔๐๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาบอน โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๓๑๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณขางที่วาการอําเภอปาบอน โทร. ๐๗๔๖๒-๕๑๔๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณขางที่ว าการอําเภอป าบอน โทร.
๐-๗๔๖๒-๕๓๓๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณขางที่วาการอําเภอปาบอน โทร. ๐-๗๔๖๒-๕๑๕๐
๔๓. อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอตะโหมด ถนนแมขรี-โละจังกระ หมูที่ ๗ ตําบลแมขรี โทร.
๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒, ๐-๗๔๖๙-๕๖๘๔ โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานอํ า เภอที่ ว า การอํ า เภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒
๐-๗๔๖๙-๕๖๘๔ โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๖๘๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๔๒๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒
๐-๗๔๖๙-๕๖๘๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๓๘๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงสาขาตะโหมด ตําบล
โคกสัก อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๕๘๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนแมขรี-โละจังกระ หมูที่ ๑ ตําบลแมขรี
โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๔๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอตะโหมด โทร. ๐-๗๔๖๙-๕๑๔๔
๔๔. อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีบรรพต ถนนควนขนุน-เขาปู หมูที่ ๙ ตําบลเขายา โทร.
๐-๗๔๖๘-๙๐๖๒ โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๙๐๖๒ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
สํานักงานอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๐๖๒ โทรสาร ๐-๗๔๖๘-๙๐๖๒
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๐๖๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๐๑๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๐๖๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๓๖๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๐๑๑
๖. สํา นัก งานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ตั้ งอยูที่ บริ เวณที่ วา การอํา เภอศรีบ รรพต โทร.
๐-๗๔๖๘-๙๐๑๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีบรรพต โทร. ๐-๗๔๖๘-๙๑๑๙
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๔๕. อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาพะยอม ถนนปาพะยอม-ควนดินสอ หมูที่ ๓ ตําบลปาพะยอม
โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑ โทรสาร ๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอปาพะยอม โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑ โทรสาร
๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาพะยอม โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๖๓ หมูที่ ๓ ตําบลปาพะยอม โทร.
๐-๗๔๖๒-๔๔๕๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาพะยอม โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๒๙๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาพะยอม โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๒๘๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาพะยอม โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๔๙๖
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๑ หมู ที่ ๒ ตํ า บลป า พะยอม โทร.
๐-๗๔๖๒-๔๓๘๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ พิกัด pj๐๐5663 สถานีตํารวจภูธรอําเภอปาพะยอม
โทร. ๐-๗๔๖๒-๔๔๓๕-๖
๔๖. อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากพะยูน ถนนปากพะยูน - หารเทา ตําบลปากพะยูน โทร.
๐-๗๔๖๙-๙๑๓๐ โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๙๑๓๐ ไปรษณี ยอิ เ ล็ก ทรอนิ กส m๙3060001@dola.go.th
ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอําเภอ ที่วาการอําเภอปากพะยูน
โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๑๓๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากพะยูน โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๖๐๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๐๔๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากพะยูน โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๑๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากพะยูน โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๐๑๘
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง สาขา ตั้ ง อยู ที่ ว า การอํ า เภอปากพะยู น โทร.
๐-๗๔๖๙-๙๐๕๓
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากพะยูน โทร. ๐-๗๔๖๙-๙๐๓๙
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอปากพะยู น โทร.
๐-๗๔๖๙-๙๐๕๘
๔๗. อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแกว ๑๘๖ หมูที่ ๖ ตําบลบางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๐๙๙
โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๗๐๙๙ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอ
บางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๐๙๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๐๙๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลนาปะขอ โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๖๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๐๙๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๓๘๐๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางแกว โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๘๗
๖. สํา นั กงานสาธารณสุข อํ าเภอ ตั้ งอยู ที่ ๒๒๑ หมู ที่ ๖ ตํ าบลนาปะขอ โทร.
๐-๗๔๖๙-๗๑๑๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๒ หมูที่ ๖ ตําบลนาปะขอ โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๒๔๕
๔๘. กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอศรีนครินทร หมูที่ ๑๐ ตําบลชุมพล โทร. ๐-๗๔๖๓-๕๕๙๗
โทรสาร ๐-๗๔๖๓-๕๕๙๗ ไดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
กิ่งอําเภอศรีนครินทร มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอศรีนครินทร โทร. ๐-๗๔๖๓-๕๕๙๗
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอศรีนครินทร โทร. ๐-๗๔๖๑-๔๑๘๔
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอศรีนครินทร โทร. ๐-๗๔๖๓-๕๕๙๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนกิ่งอํา เภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่ งอําเภอศรีน คริน ทร โทร.
๐-๗๔๖๑-๓๗๐๑

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอศรีนครินทร โทร. ๐-๗๔๖๓-๕๕๙๗
๖. สํานั กงานสาธารณสุข กิ่ง อํา เภอ ตั้ งอยูที่ ที่ว าการกิ่ง อํา เภอศรีน คริ น ทร โทร.
๐-๗๔๖๓-๕๖๐๕
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอศรีนครินทร (ใกลที่วาการ
กิ่งอําเภอ) โทร. ๐-๗๔๖๑-๘๒๑๓
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประจักษ สุวรรณภักดี
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