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ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑) , (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัด กาฬสิน ธุ อัน จะนํ ามาซึ่ง ขอเท็จ จริง ที่ประชาชนสามารถนํ าไปใชเ พื่อ แสดงความเห็ น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดกาฬสิน ธุเห็น เปน การสมควรประกาศ โครงสรางและ
การจั ดองคกรในการดํา เนิน งาน สรุปอํา นาจหนา ที่ที่สํ าคัญและวิ ธีการดํา เนิน งาน สถานที่ ติดต อ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดกาฬสิน ธุ เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนิน งาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการในจังหวัดกาฬสิน ธุ ลงวัน ที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอน ๘ ง วัน ที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดกาฬสิน ธุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีก าแกไ ขบทบั ญ ญัติ ใ หส อดคล อ งกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่ ของสว นราชการให เป น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง
แบงสวนราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดกาฬสินธุ จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๔ อําเภอ และ กิ่งอําเภอ จํานวน ๔ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดกาฬสินธุ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํ านาจตั ดสิน ใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองถิ่นและประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐ มนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของคณะนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไวชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
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ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุม ดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคกรของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ให มีอํ านาจทํา รายงานหรื อแสดงความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ การดํ าเนิน งานขององคก รของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคกรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่ อ ไม ขั ด ต อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุม ดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปน อํานาจหนา ที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหป ระชาชนติดตอขอรั บ
บริการไดที่ที่วาการอําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ – กิ่งอําเภอ พื้น ที่
รับผิดชอบ ตามแตกรณี
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๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแ ก ศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ ตั้งอยูที่ ถนนกาฬสิน ธุ ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย ๔๖๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๖ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๙๕
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๖๒๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๘๔ โทรสาร ๐-๔๓๘๒-๑๙๖๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prkalasin6@hotmail.com
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูที่ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ ชั้น ๖ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๙๕
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๖๒๐
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.kalasin.go.th
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๘๔
โทรสาร ๐-๔๓๘๒-๑๙๖๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prkalasin6@hotmail.com
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
ประชาสัมพันธภาครัฐ 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) จัดทําแผนการปฏิบัติการดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
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(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแ ก
หนวยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ปายประกาศของสํานักงานและเจาหนาที่ธุรการ สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๑๘๔
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๕๗๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : sassadeekalasin@thaimail.com
๑๑.๓ ที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มพล กองกํ า ลั ง สํ า รอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั ส ดี ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ย วข อ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงป ญหาในกิ จการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจั ด ยุ ท โธปกรณ ข องหน ว ย ตลอดจนกิ จการอั น เกี่ย วกั บ กํ า ลั งคนในเขตท อ งที่ จั ง หวั ด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๗๒
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๒๘๑
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๖๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ksn@cgd.co.th
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการ
วางกรอบกติก ากลางใหห นว ยงานภาครั ฐ ถื อปฏิบั ติ การให บริ ก ารคํ าแนะนํ าปรึ กษาด า นการเงิ น
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(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
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(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ 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
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๒๘๑
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกาฬสินธุ
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๑๓
โทรสาร ๐-๔๓๘๒-๑๖๔๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@m-society.go.th
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการ
กําหนดนโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สง เสริ ม สนั บสนุ น และประสานการดํา เนิน งานกั บ องค ก รเครือ ข า ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูน ยขอมูลดานการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดับ
จังหวัด
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(ช) เผยแพร ประชาสัม พั น ธแ ละรณรงค ใ ห มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกาฬสิน ธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๑๓
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ บานหวยสีทน หมูที่ ๖ ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๐๕ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๑๑๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moacksn@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน
จังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(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
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(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๐๕
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๐๓๔ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๕๒๕๔ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
cwkalasin@dof.moac.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมง
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริม าณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเ คราะห แ ละประเมิ น เทคโนโลยีท างการประมงทุกสาขา เพื่ อ
สนับสนุน ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพ
การประมงดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัด ทํ าแผนพั ฒ นาด า นประมง ฐานข อ มูล ประมง ประชาสัม พั น ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๐๓๔
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๓๕ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๕๓๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlokls@dld.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 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
หรือไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๓๕
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดกาฬสินธุ
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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๑๗.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๙๖ ถนนอรรถเปศล ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๗๘ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๗๗๘ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
kalasinforest@thaimail.com
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไมและการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สํา หรั บข อ มูล ขา วสารของราชการของสํา นัก งานปา ไมจั งหวั ด ได จัด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานปาไมจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๗๘
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๙๗๙ โทรสาร ๐-๔๓๘๑–๑๗๑๔ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
nedoae01@hotmail.com
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
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การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของ
ชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับ ขอมูล ขาวสารของราชการของสํานัก งานเกษตรจั งหวัด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขา ตรวจดู ไ ดที่ ก ลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร สํ า นั ก งานเกษตรจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๙๗๖ ตอ ๑๕–๑๗
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนชัยสุนทร ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๐๓ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๒๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@cpd.go.th
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และการพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแก บุคลากร สหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๐๓
๒๐. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๕๘๘ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๐๗๘ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
kalasinalro@hotmail.com
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดิน
ของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือ
มีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดิน
ของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือ
เขาทําประโยชน โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร
และปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนวยใหเกิดผลดีย่งิ ขึ้น
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๒๐.๔ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ ใหเปน ไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๕๘๘
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๓ /๔ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๐๘๔ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๕๐๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
kalasin@dlt.go.th
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและ
สถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๑.๕ สําหรับ ขอ มูลข าวสารของราชการของสํ านั กงานขนส งจั งหวัด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่บริเวณชั้น ๑ อาคารสํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๒-๑๗๐๐
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุสาขา จํานวน ๑ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ สาขา กุฉิน ารายณ ตั้งอยูเลขที่ ๓๕๘
หมูที่ ๓ ตํ าบลบัวขาว อําเภอกุฉิ น ารายณ โทร. ๐-๔๓๘๕-๑๔๐๕ โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๑๐๕๖
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง อําเภอหวยผึ้ง และกิ่งอําเภอนาคู
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
(๑) สถานี ข นส งผู โ ดยสารจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ (เอกชน) ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๖/๔
ถนนประดิษฐ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๙๘ โทรสาร
๐-๔๓๘๑-๑๒๙๖ ขอบเขตการใหบริการ เปนชุมทางใหรถโดยสารประจําทางทุกเสนทาง ตั้งแตตั้งตน
หรือผานตัวจังหวัดกาฬสินธุ
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๙ ถนนภิรมย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๔๓ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๕๙๕ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
env.kalasin@thaimail.com
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดจดั ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๔๓
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ
๒๓.๑ 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
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐–๔๓๘๑-๑๗๔๗
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@nso.go.th
๒๓.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดั บประเทศ โดยเป น ที่ ป รึก ษาดา นวิช าการสถิติ และดํา เนิน การเกี่ ยวกั บ สถิ ติ เพื่ อคาดการณ
แนวโน ม ทางเศรษฐกิจ สั ง คมของประเทศ รวมทั้ ง จัด ทํ า สถิ ติ เ พื่อ สนับ สนุ น ติ ดตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
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(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ 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
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐–๔๓๘๑-๑๗๔๗
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๓ /๓ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัด กาฬสิ น ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๓๑ และ ๐-๔๓๘๑-๒๗๘๙ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๕๒๔
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :ksn office@thaimail.com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด 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
การดํ าเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงและเปน หน วยขอ มู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
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(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิช ยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๓๑ และ ๐-๔๓๘๑-๒๗๘๙
๒๕. สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๖ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐–๔๓๘๑–๑๖๙๕
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๖๒๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการ
บริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํ าแผนพัฒ นาจั ง หวัด ดํ า เนิน การตามแผน กํ ากั บ และติ ด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูที่ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ โทร.๐–๔๓๘๑–๑๖๙๕
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๑๖๙๕
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๒๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin_dopa@hotmail.com
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของที่ทําการปกครองจั งหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสมุดกรมการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ และที่ทําการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๑๓
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๒๗๔
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cddkalasin@chaiyo.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

และมาตรการในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนฝ กอบรมและพั ฒ นาผูนํ าชุม ชน องคกรชุม ชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๗๔
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐–๔๓๘๑–๕๗๖๙ โทรสาร ๐-๔๓๘๑–๕๗๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สํา หรั บ ข อ มู ล ข าวสารของราชการของสํ า นั กงานที่ ดิ น จั ง หวัด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๙๕
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๕ สาขา คือ
(๑) สาขา กุฉินารายณ ตั้งอยูที่ ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ตําบลบัวขาว อําเภอ
กุฉินารายณ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๑๔๔๗ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอกุฉินารายณ , อําเภอเขาวง
และกิ่งอําเภอนาคู
(๒) สาขา กมลาไสย ตั้งอยูที่ ถนนกมลาไสย-รอยเอ็ด ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๙-๙๐๑๒ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอกมลาไสย , อําเภอรองคํา และ
กิ่งอําเภอฆองชัย
(๓) สาขา ยางตลาด ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด
โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๙–๑๓๖๕ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอยางตลาด
(๔) สาขา หนองกุงศรี ตั้งอยูที่ ถนนหวยเม็ก-ทาคันโท ตําบลหนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๘–๑๑๒๕ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอหนองกุงศรี , อําเภอ
ทาคันโท และอําเภอหวยเม็ก
(๕) สาขา สมเด็ จ ตั้ ง อยู ที่ ถนนถี น านนท ตํ า บลสมเด็ จ อํ า เภอสมเด็ จ
โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๖–๑๖๑๙ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอสมเด็จ , อําเภอคํามวง , อําเภอนามน
อําเภอหวยผึ้ง และกิ่งอําเภอสามชัย
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ
๒๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๙.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑/๒๓ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวั ดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๑๓๙, ๐-๔๓๘๑-๕๒๖๙ และ ๐-๔๓๘๑-๕๒๖๕ โทรสาร
๐-๔๓๘๑-๑๑๓๙ และ ๐-๔๓๘๑-๕๒๖๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin.p@chaiyo.com
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและ
กํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการก อ สร า งด า นสถาป ต ยกรรม วิ ศ วกรรม และการผั ง เมื อ งเพื่ อ ให มี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปน ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิ น การ สนับ สนุน ให คําปรึกษา และบริการทางวิช าการเกี่ ยวกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูได ที่ฝายบริหารงานทั่ว ไปและหองปฏิ บัติการผังเมือ ง สํา นักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๑๓๙ , ๐-๔๓๘๑-๕๒๖๙ และ ๐-๔๓๘๑๕๒๖๕
๓๐. เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๙๑ ถนนหนาเมือง ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๓๒๗๔ โทรสาร ๐-๔๓๘๑–๓๒๗๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ranjamksc@yohoo.com
๓๐.๓ เรื อ นจํ า จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และแก ไ ขพฤติ นั ย ผู ต อ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
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มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูต องขังซึ่ งเปน คนฝาก ผูต องขัง ระหวา งคดีใ นเขตอํ านาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก
ผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของเรือนจําจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายบริหารงานทั่วไป เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๓๒๔๗
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๑๔๓ และ
๐-๔๓๘๑-๒๘๘๓ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๔๔๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :jb.mr@chaiyo.com
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๔๔๓ และ ๐-๔๓๘๑๒๘๘๓
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๖/๘ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๑–๓๒๒๘-๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :kin@doe.go.th
๓๒.๓ สํา นัก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิจ เกี่ ยวกั บการสง เสริ ม การมี งานทํ าและ
คุม ครองคนงาน โดยการศึ กษา วิ เคราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนม ตลาดแรงงานเป น
ศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรม
การจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๓๒๒๘-๙
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๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
๓๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ าจั ง หวั ด สัง กั ดกรมสวัส ดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ จังหวัด
กาฬสินธุ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๑–๑๖๑๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :ksn@laber.go.th
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพัน ธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัม พัน ธแ ละการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๔
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๓/๔๖ ถนนกาฬสิ น ธุ ร อ ยเอ็ ด ตํ า บลกาฬสิ น ธุ อํ า เภอเมื อ ง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๒๖๙๔ และ ๐-๔๓๘๑-๕๑๗๒ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๗๘๗
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kalasin@sso.go.th
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๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงิน ทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกัน สังคมจังหวัด ไดจัด
ไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประกั น สังคมจังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๒๖๙๔
และ ๐-๔๓๘๑-๕๑๗๒
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๓ / ๓๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตํ าบลกาฬสิน ธุ อํา เภอเมือ งกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐–๔๓๘๑-๑๕๖๑ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๑๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
pho4601@health2.moph.go.th
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิ น ผล และสนับ สนุน การปฏิบัติง านของหนว ยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อ ใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ หรื อ http://kalasin.moph.go.th
(http://203.157.186.2) โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๑
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลกาฬสินธุ ขนาด ๕๐๕ เตียง ตั้งอยูที่ ถนนกาฬสินธุ ตําบล
กาฬสิ น ธุ อํ า เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๐๒๐ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
php460@health2.moph.go.th พื้นที่ใหบริการ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ และกิ่งอําเภอดอนจาน สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลกาฬสิน ธุ
และ http://ksh.moph.go.th
(๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่
๑๙๓ หมูที่ ๑๓ ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๑๒๙๑-๒ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.19 พื้นที่ใหบริการ อําเภอกุฉินารายณ สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ
หรือ http://203.157.186.19
(๓) โรงพยาบาลยางตลาด ขนาด ๙๐ เตีย ง ตั้ ง อยู เลขที่ ๘๗ หมูที่ ๒๐
ตํ า บลยางตลาด อํ า เภอยางตลาด โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๙-๑๒๔๙ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
http://203.157.186.21 พื้นที่ใหบริการ อําเภอยางตลาด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่โรงพยาบาลยางตลาด หรือ http://203.157.186.21
(๔) โรงพยาบาลกมลาไสย ขนาด ๙๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๑๑ หมู ที่ ๑
ถนนกมลาไสย-หนองแปน ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย โทร. ๐-๔๓๘๓-๑๓๙๕-๙ โทรสาร
๐-๔๓๘๓-๑๓๙๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.17 พื้นที่ใหบริการ อําเภอกมลาไสย
และกิ่งอําเภอฆองชัย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดู
ไดที่ โรงพยาบาลกมลาไสย หรือ http://203.157.186.17
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(๕) โรงพยาบาลสมเด็จ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๓๙๘ หมูที่ ๒ ตําบล
สมเด็จ อําเภอสมเด็ จ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๖-๑๑๔๐ ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.27
พื้นที่ใหบริการ อําเภอสมเด็จ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลสมเด็จ หรือ http://203.157.186.27
(๖) โรงพยาบาลเขาวง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๒๔๙ หมูที่ ๓ ตําบล
คุมเกา อําเภอเขาวง โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๙๓๕๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.15
พื้นที่ใ หบริการ อําเภอเขาวง และกิ่งอําเภอนาคู สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลเขาวง หรือ http://203.157.186.15
(๗) โรงพยาบาลหนองกุงศรี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๘ หมูที่ ๒
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๘-๑๑๐๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
http://203.157.186.26 พื้น ที่ใ หบริการ อําเภอหนองกุงศรี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี หรือ http://203.157.186.26
(๘) โรงพยาบาลคํามวง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๙๒ หมูที่ ๑๐ ตําบล
ทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๙๐๕๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
http://203.157.186.24 พื้นที่ใหบริการ อําเภอคํามวง และกิ่งอําเภอสามชัย สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลคํามวง หรือ http://203.157.186.24
(๙) โรงพยาบาลท า คัน โท ขนาด ๓๐ เตี ย ง ตั้ งอยู เลขที่ ๑๘๓ หมูที่ ๑
ตํ า บลนาตาล อํ า เภอท า คั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๘-๑๒๑๗ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.25 พื้นที่ใ หบริการ อําเภอทาคัน โท สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลทาคันโท หรือ http://203.157.186.25
(๑๐) โรงพยาบาลหวยผึ้ง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๗ หมูที่ ๘ ตําบล
นิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๖-๙๑๐๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
http://203.157.186.28 พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร อํ า เภอห ว ยผึ้ ง สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหวยผึ้ง หรือ http://203.157.186.28
(๑๑) โรงพยาบาลนามน ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๘๓ หมูที่ ๗ ตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสิน ธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๖-๗๐๘๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
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http://203.157.186.16 พื้นที่ใหบริการ อําเภอนามน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลนามน หรือ http://203.157.186.16
(๑๒) โรงพยาบาลหวยเม็ก ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๕๕ หมูที่ 4 ตําบล
หวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๘-๙๐๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
http://203.157.186.22 พื้ น ที่ ใ หบ ริก าร อํ า เภอห วยเม็ก สํ าหรับ ข อมู ลข า วสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหวยเม็ก หรือ http://203.157.186.22
(๑๓) โรงพยาบาลสหั สขั น ธ ขนาด ๓๐ เตีย ง ตั้ งอยู เลขที่ ๔๘ หมู ที่ ๑๐
ตํา บลโนนบุ รี อํ าเภอสหั สขั น ธ จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๑๑๕๗ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส http://203.157.186.23 พื้นที่ใ หบริการ อําเภอสหัสขันธ สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลสหัสขันธ หรือ http://203.157.186.23
(๑๔) โรงพยาบาลรองคํา ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๑ หมูที่ ๑ ตําบล
รองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ โทร./โทรสาร ๐-๔๓๘๙-๗๑๒๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
http://203.157.186.18 พื้นที่ใหบริการ อําเภอรองคํา สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลรองคํา หรือ http://203.157.186.18
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๖/๑ ถนนบายพาสทุงมน ตําบลกาฬสิน ธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสิน ธุ โทร. ๐-๔๓๘๑–๑๒๔๔ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๙๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
kalasinpro_industry@hotmail.com
๓๖.๓ 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 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุก กฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
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(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของทางราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๔
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๑–๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๒๕๒๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : gigame@hotmail.com
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
เกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนิน การเกี่ยวกับควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
ที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับข อมูล ขา วสารของทางราชการ ของตํ ารวจภู ธรจั งหวั ด ได จัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๐๑

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปน หนวยงานราชการบริหารรองจากจังหวัด มีน ายอําเภอเปนหัวหนา
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่
บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังตอไปนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ มี
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ ส ว นต า ง ๆ ซึ่ ง กระทรวง ทบวง กรม ได ตั้ ง ขึ้ น ในอํ า เภอนั้ น
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
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัดใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนและส งเสริม การวางแผนการผลิ ตการเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูทางดานการผลิต
การจัดการผลผลิต พืช 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 / กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจํา
อําเภอ / กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(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
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับ อํา นาจหน าที่ ของกรมในเขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) 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
ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับการพัฒนาชุม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดิน อําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกันในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย รวมทั้งจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกัน และ
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
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๓๙. อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาฬสินธุ ถนนกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐
ได จั ด ข อ มูล ข า วสารของส ว นราชการไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ดที่ ศู น ย ขอ มู ล ข า วสารอํ า เภอ
เมืองกาฬสินธุ ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยูที่ ถนนบายพาสทุ ง มน ตํ า บลกาฬสิ น ธุ โทร.
๐-๔๓๘๑-๒๙๗๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ โทร.
๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๕๖๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนภิรมย ตําบลกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๒๒๑๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๑๑๑
- สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลลําปาว, ตําบลลําคลอง และตําบลภูดิน
๔๐. อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยู ที่ ที่ วาการอํา เภอยางตลาด ถนนถีน านนท ตําบลยางตลาด โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๙-๑๑๖๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูน ยขอมูล
ขาวสารอําเภอยางตลาด ที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด โทร . ๐-๔๓๘๙-๑๑๖๒ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอยางตลาด โทร. ๐-๔๓๘๙-๑๑๖๒
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนขอนแก น -ยางตลาด ตํ า บลยางตลาด
โทร. ๐-๔๓๘๙-๑๐๙๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอยางตลาด โทร. ๐-๔๓๘๙-๑๑๖๒
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สํา นัก งานพั ฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนถี น านนท ตํ าบลยางตลาด โทร.
สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท ตําบลยางตลาด โทร. ๐-๔๓๘๙–๑๓๖๕
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท ตําบลยางตลาด โทร. ๐-๔๓๘๙–๑๑๓๖
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท ตําบลยางตลาด โทร. ๐-๔๓๘๙–๑๓๕๐
- สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลโนนสูง, ตําบลอีตื้อ และตําบลหัวนาคํา
- สถานีตํ ารวจภู ธรตํา บล ตั้ งอยูที่ ตํ าบลเขาพระนอน อํา เภอยางตลาด โทร.

๐-๔๓๘๘-๒๓๑๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเขาพระนอน, ตําบลบัวบาน และตําบลนาเชือก
๔๑. อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกมลาไสย ถนนสัญจรราชกิจ ตําบลกมลาไสย โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๙-๙๐๘๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
งานปกครองที่ทําการปกครองอําเภอกมลาไสย โทร. ๐-๔๓๘๙-๙๐๘๙ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกมลาไสย โทร.๐-๔๓๘๙-๙๐๖๗
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถ นนสั ญ จรราชกิ จ ตํ า บลกมลาไสย โทร.
๐-๔๓๘๙–๙๒๓๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกมลาไสย โทร.๐-๔๓๘๙-๙๐๘๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกมลาไสย โทร. ๐-๔๓๘๙–๙๐๖๗
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสั ญ จรราชกิ จ ตํ า บลกมลาไสย โทร.
๐-๔๓๘๙-๙๐๑๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสัญจรราชกิจ ตําบลกมลาไสย โทร.
๐-๔๓๘๙-๙๐๑๕
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสั ญ จรราชกิ จ ตํ า บลกมลาไสย โทร.
๐-๔๓๘๙–๙๑๓๖
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๔๒. อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอสมเด็ จ ถนนถี น านนท ตํ า บลสมเด็ จ โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๑-๑๒๖๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอสมเด็จ โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสมเด็จ โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนถีน านนท หมูที่ ๒ ตําบลสมเด็จ โทร.
๐-๔๓๘๖-๑๑๔๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสมเด็จ โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสมเด็จ โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
๕. สํา นั กงานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนถี น านนท หมู ที่ ๒ ตํ าบลสมเด็จ โทร.
๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
๖. สํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนถี น านนท หมู ที่ ๒ ตํ าบลสมเด็ จ
โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูเลขที่ ๑๔ หมูที่ ๒ ถนนถีนานนท ตําบลสมเด็จ
โทร. ๐-๔๓๘๖-๑๒๖๖
- สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๕ หมูที่ ๑ ตําบลแซงบาดาล
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลแซงบาดาล และตําบลมหาไชย
๔๓. อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุฉินารายณ เลขที่ ๒๕๔ หมูที่ ๒ ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร
ตําบลบัวขาว โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๑๗๔๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณ โทร. ๐-๔๓๘๕-๑๗๔๙ มีสวนราชการประจํา
อําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุฉินารายณ โทร. ๐-๔๓๘๕-๑๑๗๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลบัวขาว โทร. ๐-๔๓๘๕-๑๑๗๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุฉินารายณ โทร. ๐-๔๓๘๕–๑๗๔๙
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ โทร.
๐-๔๓๘๕–๑๐๕๔
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลบัวขาว โทร. ๐-๔๓๘๕–๑๔๔๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลบัวขาว โทร. ๐-๔๓๘๕–๑๒๗๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลบัวขาว โทร. ๐-๔๓๘๕–๑๔๔๗
- สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่บานหนองเม็ก หมูที่ ๕ ตําบลเหลาไฮงาม
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเหลาไฮงาม และตําบลจุมจัง
๔๔. อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาวง ถนนเขาวง-นาคู ตําบลคุมเกา โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๙๐๘๙
ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอเขาวง
โทร. ๐-๔๓๘๕-๙๐๘๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาวง โทร. ๐-๔๓๘๕-๙๐๘๙
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเขาวง-นาคู ตํ า บลคุ ม เก า โทร.
๐-๔๓๘๕–๙๑๒๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาวง โทร. ๐-๔๓๘๕-๙๐๘๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาวง โทร. ๐-๔๓๘๕–๙๑๒๓
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอเขาวง โทร.
๐-๔๓๘๕–๙๑๑๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอเขาวง โทร.
๐-๔๓๘๕–๙๓๓๒
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอเขาวง โทร.
๐-๔๓๘๕–๙๑๑๙
๔๕. อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยผึ้ง ถนนหวยผึ้ง-นาคู ตําบลนิคมหวยผึ้ง โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๖-๙๒๕๘ ไดจัดข อมูลข าวสารของทางราชการไว ใ หประชาชนเขา ตรวจดูไดที่ ที่ทํ าการ
ปกครองอําเภอหวยผึ้ง โทร. ๐-๔๓๘๖-๙๒๕๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยผึ้ง โทร. ๐-๔๓๘๖-๙๒๕๘
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอห ว ยผึ้ ง โทร.
๐-๔๓๘๖–๙๑๗๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยผึ้ง โทร. ๐-๔๓๘๖-๙๒๕๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยผึ้ง โทร. ๐-๔๓๘๖–๙๑๔๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยผึ้ง โทร. ๐-๔๓๘๖-๙๒๕๘
๖. สํานัก งานสาธารณสุขอํ าเภอ ตั้ง อยูที่ บริ เวณศู น ยราชการอําเภอหวยผึ้ง โทร.
๐-๔๓๘๖–๙๐๘๙
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอห ว ยผึ้ ง โทร.
๐-๔๓๘๖–๙๐๖๓
๔๖. อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนามน ถนน รพช.๔๐๕๒ หมูที่ ๓ ตําบลนามน โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอนามน โทร. ๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนามน โทร. ๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนน รพช.๔๐๕๒ หมูที่ ๓ ตําบลนามน โทร.
๐-๔๓๘๖–๗๐๕๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนามน โทร. ๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนามน โทร. ๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การอําเภอนามน โทร. ๐-๔๓๘๖-๗๐๓๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนน รพช.๔๐๕๒ หมูที่ ๓ ตําบลนามน
โทร. ๐-๔๓๘๖–๗๐๘๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนน รพช.๔๐๕๒ หมูที่ ๓ ตําบลนามน โทร.
๐-๔๓๘๖–๗๐๕๕
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๔๗. อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํา เภอคํ าม วง ถนนสมประสงค ตํา บลทุง คลอง โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๗-๙๐๘๙ ไดจัด ขอ มูล ขาวสารของทางราชการไวใ ห ประชาชนเข าตรวจดูไ ดที่ ที่ ทํา การ
ปกครองอําเภอคํามวง โทร. ๐-๔๓๘๗-๙๐๘๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคํามวง โทร. ๐-๔๓๘๗-๙๐๘๙
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสมประสงค ตํ า บลทุ ง คลอง โทร.
๐-๔๓๘๗-๙๑๐๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคํามวง โทร. ๐-๔๓๘๗-๙๐๘๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคํามวง โทร. ๐-๔๓๘๗-๙๐๑๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสมประสงค ตําบลทุงคลอง โทร. ๐-๔๓๘๗–๙๓๘๘
๖. สํานัก งานสาธารณสุขอํ าเภอ ตั้ งอยู ที่ ถนนสมประสงค ตําบลทุง คลอง โทร.
๐-๔๓๘๗–๙๐๑๒
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสมประสงค ตํ า บลทุ ง คลอง โทร.
๐-๔๓๘๗–๙๐๗๘
๔๘. อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองคํา ถนนขอนแกน-โพนทอง หมู ๑๓ ตําบลรองคํา โทร. /
โทรสาร ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓ ได จัด ขอมู ลข าวสารของทางราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดู ได ที่
ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอรองคํา ที่ทําการปกครองอําเภอรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๓ ตําบลรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๐๘๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๑๐๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๓ ตําบลรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙–๗๑๑๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๓ ตําบลรองคํา โทร. ๐-๔๓๘๙–๗๐๘๐

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๔๙. อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาคันโท ถนนเจริญประสงค ตําบลนาตาล โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๗-๗๐๗๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอทาคันโท โทร. ๐-๔๓๘๗-๗๐๗๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาคันโท โทร. ๐-๔๓๘๗-๗๐๗๙
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเจริ ญ ประสงค ตํ า บลนาตาล โทร.
๐-๔๓๘๗-๗๐๕๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาคันโท โทร. ๐-๔๓๘๗-๗๐๗๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาคันโท โทร. ๐-๔๓๘๗-๗๐๑๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจริญประสงค ตําบลนาตาล โทร. ๐-๔๓๘๗-๗๐๕๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้ง อยูที่ ถนนเจริ ญประสงค ตําบลนาตาล โทร.
๐-๔๓๘๗-๗๐๘๒
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเจริ ญ ประสงค ตํ า บลนาตาล โทร.
๐-๔๓๘๗-๗๐๑๖
๕๐. อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยเม็ก ถนนฮองฮี-กระนวน ตําบลหวยเม็ก โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๘-๙๑๖๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอหวยเม็ก โทร. ๐-๔๓๘๘-๙๑๖๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยเม็ก โทร. ๐-๔๓๘๘-๙๑๖๔
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนฮ อ งฮี -กระนวน ตํ า บลห ว ยเม็ ก โทร.
๐-๔๓๘๘-๙๐๗๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยเม็ก โทร. ๐-๔๓๘๘-๙๑๖๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยเม็ก โทร. ๐-๔๓๘๘–๙๐๙๕
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนฮ อ งฮี -กระนวน ตํ า บลห ว ยเม็ ก โทร.
๐-๔๓๘๘-๙๐๕๗
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนฮองฮี-กระนวน ตําบลหวยเม็ก โทร.
๐-๔๓๘๘-๙๐๓๖
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนฮ อ งฮี -กระนวน ตํ า บลห ว ยเม็ ก โทร.
๐-๔๓๘๘–๙๑๐๓
๕๑. อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองกุงศรี ถนนหวยเม็ก-ทาคันโท ตําบลหนองกุงศรี โทร. /
โทรสาร ๐-๔๓๘๘-๑๐๘๙ ไดจั ดข อมู ลข าวสารของทางราชการไว ใ ห ประชาชนเข าตรวจดู ได ที่
ที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุงศรี โทร. ๐-๔๓๘๘-๑๐๘๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอหนองกุงศรี โทร. ๐-๔๓๘๘-๑๐๘๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหวยเม็ก-ทาคันโท ตําบลหนองกุงศรี โทร.
๐-๔๓๘๘-๑๐๕๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองกุงศรี โทร. ๐-๔๓๘๘-๑๐๘๙
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอหนองกุ ง ศรี โทร.
๐-๔๓๘๘–๑๑๖๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหวยเม็ก-ทาคันโท ตําบลหนองกุงศรี โทร.
๐-๔๓๘๘–๑๐๘๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหวยเม็ก-ทาคัน โท ตําบลหนองกุงศรี
โทร. ๐-๔๓๘๘–๑๑๔๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหวยเม็ก-ทาคันโท ตําบลหนองกุงศรี โทร.
๐-๔๓๘๘-๑๐๕๙
๕๒. อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํา เภอสหัส ขัน ธ ถนนหลั กเมือ ง ตํ าบลโนนบุรี โทร. / โทรสาร
๐-๔๓๘๗-๑๐๙๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอสหัสขันธ โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๙๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสหัสขันธ โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๙๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหลักเมือง ตําบลโนนบุรี โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๔๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสหัสขันธ โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๙๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสหัสขันธ โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๒๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหลักเมือง ตําบลโนนบุรี โทร. ๐-๔๓๘๗–๑๐๖๙
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนหลั ก เมื อ ง ตํ า บลโนนบุ รี โทร.
๐-๔๓๘๗–๑๑๒๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหลักเมือง ตําบลโนนบุรี โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๐๓๖
๕๓. กิ่งอําเภอสามชัย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย เลขที่ ๖๓ ถนนบานโพน-วังสามหมอ ตําบลสําราญ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการ
ปกครองกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอสามชั ย โทร.
๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามชัย โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๕๓
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ ตําบลหนองชาง โทร. ๐-๔๓๘๑-๘๑๔๒
๕๔. กิ่งอําเภอนาคู อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้ง อยูที่ ที่ ว าการกิ่ ง อํา เภอนาคู เลขที่ ๑๑ ถนนนาคู บ านชาด ตํ า บลนาคู โทร. /
โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖ ไดจัดข อมูล ขาวสารของทางราชการไว ใ หป ระชาชนเขาตรวจดูได ที่
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖
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๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑-๗๓๕๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๐ ตําบลนาคู โทร. ๐-๔๓๘๑–๗๒๓๕
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๗๘ /๑ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานนาคู โทร.
๐-๔๓๘๑–๗๒๔๐
๕๕. กิ่งอําเภอดอนจาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วา การกิ่ง อําเภอดอนจาน ถนนคําเม็ ก-หนองแคน ตําบลดอนจาน โทร.
๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒ ได จัดขอมูลขาวสารของทางราชการไว ใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูน ยขอมู ล
ขาวสารกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข กิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอดอนจาน โทร.
๐-๔๓๘๐-๑๐๒๒
๗. สถานีตํ ารวจภูธรกิ่ งอํ าเภอ ตั้ งอยูที่ หมู ที่ ๓ ตํ าบลดอนจาน โทร. ๐-๔๓๘๐-๑๐๐๙
๕๖. กิ่งอําเภอฆองชัย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม ตําบลฆองชัยพัฒนา
โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓ ไดจดั ขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๘๔
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอฆ อ งชั ย โทร.
๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๖๓
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๑ ตําบลฆองชัย โทร. ๐-๔๓๘๕-๔๑๗๕
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วรสิทธิ์ โรจนพานิช
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

