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ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ จ ะให ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง และได รู ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
ในสวนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดง
ความเห็ น หรื อ รั ก ษาสิ ท ธิ ต า ง ๆ ที่ พึ ง มี พึ ง ได จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เห็ น เป น การสมควรประกาศ
โครงสร างและการจัด องค กรในการดํ าเนิน งาน สรุปอํ านาจหนาที่ ที่สํ าคัญ และวิธี การดํา เนิน งาน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนิน งาน
และสถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสาร ของหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดปราจีน บุรี
ลงวัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนพิ เ ศษ ๕๗ ง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี
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
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี ก าแก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่ ข อง
ส ว นราชการให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ ง สว นราชการของหน วยงานที่ มี ราชการบริห ารส ว นภูมิ ภ าคและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดปราจีนบุรี จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํ านาจตั ดสิน ใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการ ซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐ มนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
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ขาราชการครู ผูตรวจราชการ และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒ นาจังหวัด
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอ กระทรวงที่เกี่ ยวขอ งตามโครงการหรือ แผนพัฒ นาจัง หวั ด
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตง ตั้ ง ใหบํ า เหน็ จ และลงโทษข า ราชการส ว นภู มิ ภาคในจั ง หวัด ตาม
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวา การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่ น ซึ่ง คณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูว า ราชการจัง หวั ด
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปน อํานาจหนา ที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหป ระชาชนติดตอขอรั บ
บริการไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูถนนสุวินทวงศ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย ๒๕๒๓๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕–๖
โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prachinburi@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัม พัน ธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี
โทร. ๐ –๓๗๔๕–๔๐ ๕๘ -๙ โทรสาร ๐ –๓๗๔๕–๔๐๕๘ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
prprachinburi@prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูที่ หองปฏิบัติการ สํานักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕-๖
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.prachinburi.go.th
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๘-๙ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : prprachinburi@prd.go.th
๑๐.๓ สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น ศู น ย ก ลาง
การประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโ อกาสรับ รู เกิ ดความรู ความเข าใจ สามารถใช ขอ มูล ขาวสารของรัฐ ในการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด
ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ค) ประสาน ใหคํ าปรึ กษา และใหก ารช วยเหลื อดา นการประชาสัม พัน ธ
แกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขา ตรวจดู ไดที่ สํานักงานประชาสัม พั น ธจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวั ด
ปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๘–๙
๑๑. สํานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดปราจีน บุรี ชั้น ๑ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๔ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๕
๑๑.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอ และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๑.๔ สํานักงานคลังจังหวัดมีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงิ น งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ การนํ าเงิน สง คลั ง และการถอนคืน เงิ น รายได ของ
สวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๑.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขา ตรวจดูได ที่ สํ านัก งานคลังจั งหวัด ปราจีน บุรี ชั้ น ๑ ศาลากลางจัง หวั ดปราจี น บุ รี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๕๔–๗
๑๒. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดปราจีนบุรี
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๖ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๖
๑๒.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๒.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิ เคราะห และรายงานสถานการณ ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่ อ
การกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนิน งาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ แ ละรณรงคใ ห มีก ารดํ าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดปราจีนบุรี
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๖
๑๓. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี
๑๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํา จั งหวัด สั ง กัด สํา นั กงานปลัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๓ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อํา เภอเมือ งปราจีน บุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๒-๓ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๒-๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moac_pri@yahoo.com
๑๓.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๓.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน
จังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํา กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํ ากับ ดูแ ลขาราชการและลูกจ างในสัง กัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรั บขอ มูลขา วสารของราชการของสํ านัก งานเกษตรและสหกรณจั งหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี โทร.๐–๓๗๔๕–๔๐๔๒-๓
๑๔. สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๓ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๒
๑๔.๓ สํา นั ก งานประมงจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ย วกั บ การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาด า น
การประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๔.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเ คราะหแ ละประเมิน เทคโนโลยี ทางการประมงทุกสาขา เพื่ อ
สนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธุรกิจและอาชีพ
การประมงดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพรงาน
ของจังหวัด
(ง) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๓
๑๕. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๓ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๑ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๐ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : pvlo_pcr@dld.go.th
๑๕.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตว ใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๕.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย พั ฒ นา ประยุ ก ต และถ า ยทอดเทคโนโลยี
ทางวิชาการดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๘๑
๑๖. สํานักงานปาไมจังหวัด ปราจีนบุรี
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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๑๖.๒ ตั้งอยูที่ สํานักงานปาไมจังหวัด ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมืองปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๒๑๐๔
๑๖.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมาย ปาไมใ นพื้น ที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปน ไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวย
กลยุทธเสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๖.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๑๖.๕ สํา หรั บข อ มูล ขา วสารของราชการของสํา นัก งานปา ไมจั งหวั ด ได จัด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://www.forest.go.th/prachinburi/index.html หองประชุม ชั้น ๑ อาคาร
สํานักงานปาไมจังหวัด โทร. ๐–๓๗๔๕–๒๑๐๔
๑๗. สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๓ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๑๐๗-๙ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๑๐๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : prachinburi@doae.go.th
๑๗.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
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การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๗.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของ
ชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ http://prachinburi.doae.go.th สํานักงานเกษตรจังหวัด ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑-๗๘๗๑-๔
๑๘. สํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี
๑๘.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๓ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อํา เภอเมือ งปราจีน บุ รี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๔-๖ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๔-๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prachinburi@cpd.go.th
๑๘.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๘.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแก บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๔-๖, ๐–๓๗๔๕–๔๑๖๕-๖
๑๙. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๗๓ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๗๓
๑๙.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดิน
ของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมี
ที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดิน
ของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือ
เขาทําประโยชน โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร
และปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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๑๙.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูน ยขอมูลขาวสาร สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๗๓
๒๐. สํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๒๐๑ ถนนราษฎรดําริ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. ๐–๓๗๒๐–๐๖๔๙ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๒๘๓๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prachinburi@dlt.motc.go.th
๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบกโดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนส ง ทางบกและส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพการขนส ง ทางบก
ภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวั ด
สาขาและสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๐.๕ สําหรับ ขอ มูลข าวสารของราชการของสํ านั กงานขนส งจั งหวัด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๐–๐๖๔๙
๒๐.๖ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๒ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดปราจีนบุรี (เอกชน) ตั้งอยูที่ ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๒๙๒
(๒) สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอกบินทรบุรี (เอกชน) ตั้งอยูที่ ตําบลเมืองเกา
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๗๓๘
๒๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ถนนสุวินทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๓๒๖ โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๓๒๗
๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝ า ระวั ง ตรวจสอบ กํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม เผยแพร บํ า รุ ง รั ก ษา
และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแ ลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(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
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปราจีนบุรี
๒๒. สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
๒๒.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดปราจีน บุรี ชั้น ๑ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ ด
อําเภอเมืองปราจีน บุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๐ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๑ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : pchburi@nso.go.th
๒๒.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมทั้ งจัดทําสถิติเพื่ อสนับสนุน ติดตามประเมิ น ผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขา ตรวจดูได ที่ สํานัก งานสถิติ จังหวั ดปราจีน บุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจั งหวัด ปราจีน บุ รี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๐
๒๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัดปราจีนบุรี
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดปราจีน บุรี ชั้น ๑ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๒ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๓ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : pj-comoffice@chaiyo.com
๒๓.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํา กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด กระทรวง และเปน หนวยขอมู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นการพาณิ ช ย เพื่ อ แก ป ญ หา
ตลาดการคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิช ยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๖๒-๔
๒๔. สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๔ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕-๖ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : prachinburi@moi.go.th
๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปน ศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการ
บริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํา แผนพัฒ นาจั งหวัด ดํ าเนิ น การตามแผน กํา กับ และติ ดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัด หองปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดปราจีน บุรี
ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๔ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๐๕-๖ http://www.prachinburi.go.th
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๒๕. ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๔ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๐ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๐
๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๐
๒๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปราจีนบุรี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๓ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๓ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : Cdprachinburi@chaiyo.com
๒๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมี ส วนร วมของประชาชน ตลอดจนวิ ส าหกิ จชุ ม ชน โดยการกํ าหนดนโยบาย แนวทาง
แผนและมาตรการในการพัฒ นาชุ ม ชน ตลอดจนฝ ก อบรมและพั ฒ นาผู นํา ชุ ม ชน องค ก รชุ ม ชน
และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
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๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัด ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๓
๒๗. สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ หมู ๑๑ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๑๐๑
โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๑๐๒
๒๗.๓ สํานักงานที่ดิน จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิใ นที่ดิน ของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ให บุ ค คลมี ค วามมั่ น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น และได รั บ บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
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คาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สํา หรั บ ข อ มู ล ข าวสารของราชการของสํ า นั กงานที่ ดิ น จั ง หวัด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ตูขอมูลขาวสาร สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๑๐๑
๒๗.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๑ สาขา คือ สาขากบินทรบุรี ตั้งอยูที่
ถนนเทศบาล ๒ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๑๙๓ โทรสาร ๐–๓๗๒๘–๑๑๙๓
มีเขตบริการดังนี้ อําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี (อําเภอนาดี บริการเฉพาะที่เปนโฉนดที่ดิน)
๒๘. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ถนนสุวิน ทวงศ
ตํ า บลไม เ ค็ ด อํ า เภอเมื อง ปราจี น บุ รี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๐, ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๕
โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๑ , ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๕
๒๘.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดล อ มที่ ดี เกิ ด มาตรฐาน ความปลอดภัย แห ง สาธารณชน ความเปน ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การ สนับสนุน ใหคํ าปรึกษา และบริการทางวิ ช าการเกี่ยวกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ และ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๔๑ , ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๕
๒๙. เรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๒๖๖/๒ ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๒๑–๒๑๓๕ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๑๐๖๕
๒๙.๓ เรื อ นจํ า จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และแก ไ ขพฤติ นิ สั ย ผู ต อ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๒๙.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุ ม ผูต องขั งซึ่ง เปน คนฝาก ผูต องขั งระหวา งคดี ใ นเขตอํ านาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกาํ หนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือ นจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายบริหาร และฝายทัณฑปฏิบัติ เรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๒๑๓๕

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๗-๘ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : phrachinburi@mol.go.th
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกั บงานยุท ธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.phrachinlabour.thaigov.net ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒
ถนนสุวินทวงศ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๗-๘
โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๘
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อํ า เภอเมื อ งปราจี น บุ รี จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๑-๓ โทรสาร
๐–๓๗๔๕–๔๐๒๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pri@doe.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๑.๓ สํา นัก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิจ เกี่ ยวกั บการสง เสริ ม การมี งานทํ าและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบั ติก ารและประสานงานที่อ ยูใ นอํา นาจหนาที่ ของกรมในเขตพื้น ที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒
โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๒๑-๓
๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓๒.๑ เป น ส ว นราชการประจํ าจั ง หวั ด สัง กั ดกรมสวัส ดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๙–๒๐ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๙–๒๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : bir@labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไก มาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองประชุม สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๙–๒๐
๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดปราจีน บุรี ชั้น ๒ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลไมเค็ด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๓๐-๒ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๔๐๑๙
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส prachinburi@sso.go.th
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบตั ิการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๓๐–๒
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๔ หมู ๘ ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๖๒๖, ๐–๓๗๒๑–๓๑๖๖ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๑๑๒๔
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดู แ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://www.pho.in.th ฝายบริหาร ฝายพัฒนายุทธศาสตร กลุมงานวิชาการ
กลุม งานคุม ครองผูบริโภคและเภสัช สาธารณสุข กลุมงานประกัน สังคม ชั้น ๑ อาคารสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๖๒๖
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ขนาด ๕๐๕ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๒/๗
หมู ๑๒ ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๐๘๘

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๐–๓๗๒๑–๑๔๔๕ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๑๒๔๓ พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอเมือง และพื้นที่ใกลเคียง
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ OPD (งานผูปวยนอก)
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร www.phya.pho.in.th
(๒) โรงพยาบาลกบินทรบุรี ขนาด ๑๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๗๔ หมู ๕
ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๑๙๖–๗ โทรสาร
๐–๓๗๒๘–๑๗๙๐ พื้นที่ใหบริการเขตอําเภอกบินทรบุรี และพื้นที่ใ กลเคียง สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาล
กบินทรบุรี
(๓) โรงพยาบาลนาดี ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๙๓ หมู ๑ ตําบล
สํา พั น ตา อํ าเภอนาดี จัง หวั ด ปราจี น บุ รี ๒๕๒๒๐ โทร. ๐–๓๗๒๘–๙๐๕๗ พื้ น ที่ ใ หบ ริ ก าร
เขตอําเภอนาดี และพื้น ที่ใ กลเคียง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลนาดี
(๔) โรงพยาบาลประจันตคาม ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๑๐ หมู ๔
ตําบลประจัน ตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐ โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๓๖๙–๙
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอประจันตคาม และพื้น ที่ใกลเคียง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลประจันตคาม
(๕) โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๑๔ หมู ๙
ตําบลศรีมหาโพธิ อํ าเภอศรีม หาโพธิ จังหวัดปราจีน บุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐–๓๗๒๗–๙๒๐๓–๔
พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร เขตอํ า เภอศรี ม หาโพธิ และพื้ น ที่ ใ กล เ คี ยง สํ า หรั บ ข อ มู ลข า วสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
(๖) โรงพยาบาลศรีมโหสถ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๘๙ หมู ๔
ตําบลโคกปบ อําเภอศรีม โหสถ จังหวัดปราจีน บุรี ๒๕๑๙๐ โทร. ๐–๓๗๒๗–๖๑๒๗ โทรสาร
๐–๓๗๒๗–๖๔๘๐ พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอศรีมโหสถ และพื้นที่ใกลเคียง สําหรับขอมูลขาวสาร
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ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาล
ศรีมโหสถ
(๗) โรงพยาบาลบานสร าง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๐๐ หมู ๑
ตําบลบางกระเบา อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ โทร. ๐–๓๗๒๗–๑๒๓๘-๙ โทรสาร
๐–๓๗๒๗–๑๒๓๙ พื้นที่ใหบริการเขตอําเภอกบินทรบุรี และพื้น ที่ใ กลเคียง สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาล
บานสราง
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปราจีนบุรี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๖๗ หมู ๓ ตําบลบางบริบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. ๐–๓๗๔๕–๒๒๔๑ โทรสาร ๐–๓๗๔๕–๒๒๔๒ ไปรษณีย อิเ ล็ กทรอนิ กส : prachinburi
@m-industry.go.th
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 การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานแร
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุก กฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๔๐๓๖
๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้ง อยู ที่ ๓๒๓ ถนนเทศบาลดํา ริ ตํ าบลหน าเมื อ ง อํ า เภอเมื อ งปราจี น บุ รี
จัง หวั ด ปราจีน บุ รี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๑๓๕ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๒๖๕๗ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส : Prachinburi@Provincialpoliceregion2.go.th
๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทีเ่ กีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๑๓๕
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๓๗. อําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ
๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอํ าเภอ มีห นาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอํ าเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๗.๒.๒ สวนราชการตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและสง เสริม การวางแผนการผลิ ต การเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิ 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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดํา เนิ น การเกี่ ยวกับ อํ านาจหนา ที่ ของกรมในเขตพื้ น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิ น การและประสานงานเกี่ย วกับการพั ฒ นาชุม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํา เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกับ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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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
(๖) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิดตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๘. อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี ถนนปราจีน อนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมื อ งปราจี น บุ รี จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐–๓๗๒๑–๔๐๗๓, ๐–๓๗๒๑–๔๐๖๒
๐–๓๗๒๑–๓๑๐๕, ๐–๓๗๒๑–๑๐๕๗ โทรสาร ๐–๓๗๒๑–๔๐๗๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใ หป ระชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีน บุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๔๐๖๒
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๐๕๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนปราจีนอนุสรณ โทร. ๐–๓๗๒๑–๒๐๗๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๔๐๖๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๒๒๖๓
๕. สํานักงานสรรพากรสาขาพื้นที่ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๑๔๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๒๑–๔๕๘๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาลดําริ โทร. ๐–๓๗๒๑–๑๐๕๘
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. ๐–๓๗๔๕–๒๑๓๘
๓๙. อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํา เภอกบิน ทร บุรี เลขที่ ๒๖๗ ถนนฉะเชิง เทรา – นครราชสีม า
ตําบลกบิน ทร อําเภอกบิน ทรบุรี จังหวัดปราจี นบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๐๐๓ โทรสาร
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๐–๓๗๒๘–๑๐๐๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอกบินทรบุรี โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๐๐๓
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกบิน ทรบุรี โทร. ๐–๓๗๒๘–๒๙๐๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บานทุงแฝก ม. ๒ ต. กบินทร โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๕๔๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยู ที่ ที่ วาการอําเภอกบินทร บุรี โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๐๐๓
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอกบิ น ทร บุ รี โทร.
๐–๓๗๒๐–๒๒๕๙
๕. สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขา ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอกบิ น ทร บุ รี โทร.
๐–๓๗๒๘-๘๐๐๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒ ถนนอนุกูล ตําบลกบินทร โทร.
๐–๓๗๒๘–๑๗๘๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา โทร. ๐–๓๗๒๘–๑๑๑๘-๙
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลวั ง ตะเคี ย น ตั้ ง อยู ที่ หมู ๕ ตํ า บลวั ง ตะเคี ย น โทร.
๐–๓๗๒๘–๒๕๘๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบอทอง, ตําบลวังทาชาง, ตําบลวังตะเคียน และ หมู
หมู ๑๐ ตําบลยานรี
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลสระบั ว ตั้ ง อยู ที่ หมู ๕ ตํ า บลลาดตะเคี ย น โทร.
๐–๓๗๒๘–๒๕๕๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลลาดตะเคียน และหาดนางแกว
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกบินทรบุรี โทร. ๐–๓๗๒๘-๘๐๐๓
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๔๐. อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้ง อยูที่ ที่ ว าการอํ า เภอประจั น ตคาม ถนนหน าอํ า เภอ ตํ า บลประจั น ตคาม โทร.
๐–๓๗๒๙–๑๒๒๒ โทรสาร ๐–๓๗๒๙–๑๒๒๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ปายประกาศอําเภอ ชั้น ๑, ปายประกาศอําเภอ ชั้น ๒ โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๔๐๒ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประจันตคาม โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๔๐๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลประจันตคาม โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๓๘๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประจันตคาม โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๒๒๒
๐-๓๗๒๙–๑๔๐๒
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอประจั น ตคาม โทร.
๐–๓๗๒๙–๑๗๖๖
๕. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประจันตคาม โทร. ๐–๓๗๒๙-๑๒๒๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลประจันตคาม โทร. ๐–๓๗๒๙–๑๓๗๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลประจันตคาม โทร. ๐-๓๗๒๙-๑๔๙๘
๐-๓๗๒๙-๑๗๓๗
๘. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประจันตคาม โทร. ๐-๓๗๒๙-๐๕๐๑
๔๑. อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอศรี ม หาโพธิ ถนนสุ วิ น ทวงศ ตํ า บลศรี ม หาโพธิ อํ า เภอ
ศรีมหาโพธิ ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๒๒๒ โทรสาร ๐-๓๗๒๗-๙๒๒๓ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๒๒๒
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๒๓๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๒๒๒-๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๔๔๖
๕. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร.
๐-๓๗๒๗-๙๒๕๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๒๐๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๑๑๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลระเบาะไผ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองโพรง โทร. ๐-๓๗๒๐-๙๔๑๕
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหนองโพรง หมู ๔, ๕, ๘-๑๓, ตําบลหัวหวา หมู ๘-๑๓
ตําบลศรีมหาโพธิ หมู ๘, ๑๐, ๑๑, ตําบลกรอกสมบูรณ ทั้งตําบล
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ โทร. ๐-๓๗๒๗-๙๖๖๐
๔๒. อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี เลขที่ ๓๘๓ ถนนชมะนันทน ตําบลนาดี อําเภอนาดี
๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔ โทรสาร ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔ มีสวนราชการประจํา
อําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๙๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๑๒๒
๕. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๑๒๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๘
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๙๙
สถานีตํ ารวจภู ธรตําบลวั งขอนแดง ตั้ งอยูที่ หมูที่ ๖ ตํา บลบุ พราหมณ โทร.
๐-๓๗๒๘-๒๕๕๒
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบุพราหมณ
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดี โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๗๔
๔๓. อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง ถนนสุวินทวงศ ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง
๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๕ โทรสาร ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๕ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๓๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง โทร. ๐-๓๗๔๐-๒๐๗๔
๕. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๔๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓ หมู ๔ ตําบลบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๓๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๕ หมู ๑ ตําบลบางกระเบา โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๓๘๐
๐-๓๗๒๗-๑๒๔๐
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานสราง โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๕
๔๔. อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ ถนนสุวิน ทวงศ ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ
โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๑๐ โทรสาร ๐-๓๗๒๗-๖๔๑๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ วาการอํา เภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๑๐ มีส วนราชการประจําอํ าเภอ
ในสังกัด คือ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๙๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๑๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๐๗
๕. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๑๑
๖. สํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอ ตั้ง อยูที่ บริ เวณที่ว าการอํ าเภอศรี ม โหสถ โทร.
๐-๓๗๒๗-๖๔๑๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๑๒๓
๘. สํานักงานทองถิ่นอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีมโหสถ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๔๕๒
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สุขุมรัฎฐ สาริบุตร
ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี

