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ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดเลย อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็นหรือรักษา
สิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดเลยเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนํา
ในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร
จังหวัดเลย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๗ ตอน ๔๓
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓ และประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสรางการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดเลย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาแกไข
บทบั ญญั ติใ หส อดคลอ งกั บการโอนอํา นาจหน าที่ ของส วนราชการใหเป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการของ
หนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดเลยจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๒ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๒ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดเลย จะตองเปน ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิด
ผลสัม ฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม คาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํ านาจตั ดสิน ใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้นยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสัง่ การ
ของนายกรัฐ มนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ผูตรวจราชการ
และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
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(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) 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 กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ-กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแ กศ าลากลางจังหวัด ตั้งอยูเลขที่ ๔๐ ถนนมะลิวัลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย ๔๒๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖, โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๓๔, ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖, ๐ ๔๒๗๓ ๓๒๐๙ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : loei @ moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัม พัน ธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย
(หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดเลย ตั้งอยูที่ ชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย
(หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๓๒๐๙
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www loei.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเลย
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘
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
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณท่ดี ีของประเทศไทย
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 ๘๓ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเลย ชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย
(หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘
๑๑. ขอมูลขาวสารของที่ทําการสัสดีจังหวัดเลย
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ชั้นที่ ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๐๓
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๐๓
๑๑.๓ ที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มพล กองกํ า ลั ง สํ า รอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั ส ดี ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ย วข อ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงป ญหาในกิ จการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ และสภาพของทหารกองเกิ น ทหารกองหนุ น
ในเขตทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(๗) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(๘) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัด ยุทโธปกรณของหนว ย ตลอดจนกิ จการอัน เกี่ย วกั บกํา ลัง คน ในเขตทองที่จั งหวัด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดเลย ชั้นที่ ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๐๓
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดเลย
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(๓) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝาย ๑ สํานักงานคลังจังหวัดเลย ชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม)
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙
๑๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเลย
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๘๔
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๘๔
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและ
เปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัม พั น ธแ ละรณรงค ใ ห มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเลย ชั้นที่ ๑ อาคาร
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๘๔
๑๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๘๗๑
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๔๘๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moae lei @ yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(๓) กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(๔) ควบคุม กํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(๕) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๖) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย ชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลาง
จังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๘๗๑ – ๒
๑๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประมงจังหวัดเลย
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูชั้นที่ ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๙๗๕
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๙๗๕
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมง
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริม าณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมงดังกลาว
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(๓) จัด ทํ าแผนพั ฒ นาด า นประมง ฐานข อ มูล ประมง ประชาสัม พั น ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(๔) 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
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประมงจังหวัดเลย อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) ชั้นที่ ๑
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๙๗๕
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๑๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนจรัสศรี ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๕๗๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๕๒๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : loei_dld @ hotmail.com
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) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปศุสัตว โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๙๗๕
๑๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปาไมจังหวัดเลย
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๓๗/๑ ถนนนกแกว ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๑๑๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๑๑๒
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
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ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(๒) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปาไมจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๑๑๒
๑๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย หมูที่ ๙ บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ ตําบลนาอาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๔๓ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๓๔๕
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(๒) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๔๓
๑๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสหกรณจังหวัดเลย
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้ ง อยู ที่ ๑๐๖ ถนนเลย - ด า นซ า ย ตํ า บลกุ ด ป อ ง อํ า เภอเมื อ งเลย โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๒๗๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๒๐
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยง
ธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ 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 และวิธีการสหกรณ
ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ กลุมงานจัดตั้งสถาบันกลุมเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๒๐
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๒๐
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๒๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูชั้นที่ ๒ อาคารที่วาการอําเภอเมืองเลย (หลังเกา ) ถนนเจริญรัฐ ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๐๑๖๑ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๕๔๕
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดิน ที่รัฐซื้อหรือเวนคืน จากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดิน
เกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง
หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ กลุมงานการปฏิรูปที่ดิน ชั้นที่ ๒ อาคารที่วาการอําเภอเมืองเลย (หลังเกา)
โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๐๑๖๑
๒๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานขนสงจังหวัดเลย
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๑๓๑ หมูที่ ๖ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลนาออ อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๓๗ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๓๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : loei @ dlt. motc.go.th
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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
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้นลางอาคารสํานักงานขนสงจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๓๗
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดเลย สาขา จํานวน ๑ สาขา ไดแก
สํานักงานขนสงจังหวัดเลย สาขาอําเภอดานซาย ตั้งอยูที่ ๑๐๒ หมูที่ ๑ ตําบลโคกงาม
ถนนเลย - ดานซาย อําเภอดานซาย ๔๒๑๐๒ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๒๙ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๒๙
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ ตําบลโคกงาม ตําบลโพนสูง ตําบลวังยาว
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเลย ตั้งอยูที่ ถนนมะลิวัลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง
เลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๐๕๘๖ โทรสาร ๐ ๔๒๘๓ ๐๕๘๖
๒๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๓๙๔
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๓๑๘
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๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(๓) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(๕) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สํา หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๗๐
๒๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติจังหวัดเลย
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) ชั้น ๔ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๗๐
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : loei @ nso.go.th
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๒๓.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับพื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายวิชาการและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย
(หลังใหม) ชั้น ๔ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒
๒๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๓๐๒/๙ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๑๖๓ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
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(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และเปนหนวยขอมูลทางการพาณิช ย
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองศูน ยบริการขอมูลขาวสาร อาคารสํานักงานพาณิช ยจังหวัดเลย ชั้น ๑ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๑๖๓, โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๑๖
๒๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจังหวัดเลย
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) ชั้น ๒ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖
๐ ๔๒๘๓ ๓๒๐๙ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖, ๐๔๒๘๓ ๓๒๐๘, ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๓๔ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : loei@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(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
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดเลย ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา)
ชั้น ๑ โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๓๒๐๙ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๔๖, ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๓๔, ๐ ๔๒๘๓ ๓๒๐๙
๒๖. ขอมูลขาวสารของที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) ชั้น ๓ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๒๐
๐ ๔๒๘๑ ๑๐๔๐ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๑๔๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๐๔๐ ไปรษณีย อิเล็ก ทรอนิ กส :
m42000010@dopa.go.th
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทาํ การปกครองจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายปกครอง อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม ) ชั้น ๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๐๔๐
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๒๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม) ชั้น ๔ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๗๓
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๗๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdd loei @ chaiyo.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
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
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัดเลย อาคารศาลากลาง
จังหวัดเลย ชั้น ๔ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๗๓ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๗๓
๒๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนนกแกว ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๐๔
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๕๕๑
๒๘.๓ สํานักงานที่ดิน จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
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(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย ถนนนกแกว ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๐๔
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๔ สาขา คือ
(๑) สาขาวั ง สะพุ ง ตั้ ง อยู ที่ ถนนภู ม วิ ถี ตํ า บลวั ง สะพุ ง อํ า เภอวั ง สะพุ ง
๔๒๑๓๐ โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๕๖๐ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอวังสะพุง อําเภอภูหลวง กิ่งอําเภอเอราวัณ
(๒) สาขาภูก ระดึง ตั้ง อยู ที่ ถนนราชวิถี ตํา บลภู กระดึ ง ๔๒๑๘๐ โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๑๐๒๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๒๔ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว
กิ่งอําเภอหนองหิน
(๓) สาขาดานซาย ตั้งอยูที่ ถนนแกวอาสา ตําบลดานซาย ๔๒๑๒๐ โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๑๓๓๐ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ อําเภอนาแหว
(๔) สาขาเชี ย งคาน ถนนชายโขง ตํ า บลเชี ย งคาน ๔๒๑๑๐ โทร.
๐ ๔๒๘๒ ๑๐๓๓ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอเชียงคาน อําเภอปากชม
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๒๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้ งอยู ที่ ถนนเลย - เชียงคาน ตํ าบลเมือ ง อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๔๘๓๖ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๔๓
๒๙.๓ 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
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิ น การ สนับ สนุน ให คําปรึกษา และบริการทางวิช าการเกี่ ยวกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายวิเคราะหขอมูล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
(ชั้นลาง) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๔๓
๓๐. ขอมูลขาวสารของเรือนจําจังหวัดเลย
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิ รรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนจรัสศรี ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๙๑
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๙๗๗
๓๐.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุง
พัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มีสุขภาพกาย
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และจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจํา
ตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กาํ หนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองรับรอง ฝายบริหารงานทั่วไป เรือนจําจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๙๑
๓๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานแรงงานจังหวัดเลย
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๕๕๗ - ๘
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : tuuy @ loeinet.com
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) ดําเนิ น การเกี่ย วกับงานยุ ทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๒ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานแรงงานจังหวัดเลย อาคารศาลากลางจังหวัดเลย
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๙๑
๓๒. ขอมูลขาวสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) ชั้น ๒ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๕๙๔
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๕๙๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : www.loe @ doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนม ตลาดแรงงานเปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อให
ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับ
สิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการจัดหางาน
และสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) ชั้น ๒ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๒๕๙๔ ๕
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๓๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเลย
๓๓.๑ เปน สว นราชการประจําจั งหวัด สั งกัด กรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๒
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๒
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา)
ชั้น ๒ โทร.๐ ๔๒๘๑ ๒๖๑๓
๓๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา ) ชั้น ๑ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๔๕๓
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๑๓
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเกา) ชั้น ๑ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๒๖๑๓
๓๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ถนนมะลิวัลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๗๔๕
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๐๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : loei heaith @ hotmail
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขา ตรวจดู ไดที่ ห องรับรอง อาคารสํา นักงานสาธารณสุขจังหวั ดเลย ชั้น ๒ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๒๗๔๕, ๐ ๔๒๘๑ ๒๗๔๕
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๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลเลย ขนาด ๓๖๐ เตียง
ตั้ ง อยู ที่ ถนนมะลิ วั ล ย ตํ า บลกุ ด ป อ ง อํ าเภอเมื องเลย ๔๒๐๐๐ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๓๕๒๗ - ๒๘ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๕๒๗ - ๒๘ พื้นที่ใหบริการ พื้นที่เขตจังหวัดเลยและบัตรทอง
สําหรับประชาชนที่อาศัยในเขตตําบลกุดปอง และอําเภอเมืองเลยสําหรับขอมูลขาวสารของราชการของ
โรงพยาบาลเลย ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ ตึกอํานวยการ
โรงพยาบาลเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๕๗ - ๘
(๒) โรงพยาบาลชุมชนสมเด็จพระยุพราชดานซาย ขนาด ๖๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย ๔๒๑๒๐
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๑๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๗๖ พื้น ที่ใ หบริการ เขตพื้นที่อําเภอดานซาย
สําหรับขอ มูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ ห องรับรอง
ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๑๔
(๓) โรงพยาบาลภูกระดึง ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้ ง อยู ที่ ๑๔๙ หมู ๘ ถนนราชวิ ถี ตํ า บลภู ก ระดึ ง ๔๒๑๘๐ โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๑๐๑๗ โทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๑๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pkd_Hosp @ yahoo.com
พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอภูกระดึง กิ่งอําเภอหนองหิน สําหรับขอมูลขาวสารไดจัดใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูกระดึง โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๑๐๑๗
(๔) โรงพยาบาลนาดวง ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ หมู ๖ ถนนเลย – นาดวง ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง ๔๒๒๑๐
โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๙๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๗๑๕๒ พื้น ที่ใ หบริการ เขตพื้น ที่อําเภอนาดว ง
สํา หรับ ข อมู ล ข าวสารของโรงพยาบาลนาด วงไดจั ด ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ดที่ หอ งรับ รอง
ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๙๔
(๕) โรงพยาบาลเชียงคาน ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ถนนเชียงคาน - ปากชม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ๔๒๑๑๐
โทรสาร ๐ ๔๒๘๒ ๑๑๐๑ พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอเชียงคาน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองประชุม โรงพยาบาลเชียงคาน ตึกผูปวยนอก
โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๑๐๑
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(๖) โรงพยาบาลปากชม ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยู ที่ ๔๔๓ หมู ๑ ตํ าบลปากชม อํ าเภอปากชม ๔๒๑๕๐ โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๑๐๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pakchom @ thaimail.com พื้นที่บริการ เขตพื้นที่อําเภอ
ปากชม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองบริการ
ตึกผูปวยนอก ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ โรงพยาบาลปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๐
(๗) โรงพยาบาลนาแหว ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ๘๐ หมู ๕ ถนนดานซาย - นาแหว ๔๒๑๗๐ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๓๗
โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๕๔ พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอนาแหว สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
โรงพยาบาลได จัด ไว ใ ห ประชาชนเข าตรวจดู ได ที่ ห องบริ การ ฝา ยบริห ารทั่ว ไป ตึก ผูป วยนอก
โรงพยาบาลนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๓๗
(๘) โรงพยาบาลภูเรือ ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ ๔๒๑๖๐ โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๙๐๙๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๗๒ พื้นที่บริการ เขตพื้นที่อําเภอภูเรือ สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการ โรงพยาบาลภูเรือไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หนวยใหบริการปฐมภูมิ ตึกผูปวยนอก
โรงพยาบาลภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๙๔
(๙) โรงพยาบาลทาลี่ ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ หมู ๑ ถนนเลย - ทาลี่ ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ ๔๒๑๔๐ โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๙๐๑๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๑๒ พื้นที่บริการ เขตพื้นที่อําเภอทาลี่ สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการ โรงพยาบาลทาลี่ ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป
ตึกผูปวยนอกโรงพยาบาลทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๑๒
(๑๐) โรงพยาบาลวังสะพุง ขนาด ๖๐ เตียง
ตั้งอยูที่ หมู ๓ ถนนวังสะพุง - ทรายขาว ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง
๔๒๑๓๐ โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๑๐๑, ๐ ๔๒๘๔ ๑๗๑๘ โทรสาร ๐ ๔๒๘๔ ๑๑๐๑, ๐ ๔๒๘๔ ๑๗๑๘
พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอวังสะพุง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๑๐๑
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(๑๑) โรงพยาบาลภูหลวง ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ หมู ๙ ถนนบานอุม - หนองบัว ตําบลหนองคัน อําเภอภูหลวง
๔๒๒๓๐ โทร. ๐๔๒๘๗ ๙๑๐๑ โทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๖๔ พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอภูหลวง
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยประกันคุณภาพ
ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูหลวง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๑๐๑
(๑๒) โรงพยาบาลผาขาว ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ๑๕๕ หมู ๘ ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว ๔๒๒๔๐ โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๑๐๑ - ๓ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๐๑ - ๓ พื้นที่ใหบริการ เขตพื้นที่อําเภอผาขาว สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการโรงพยาบาลไดจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป
ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลผาขาว โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๕๑๐๑ - ๓
(๑๓) โรงพยาบาลเอราวัณ ขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูที่ ๖๙๒ ถนนเลย - อุดรธานี ตําบลผาอินทรแปลง กิ่งอําเภอเอราวัณ
๔๒๒๒๐ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๓๔๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๕ ๓๓๔๕ พื้น ที่ ใ หบ ริการ เขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอเอราวัณ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
หองรับรอง ฝายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลเอราวัณ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๓๔๒
๓๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๓๐๒/๑ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๙๕๙ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๐๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ind - loei @ narai.oic.go.th
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แร พิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล และดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุ ก
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
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(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ี ฝายนโยบายและแผน ชั้น ๑ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๑๙๕๙
๓๗. ขอมูลขาวสารของตํารวจภูธรจังหวัดเลย
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนพิพัฒนมงคล ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๑๗
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ ฝายแผนงานและวิชาการ ชั้น ๑ อาคารฝายแผนงานและวิชาการ ตํารวจภูธรจังหวัดเลย
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๑๗
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบลออกเปน
กิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ 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 เช น การรั บ ลงบั ญ ชี ท หารกองเกิ น การออกหมายเรี ย กเข า รั บ ราชการทหาร
กองประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิ 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/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(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 มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดิน อําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
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การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(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
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล 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 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๙. อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเลย ถนนจรัสศรี ตําบลกุดปอง โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๓
โทรสาร ๐ ๔๒๘๓ ๓๗๒๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายปกครอง
และอํานวยความยุติธรรม ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๓ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๕๓๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - นาดวง ตําบลนาอาน
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชัน้ ๒ ที่วาการอําเภอเมืองเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๓
๔. สํา นั ก งานพั ฒ นาชุม ชนอํ า เภอ ตั้ งอยู ที่ ชั้น ๑ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งเลย โทร.
๐ ๔๒๘๓ ๒๒๒๐
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจริญรัฐ ตําบลกุดปอง โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๕๖๗
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิพัฒนมงคล ตําบลกุดปอง โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๓๕๙
โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๔๐
- สถานีตํารวจภูธรตําบลนาดินดํา ตั้งอยูที่ ถนนนาดินดํา - บานทาสวรรค ตําบลนาดินดํา
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๓๘ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลนาดินดํา โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๓๘ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ตําบลนาดินดํา ตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย
๔๐. อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังสะพุง ถนนภูมิวิถี ตําบลวังสะพุง รหัสไปรษณีย ๔๒๑๓๐
โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๑๔๑ โทรสาร ๐ ๔๒๘๔ ๑๓๗๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๑๔๑
๐ ๔๒๘๔ ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๔๒๘๔ ๑๓๗๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๙๘๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนภูมิวิถี ตําบลวังสะพุง โทร.๐ ๔๒๘๔ ๑๔๓๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชัน้ ๒ ที่วาการอําเภอวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๓๗๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวังสะพุง
ถนนภูมิวิถี ตําบลวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๒๗๐
๕. สํานั กงานที่ดิ นจั งหวั ด สาขาวั งสะพุง ตั้ งอยู ที่ อาคารสํานักงานที่ ดิน ถนนภู มิวิ ถี
ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๓๔๒
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ขอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ซอยหลั ง ที่ว า การอํ าเภอวั ง สะพุ ง โทร.
๐ ๔๒๘๔ ๑๓๔๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนภูมิวิถี ตําบลวังสะพุง โทร. ๐๔๒๘๔ ๑๒๕๔
- สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองหญาปลอง ตั้งอยูที่ ถนนวังไห - โคกขมิ้น บานเหมืองแบง
ตําบลหนองหญาปลอง โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๐๓๙ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหนองหญาปลอง ตําบลโคกขมิ้น
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๔๑. อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงคาน ถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน รหัสไปรษณีย ๔๒๑๑๐
โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗ โทรสาร ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยดํารงธรรม ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน โทร. ๐๔๒๘๒ ๑๕๙๗ และมี
สวนราชการอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอเชียงคาน ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงคาน ถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน
รหัสไปรษณีย ๔๒๑๑๐ โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๓๙๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเชียงคาน - ปากชม ตําบลเชียงคาน โทร.
๐ ๔๒๘๒ ๑๐๘๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงคาน ชั้น ๒ โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗
๔. สํานั กงานพัฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ งอยูที่ ที่ วา การอํา เภอเชียงคาน ชั้ น ๒ โทร.
๐ ๔๒๘๒ ๑๖๑๑
๕. สํานักงานที่ดิน จังหวัด สาขาเชีย งคาน ตั้ง อยูที่ อาคารสํา นัก งานที่ดิน จัง หวัด
สาขาเชียงคาน ถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๐๓๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลเชียงคาน โทร.
๐ ๔๒๘๒ ๑๒๘๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชายโขง ตําบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๑๘๑
๔๒. อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาลี่ หมู ๒ ถนนทรงฆะศิริ ตําบลทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖
โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
การปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖
มีสวนราชการประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารที่วาการอําเภอทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนทรงฆะศิริ ตําบลทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๖๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๒๐๖
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๑๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินอําเภอ ถนนทรงฆะศิริ ตําบลทาลี่
โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๕๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - ทาลี่ ตําบลทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๑๒๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนทรงฆะศิริ ตําบลทาลี่ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๐๓๘
- สถานีตํารวจภูธรโพนทอง ตั้งอยูที่ บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี โทร. ๐ ๑๒๒๑ ๐๘๗๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลอาฮี ตําบลน้ําทูน
๔๓. อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากชม ถนนปากชม - ศรีเชียงใหม ตําบลปากชม รหัสไปรษณีย
๔๒๑๕๐ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานปกครอง ชั้น ๒ ที่ทําการปกครองอําเภอปากชม โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕ มีสวนราชการประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕
๒. สํานัก งานเกษตรอํ าเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเชีย งคาน - ปากชม ตํา บลปากชม โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๑๐๔๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๖๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอ ปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๑๓๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินอําเภอปากชม ถนนปากชม - ศรีเชียงใหม
ตําบลปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๒๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชม ถนนปากชม ศรีเชียงใหม ตําบลปากชม โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๑๐๙๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนปากชม - ศรีเชียงใหม ตําบลปากชม โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๑๐๓๕
- สถานีตํารวจภูธรตําบลเชียงกลม ตั้งอยูที่ ถนนบานธาตุ - ปากชม ตําบลเชียงกลม
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเชียงกลม ตําบลหวยบอซืน ตําบลชมเจริญ
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๔๔. อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอภูกระดึง ถนนราชวิถี หมู ๘ ตําบลภูกระดึง รหัสไปรษณีย ๔๒๑๘๐
โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๓ โทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอภูกระดึง ที่ทําการปกครองอําเภอภูกระดึง โทร. ๐๔๒๘๗ ๑๐๙๓
มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๑๑๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑/๔ หมู ๘ ตําบลภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๑๑๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอภูกระดึง โทร.๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๓
๔. สํา นั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ง อยูที่ ชั้น ๒ ที่ ว าการอํ า เภอภู กระดึง โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๒
๕. สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาอําเภอภูกระดึง ตั้งอยูที่ หมู ๘ อาคารสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขาภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๘๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๑๕ หมู ๘ ถนนราชวิถี ตําบลภูกระดึง
โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๒๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๓/๑ หมู ๘ ถนนราชวิถี ตําบลภูกระดึง โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๑๐๒๔
๔๕. อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอภูเรือ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลหนองบัว รหัสไปรษณีย ๔๒๑๖๐
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : WWW.Amphur phurua.com
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยรวมขาวสารอําเภอภูเรือ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔ มีสวนราชการประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารที่วาการอําเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๑๑๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๗ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลหนองบัว โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๙๐๓๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๓๕
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๗ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลหนองบัว โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๙๑๑๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - ดานซาย ตําบลหนองบัว โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๙๑๑๔
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเลย - ด า นซ า ย ตํ า บลหนองบั ว โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๙๐๙๐
๔๖. อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาดวง เลขที่ ๑๘๙ ถนนเลย - นาดวง ตําบลนาดวง รหัสไปรษณีย
๔๒๒๑๐ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๑๕ โทรสาร ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๑๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารการปกครอง ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๑๕
มีสวนราชการประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๑๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอนาดวง ถนนเลย - นาดวง
โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๓๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๑๕
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๒ ที่ ว า การอํ า เภอนาด ว ง โทร.
๐ ๔๒๘๘ ๗๑๕๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๑๒๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - นาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๕๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - นาดวง ตําบลนาดวง โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๗๐๗๓
๔๗. อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนาแหว ถนนดานซาย - เหมืองแพร ตําบลนาแหว รหัสไปรษณีย
๔๒๑๗๐ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๔๑ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๔๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๒ ฝายบริหารงานปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอนาแหว โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๗๐๔๑ และมีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๑๗๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๓ หมู ๕ ตําบลนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๓๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๔๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๕๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๕๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๐ ถนนดานซาย - นาแหว ตําบลนาแหว
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๓๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙ หมู ๕ ตําบลนาแหว โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๗๐๗๔
๔๘. อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดานซาย ถนนแกวอาสา ตําบลดานซาย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๒๐
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖ โทรสาร ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองประชุมเล็ก ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๔ หมู ๑๔ ถนนดานซาย – นครไทย ตําบลดานซาย
โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๘๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖-๗
๔. สํา นั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๑ ที่ ว า การอํ า เภอด า นซ า ย โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๑๔๑๕
๕. สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาดานซาย ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาอําเภอดานซาย
ถนนแกวอาสา ตําบลดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๓๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนนิรัติศัย ตําบลดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๙๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนแกวอาสา ตําบลดานซาย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๑๐
- สถานีตํารวจภูธรตําบลโคกงาม ตั้งอยูที่ถนนเลย - ดานซาย ตําบลโคกงาม โทร.
๐ ๔๒๘๙ ๒๐๔๔ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลโคกงาม ตําบลโพนสูง ตําบลหนองอุมลัว และตําบลวังยาว
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๔๙. อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ตั้งอยู ที่ ที่ วาการอําเภอผาขาว เลขที่ ๓๒๙ ถนนประชาอาสา ตําบลโนนปอแดง
รหัสไปรษณีย ๔๒๒๔๐ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๑ - ๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๒ ไดจัดขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยดํารงธรรม ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอผาขาว โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๑ - ๒ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอผาขาว โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๑
ตอ ๑๑๐
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนประชาอาสา ตํ า บลโนนปอแดง โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๑๓๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอผาขาว โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๑ - ๒
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๒ ที่ ว า การอํ า เภอผาขาว โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๒๒๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอผาขาว โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๘๑๔๑ - ๒
ตอ ๑๐๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนประชาอาสา ตําบลโนนปอแดง โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๒๔๖
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนประชาอาสา ตํ า บลโนนปอแดง โทร.
๐ ๔๒๘๑ ๘๒๔๖
๕๐. อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอภูหลวง ถนนแยกภูหลวง - โนนสวาง ตําบลหนองคัน รหัสไปรษณีย
๔๒๒๓๐ โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารการปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอภูหลวง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒
มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอภูหลวง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ ถนนหนองเขียด - โนนสวาง
โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๔๙
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอภูหลวง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๑ ที่ ว า การอํ า เภอภู ห ลวง โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๙๐๓๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอภูหลวง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๑๕๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ถนนบานอุม หนองบัว ตําบลหนองคัน โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๙๑๘๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนหนองเขียด - โนนสวาง ตําบลหนองคัน โทร.
๐ ๔๒๘๗ ๙๐๑๓
๕๑. กิ่งอําเภอหนองหิน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอหนองหิน เลขที่ ๒๒๐ หมู ๒ ถนนมะลิวัลย ตําบลหนองหิน
กิ่งอําเภอหนองหิน รหัสไปรษณีย ๔๒๑๙๐ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑ โทรสาร ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
ไดจัดขอมู ลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูได ที่ฝายบริห ารการปกครอง ที่ทําการ
ปกครองกิ่งอําเภอหนองหิน โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร.๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูท่ี ชั้น ๒ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๓๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ถนนมะลิวัลย
ตําบลหนองหิน โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๓๐๘
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ถนนหนองหิน - ผาหวาย ตําบลหนองหิน
โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๒๐๙๑
๕๒. กิ่งอําเภอเอราวัณ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอ ถนนเลย - หนองบัวลําภู ตําบลผาอินทรแปลง รหัสไปรษณีย
โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗ โทรสาร ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารการปกครอง ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ชั้น ๒ ที่วาการกิ่งอําเภอเอราวัณ
โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
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๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร.๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ชั้น ๒ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๒ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอ โทร.
๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ที่วาการกิ่งอําเภอ โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑๓ ถนนเลย - หนองบัวลําภู ตําบล
ผาอินทรแปลง โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเลย - หนองบัวลําภู ตําบลผาอินทรแปลง
โทร. ๐ ๔๒๘๕ ๓๐๒๗
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สถิตย ภักดิ์ศรีแพง
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเลย

