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ประกาศจังหวัดแพร
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ จ ะให ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง และได รู ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
ในสวนราชการของจังหวัดแพร อัน จะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดง
ความเห็น หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดแพรเห็น เปน การสมควรประกาศโครงสราง
และการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดแพร เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธีการดําเนิน งาน และ
สถานที่ติดตอของสวนราชการ หนวยงานรัฐ วิสาหกิจประจําจังหวัด และอําเภอ ของจังหวัดแพร
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๕๓ ง วันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๔๓
๒. การจั ด โครงสร า งองค ก รในการดํ า เนิ น การ อํ า นาจหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด แพร
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของส ว นราชการใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงแบ งส ว นราชการของหนว ยงานที่ มี ราชการบริห ารสว นภูมิ ภาค และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดแพร จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๘ อําเภอ
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๔. การบริ หารราชการของจัง หวัด แพร จะต องเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุข ของประชาชน
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
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่ และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนํา และคําชี้แ จงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูใ นจังหวัดนั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครูใหปฏิบัติราชการ
ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ หรื อคํ าสั่ งของกระทรวง ทบวง กรม หรือ มติ ของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัด
ที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒ นาจังหวัด
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอ กระทรวงที่เกี่ ยวขอ งตามโครงการหรือ แผนพัฒ นาจัง หวั ด
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงาน หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐ บาล หรือ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่ น ซึ่งคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวา ราชการจั งหวั ด
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปน อํานาจหนา ที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหป ระชาชนติดตอขอรั บ
บริการไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูเลขที่ ๑๕ ถนนไชยบูรณ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
รหัสไปรษณีย ๕๔๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํา นั ก งานจั ง หวั ด ตั้ง อยู ที่ ชั้ น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจั ง หวั ด แพร โทร.
๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๔๑๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae@moi.go.th
๙.๒ สํา นัก งานประชาสัม พัน ธจั งหวัด แพร ตั้ งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศาลากลาง
จังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๖๖ โทรสาร ๐-๕๔๖๒-๑๑๑๖
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดแพร ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลาง
จั ง หวั ด แพร โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๔๑๑ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
phrae@moi.go.th
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.phrae.go.th
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดแพร
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๖๖
โทรสาร ๐-๕๔๖๒-๑๑๑๖
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
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจสามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด
ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
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(ค) ประสานใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัม พันธจังหวัดแพร หรือ www.geocities.com/pr_phrae
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๖๖
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดแพร
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๗๘
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๗๘
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
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั สดี ทั้ งปวงที่ เกี่ ยวขอ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แ จงปญ หาในกิจการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
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(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัด ยุทโธปกรณของหนว ย ตลอดจนกิ จการอัน เกี่ย วกั บกํา ลัง คน ในเขตทองที่จั งหวัด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายธุรการกําลังพล ที่ทําการสัสดีจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๗๘
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดแพร
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖
๐-๕๔๕๒-๒๙๔๗ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๙๔๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Pre@cgd.go.th
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอ และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ 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
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ งานธุรการ สํานักงานคลังจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดแพร
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๗๒-๓
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๗๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae_sdaw@yahoo.com
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๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรม และความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการ
กําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริ ม สนับ สนุ น และประสานการดํ าเนิน งานกั บองค กรเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ใ นการจัดสวัสดิการ
สังคมตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูน ยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัม พัน ธ และรณรงคใ หมีการดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายสวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๗๒-๓
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๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแพร
๑๔.๑ เป น ส วนราชการประจํ าจั งหวัด สัง กัด สํา นัก งานปลัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๑๐๔๓
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๓๖๓๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moac_pre@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน
จังหวัด
(ข) ศึกษา วิ เคราะห และจั ดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํา กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับข อมูลขาวสารของราชการของสํา นักงานเกษตรและสหกรณจังหวั ด
ได จัด ไว ใ หป ระชาชนเขา ตรวจดู ได ที่ ฝา ยแผนงานฯ ศู น ยข อมู ล สํา นัก งานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๑๐๔๓, ๐-๕๔๕๒-๓๖๓๑
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๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดแพร
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๑/๑๒ ถนนวีระ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๙๙๙
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๙๙๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cwphrae@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํา นั ก งานประมงจั งหวั ด มีภ ารกิ จ เกี่ย วกั บ การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาด า น
การประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละประเมิ น เทคโนโลยี ท างการประมงทุ ก สาขา
เพื่อสนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธุรกิจและอาชีพ
การประมงดังกลาว เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาดา นประมง ฐานขอ มูล ประมง ประชาสั ม พั น ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานประมงจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๙๙๙
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๑๖.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๐ ถนนรองซอ ซอย ๓ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร โทร.
๐-๕๔๕๑-๑๐๙๘ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๙๘
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย พั ฒ นา ประยุ ก ต และถ า ยทอดเทคโนโลยี
ทางวิชาการดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ได จั ด
ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด แพร และ
http://www.geocities.com/pvlo_phrae โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๙๘
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดแพร
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่เลขที่ ๑๔๐ หมู ๗ ตําบลปาแมต ถนนยันตรกิจโกศล อําเภอเมืองแพร
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๖๒, ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๘ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๗
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
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เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไม และของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับ ขอ มูล ขา วสารของราชการของสํ านั กงานปา ไม จัง หวั ด ไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปาไมจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๖๒
๐-๕๔๕๑-๑๖๓๘
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่เลขที่ ๓/๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร โทร.
๐-๕๔๕๑-๑๒๑๔ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๒๑๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae@doae.go.th
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการ
ผลิต การแปรรูป การเพิ่ม มูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริม
การเกษตร การควบคุ ม คุณภาพสิน คาและผลิตภั ณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายได และความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ เกษตร
ของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
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(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สํา หรับ ข อมู ล ขา วสารของราชการของสํา นั กงานเกษตรจัง หวัด ไดจั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูน ยสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๑๔
ตอ ๑๘
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้ง อยู ที่ เลขที่ ๓๓/๑ หมู ๒ ตํ า บลทุง โฮ ง ถนนยัน ตรกิ จโกศล อํ า เภอ
เมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๕
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ ยวกับ อุ ดมการณ หลั กการ และวิ ธีก ารสหกรณ ใหแ กบุ ค ลากรสหกรณ กลุม เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใ หมีความเขม แข็ง โดยการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ไดแก บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป กลุม สงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ กลุม จัดตั้ง
และสงเสริมสหกรณ และกลุมสงเสริมและพัฒนาการจัดการสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๖
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๘๔ หมู ๑๓ ตําบลปาแมต ถนนแพร-ลอง อําเภอเมืองแพร
โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๑๕๑ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๑๕๑
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดิน
ของรัฐ หรือที่ดิ น ที่รัฐ ซื้ อหรือ เวนคืน จากเจ าของที่ดิน ซึ่งมิได ทําประโยชน ใ นที่ดิน นั้น ดวยตนเอง
หรือมีที่ดิ น เกิน สิท ธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิ รูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เพื่อจั ดใหแ กเ กษตรกร
ผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ
เชา หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากร และปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายวา ด ว ยการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงาน และโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัด
ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ กลุ ม การปฏิ รู ป ที่ ดิ น สํ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด แพร โทร.
๐-๕๔๕๒-๒๑๕๑
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๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดแพร
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๖๒ หมูที่ ๕ ถนนแพร-รองกวาง ตําบลแมหลาย อําเภอ
เมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๑, ๐-๕๔๕๒-๒๘๕๐ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๑๙๑
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรั บขอ มูลข าวสารของราชการของสํ านัก งานขนส งจัง หวัด ไดจัด ไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายวิชาการขนสง สํานักงานขนสงจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๘๕๐
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา จํานวน ๓ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดแพร สาขารองกวาง ตั้งอยูที่ ถนนแพร - นาน
ตําบลรองเข็ม อําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๙ โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๙ มีพื้นที่ใหบริการ
ดังนี้ อําเภอรองกวาง สอง และหนองมวงไข
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดแพร สาขาเดนชัย ตั้งอยูที่ เลขที่ ๙ หมูที่ ๑๐
ตําบลแมจั๊วะ อําเภอเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๐๐๗๐ โทรสาร ๐-๕๔๖๑-๓๐๐๒ มีพื้น ที่ใหบริการ
ดังนี้ อําเภอเดนชัย
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(๓) สํานักงานขนสงจังหวัดแพร สาขาลอง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๕๘ หมูที่ ๖
ตําบลหวยออ อําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๔๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๑๑๙๔ มีพื้นที่ใหบริการ ดังนี้
อําเภอลอง และวังชิ้น
๒๑.๗ มี ส ถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร จํ า นวน ๑ แห ง ได แ ก สถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร
จังหวัดแพร ตั้งอยูที่ ถนนยัน ตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมือ งแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๐
ขอบเขตการใหบริการจัดระเบียบการเดินรถและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาใชบริการ
รถโดยสารประจําทาง ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดแพร
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้ง อยู ที่ อาคาร พร. ๒๙ โรงเรี ย นการปา ไม แ พร ตํ า บลในเวีย ง อํ า เภอ
เมืองแพร โทร. ๐-๑๘๘๒-๗๐๑๗
๒๒.๓ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การสงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝ า ระวั ง ตรวจสอบ กํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม เผยแพร บํ า รุ ง รั ก ษา
และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแล การประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
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(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
สิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร โทร. ๐-๑๘๒๒-๗๐๑๗
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดแพร
๒๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวัด สั ง กั ด สํ า นั กงานสถิ ติ แ ห ง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๓๔
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๑๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae@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
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม ประเมิน ผลแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขา ตรวจดู ไดที่ ฝายวิช าการและวางแผน สํานั กงานสถิติ จังหวัด แพร และ http://www.nso.go.th
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๓๔, ๐-๒๒๘๑-๐๓๓๓ ตอ ๑๒๐๘-๑๒๑๑, ๑๒๑๓
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดแพร
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๕ ถนนเจริญเมื อง ตําบลในเวียง อํ าเภอเมืองแพร โทร.
๐-๕๔๕๑-๑๑๑๘, ๐-๕๔๕๒-๒๘๐๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๘๐๕ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
pr_com@phrae.ksc.co.th
๒๔.๓ สํานักงานพาณิช ยจั งหวัด มีภ ารกิจ เกี่ยวกั บการคา ธุรกิจ บริการ ทรัพยสิ น
ทางปญญาและการประกันภัย
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
การดําเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด กระทรวง และเปน หนวยขอมู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นการพาณิ ช ย เพื่ อ แก ป ญ หา
ตลาดการคาภายในประเทศ และปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิช ยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดูไ ด ที่ งานวิ ช าการ สํา นั ก งานพาณิ ช ยจั ง หวั ด แพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๑๘
๐-๕๔๕๒-๒๘๐๖
๒๕. สํานักงานจังหวัดแพร
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๔๑๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร
เพื่ อ การวางแผนและเครื อ ข า ยสารสนเทศของจั ง หวั ด โดยเป น ศู น ย ส ารสนเทศของจั ง หวั ด
เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตามแผน กํ า กั บ และติ ด ตาม
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดแพร ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลาง
จังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดแพร
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
๒๖.๓ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
และความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๗
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓
โทรสาร ๐–๕๔๕๑-๑๒๔๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdphrae@hotmail.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมี ส วนร วมของประชาชน ตลอดจนวิ ส าหกิ จชุ ม ชน โดยการกํ าหนดนโยบาย แนวทาง
แผนและมาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
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(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัด ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๒ ถนนไชยบู ร ณ ตํ า บลในเวี ย ง อํ า เภอเมื อ งแพร โทร.
๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑
๒๘.๓ สํานักงานที่ดิน จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิในที่ดิน ของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ ให บุ ค คลมี ค วามมั่ น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น และได รั บ บริ ก าร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนให ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หอ งชุด การจดทะเบีย นสิ ทธิ และนิ ติก รรมเกี่ ยวกั บ อสั ง หาริ ม ทรัพ ย ต ามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย การรังวัด พิสูจน สอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยก
ที่ดินออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนิน การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สํา หรั บข อ มู ล ขา วสารของราชการของสํา นั ก งานที่ ดิ น จัง หวั ด ได จัด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๕๕๑
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๕ สาขา คือ
(๑) สาขารอ งกวาง ตั้ งอยู ที่ ถนนยัน ตรกิ จโกศล อํ า เภอร อ งกวาง โทร.
๐-๕๔๕๙-๗๓๗๐ โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๗๑๕๖ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอรองกวาง และหนองมวงไข
(๒) สาขาสอง ตั้งอยูที่ ถนนปูเจาสมิงพราย อําเภอสอง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๗๐๘
โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๑๗๐๘ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอสอง
(๓) สาขาลอง ตั้งอยูที่ ถนนจรูญลองรัฐ อําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๕๓
มีเขตบริการดังนี้ อําเภอลอง
(๔) สาขาวังชิ้น ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ๑ อําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๑
โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๑ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอวังชิ้น
(๕) สาขาสูงเมน ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน อําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๐
โทรสาร ๐-๕๔๕๔-๓๑๐๐ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอสูงเมน และเดนชัย
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให
มีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหง สาธารณชน ความเป น ระเบีย บเรียบรอ ย
ของบานเมือง และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การ สนับสนุน ใหคํ าปรึกษา และบริการทางวิ ช าการเกี่ยวกั บ
การผังเมือง และโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๕๐๒
๓๐. เรือนจําจังหวัดแพร
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้ง อยู ที่ เลขที่ ๒๐ ถนนไชยบู รณ ตํ าบลในเวี ย ง อํ า เภอเมื อ งแพร โทร.
๐-๕๔๕๑-๑๐๕๗, ๐-๕๔๕๒-๒๗๙๘ โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๐๘๐
๓๐.๓ เรื อ นจํ า จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และแก ไ ขพฤติ นิ สั ย ผู ต อ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูตองขังระหวางคดีใ นเขตอํานาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
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(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ เรือนจําจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๗
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดแพร
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๖๒-๑๒๒๒
โทรสาร ๐-๕๔๖๒-๑๒๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phrae@mol.go.th
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานยุ ท ธศาสตร งานนโยบายและแผนงานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานแรงงานจังหวัดแพร โทร. ๐–๕๔๖๒–๑๒๒๒
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑
๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑, ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
pre@doe.go.th
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๓๒.๓ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การมี ง านทํ า
และคุม ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่อใหประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรูความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจน
ไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติ การและประสานงานที่อยู ใ นอํ านาจหน าที่ข องกรมในเขตพื้น ที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานจั ดหางานจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑
๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแพร
๓๓.๑ เป น ส วนราชการประจํ าจั งหวัด สัง กั ดกรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุม ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการ
พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไกลมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่ม โอกาส
ในการแขงขันทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๓๓.๔ สํานักงานวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติ การและประสานงานที่อยู ใ นอํ านาจหน าที่ข องกรมในเขตพื้น ที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๖๓๔
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร
๓๔.๑ เป น ส วนราชการประจํ า จัง หวั ด สั ง กัด สํ า นัก งานประกั น สั ง คม กระทรวง
แรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๒๓๑-๒
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๒๓๑
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๕. สําหรั บขอมู ลขา วสารของราชการของสํา นักงานประกัน สั งคมจังหวั ด ไดจัด ไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด แพร และ
ww.phrae.go.th/sso.com โทร. ๐-๔๕๒-๒๒๓๑-๒
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๕ ถนนบานใหม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๔๕
๐-๕๔๕๒-๓๓๑๓ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๑๓๘๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pph5401@health2.moph.go.th
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรั บขอ มูลข าวสารของราชการของสํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด ไดจั ด
ไว ใ ห ป ระชาชนเขา ตรวจดูไ ด ที่ กลุ ม งานสนั บ สนุ น วิช าการ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด แพร
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๔๕, ๐-๕๔๕๒-๓๓๑๓
๓๕.๖ มีหนวยงานขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลแพร ขนาด ๔๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๔๔ ถนนชอแฮ ตําบล
ในเวียง อําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๔๔๔, ๐-๕๔๕๓-๓๕๐๐ โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๙๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phosp@thaicom.com พื้น ที่ใ หบริการ ทุกอําเภอในจังหวัดแพร สําหรับ
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ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๔๔๔, ๐-๕๔๕๓-๓๕๐๐
(๒) โรงพยาบาลรองกวาง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๒๓ หมู ๖ ตําบล
รองเข็ม อําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๑๑๕, ๐-๕๔๕๙-๗๒๙๘ โทรสาร ๐-๕๔๖๔-๘๓๖๐
พื้นที่ใหบริการ อําเภอรองกวาง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารฝายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๑๑๕, ๐-๕๔๕๙-๗๒๙๘
(๓) โรงพยาบาลลอง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๕๖ หมู ๖ ตําบล
ห ว ยอ อ อํ า เภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๔๗๙, ๐-๕๔๕๘-๑๖๖๑ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๑๔๗๙
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Hosplong@Phrae.Ksc.co.th พื้นที่ใหบริการ อําเภอลอง สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลได จั ดไว ให ประชาชนตรวจดู ได ที่ ศู นย ข อมูลข าวสาร หองเวชระเบี ยน
และสารสนเทศ โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๔๗๙, ๐-๕๔๕๘-๑๖๖๑
(๔) โรงพยาบาลสูงเมน ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๑๘ หมู ๖ ตําบล
ดอนมูล อําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๔๓๐, ๐-๕๔๕๔-๑๒๙๙ โทรสาร ๐-๕๔๖๓-๐๙๓๙
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : smhos@thaimail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอสูงเมน สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลได จั ดไว ให ประชาชนตรวจดู ได ที่ ศู นย ข อมู ลข าวสาร โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๔๗๙
๐-๕๔๕๘-๑๖๖๑
(๕) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดน ชัย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่
๕๔๕ หมู ๙ ตําบลเดน ชัย อําเภอเดน ชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๑๓๔, ๐-๕๔๖๑-๓๓๕๔ โทรสาร
๐-๕๔๖๑-๓๑๙๕ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส : Deph@chaiyo.com และ Deph21@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ อําเภอเดนชัย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูได ที่ ศูน ย ขอมู ลขา วสาร โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพ ราชเดน ชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๑๓๔
๐-๕๔๖๑-๓๓๕๔
(๖) โรงพยาบาลสอง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๗๕ หมู ๓ ตําบล
บานหนุน อําเภอสอง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๕๗๕, ๐-๕๔๕๙-๑๘๑๕ โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๑๕๗๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Songhos@chaiyo.com พื้น ที่ใหบริการ อําเภอสอง สําหรับขอมูลขาวสาร
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ของราชการของโรงพยาบาลได จัดไวใ ห ประชาชนตรวจดู ไดที่ หองสมุด โรงพยาบาลสอง โทร.
๐-๕๔๕๙-๑๕๗๕, ๐-๕๔๕๙-๑๘๑๕
(๗) โรงพยาบาลวั ง ชิ้ น ขนาด ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๑๑๕ หมู ๘
ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๐๙๘, ๐-๕๔๕๘-๙๑๐๖ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๙๑๐๖
พื้นที่ใหบริการ อําเภอวังชิ้น สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ หองสุขศึกษาประชาสัมพันธ โรงพยาบาลวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๐๙๘, ๐-๕๔๕๘-๙๑๐๖
(๘) โรงพยาบาลหนองมวงไข ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๒๓ หมู ๔
ตําบลน้ํารัด อําเภอหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๔-๗๔๕๘, ๐-๕๔๖๔-๗๔๕๙ โทรสาร ๐-๕๔๖๔-๗๔๖๐
พื้นที่ใหบริการ อําเภอหนองมวงไข สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายแผนงาน โรงพยาบาลหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๔-๗๔๕๘, ๐-๕๔๖๔-๗๔๕๙
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๖๙ ถนนบานน้ําชํา - บานรองเข็ม หมูที่ ๕ ตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๖๔-๙๗๓๑, ๐-๕๔๖๔-๙๗๔๑ โทรสาร ๐-๕๔๖๔-๙๗๓๑, ๐-๕๔๖๔-๙๗๔๑
ตอ ๑๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ind_phrae@narai.oie.go.th
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 การสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุก กฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอําเภอ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัด
ไว ใ ห ประชาชนเขา ตรวจดูไ ดที่ ศู น ย ขอ มูล ขา วสาร ชั้น ๑ สํา นัก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวั ดแพร
โทร. ๐-๕๔๖๔-๙๗๓๑, ๐-๕๔๖๔-๙๗๔๑ ตอ ๑๐๑
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดแพร
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๔๙ หมูที่ ๑ ตําบลทุงกวาว ถนนยันตรกิจโกศล อําเภอเมืองแพร
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๓ โทรสาร ๐-๕๔๖๒–๒๑๑๑
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายนโยบายและแผน ตํารวจภูธรจังหวัดแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๓๓
๓๘. อําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริ หารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเป นหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ
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๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
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 กรม นั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและส งเสริม การวางแผนการผลิ ตการเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
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
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับ อํา นาจหน าที่ ของกรมในเขตพื้น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
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(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับการพัฒนาชุม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํ านั กงานที่ ดิ นอํ าเภอ เป นส วนราชการประจํ าอํ าเภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิ บั ติ ง านในด า นการออกใบจอง การออกหนั ง สื อ
รับรองการทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยก
ที่ดินออกเปน หลายแปลง การรวมที่ดิน หลายแปลงเขาเปน แปลงเดียว ในที่ดิน ที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม หรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) ดํา เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกับ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจหนาที่
ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๙. อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร ถนนไชยบูรณ ตําบลในเวียง โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๔
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๓๒๘๖ ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่
ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอเมืองแพร ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๔ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๓๒๒๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๕๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๒-๑๒๓๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองแพร โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๖๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง โทร. ๐–๕๔๕๑-๑๒๒๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจริญเมือง ตําบลในเวียง โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๐๘๙
- สถานีตํ ารวจภู ธรตํา บลห วยมา ตั้ งอยูที่ เลขที่ ๗๘ หมู ๑๑ ตํ าบลหว ยม า
โทร. ๐-๕๔๖๔-๙๗๑๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหวยมา น้ําชํา และบานถิ่น
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- สถานีตํ ารวจภู ธรตํา บลวั งหงษ ตั้ งอยูที่ เลขที่ ๑๔๐ หมู ๔ ตํ าบลวัง หงษ
โทร. ๐-๕๔๖๔-๔๖๓๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลวังหงษ วังธง และแมยม
๔๐. อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเดนชัย เลขที่ ๕๙๓ หมู ๘ ตําบลเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๓๘๖
โทรสาร ๐-๕๔๖๑-๓๓๘๖ ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่
ศูน ย ขอมู ลขา วสารอํ าเภอเด น ชัย ที่วา การอําเภอเดน ชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๓๘๖ มี สวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๓๙๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๑๘๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๓๘๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๙๙๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๙๙๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๐๑๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลเดนชัย โทร. ๐-๕๔๖๑-๓๔๓๙
สถานีตํารวจภูธรตําบลหวยไร ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลหวยไร มีอํานาจในเขตพื้นที่
ตําบลหวยไร
๔๑. อําเภอสอง จังหวัดแพร
ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํ าเภอสอง หมู ๕ ถนนปูเ จ าสมิ งพราย ตํ าบลบา นกลาง โทร.
๐-๕๔๖๔-๒๖๓๕ โทรสาร ๐-๕๔๖๔-๒๖๓๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชน
เข า ตรวจดู ไ ด ที่ ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารอํ า เภอสอง ที่ ว า การอํ า เภอสอง โทร. ๐-๕๔๖๔-๒๖๓๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอง โทร. ๐-๕๔๖๔-๒๖๓๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบานกลาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๖๔๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอง โทร. ๐-๕๔๖๔-๒๖๓๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอง โทร. ๐-๕๔๖๔-๒๕๖๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบานกลาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๗๐๘
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบานกลาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๕๖๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลบานกลาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๗๖๒
สถานีตํารวจภูธรตําบลสะเอียบ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลสะเอียบ มีอํานาจในเขตพื้นที่
ตําบลสะเอียบ
๔๒. อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน เลขที่ ๘๘ หมู ๓ ถนนยัน ตรกิจโกศล ตําบลสูงเมน
โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๒๘, ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๓, ๐-๕๔๕๔-๔๒๒๒ โทรสาร ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๓
ไดจัดข อมูลขา วสารของราชการไว ใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูน ย ขอมูลข าวสารอําเภอสูงเม น
ที่วาการอําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๒๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๔๘๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมนโทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๒๘
๐-๕๔๕๔-๑๒๐๓, ๐-๕๔๕๔-๔๒๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๒๐๐๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๘๘/๓ หมู ๓ ถนนยันตรกิจโกศล
ตําบลสูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๖๐๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๘๗ หมู ๓ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบล
สูงเมน โทร. ๐-๕๔๕๔-๑๒๐๒
- สถานีตํารวจภูธรตําบลบานกวาง ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๕๓ หมู ๒ ตําบลบานกวาง
โทร. ๐-๕๔๖๔-๓๕๔๗ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบานกวาง บานกาศ และบานเหลา
๔๓. อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองกวาง เลขที่ ๑ หมู ๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลรองกวาง
โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๓ โทรสาร ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๓ ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารอํ า เภอร อ งกวาง ที่ ว า การอํ า เภอร อ งกวาง โทร.
๐-๕๔๕๙-๗๓๖๓ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๒๒๐
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๑๐ หมู ๙ ตํ า บลร อ งกวาง โทร.
๐-๕๔๕๙-๗๓๐๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๖๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๑๐๓
๕. สํานักงานที่ดิน อําเภอ ตั้งอยูที่ ดานหลังที่วาการอําเภอรองกวาง หมู ๑ ตําบล
รองกวาง โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๗๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๐ หมู ๙ ตําบลรองกวาง โทร.
๐-๕๔๕๙-๗๒๙๖
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๙ หมู ๑ ตํ า บลร อ งกวาง โทร.
๐-๕๔๕๙-๗๕๐๗
- สถานีตํารวจภูธรตําบลไผโทน ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๐๑/๑ หมู ๒ ตําบลไผโทน
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๑๐๓ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลไผโทน และหวยโรง
๔๔. อําเภอลอง จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง เลขที่ ๑๖๖ หมูที่ ๖ ตําบลหวยออ โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๕๙๙
๐-๕๔๕๘-๑๖๑๘ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๑๖๑๘ ไดจั ดข อมูล ขา วสารของราชการไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอลอง ที่วาการอําเภอลอง โทร.๐-๕๔๕๘-๑๕๙๙, ๐-๕๔๕๘-๑๖๑๘
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๓๕๕๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๔๘๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๕๙๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๑๓๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลอง โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๖๕๓
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนแพร -ลอง ตํ า บลห ว ยอ อ โทร.
๐-๕๔๕๘-๑๖๖๐
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนแพร - ลอง ตําบลหวยออ โทร. ๐-๕๔๕๘-๑๗๑๕
- สถานี ตํ า รวจภูธ รตํ า บลเวี ยงต า ตั้ ง อยู ที่ บ า นแหลง หมู ๕ ตํ า บลเวี ย งต า
โทร. ๐-๕๔๕๐-๑๐๘๔ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเวียงตา และตาผามอก
๔๕. อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังชิ้น เลขที่ ๑๓๒ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบลวังชิ้น
โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๑๖๕ โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๘๑๖๕ ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอวังชิ้น ที่วาการอําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๑๖๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๑๖๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๓๑/๑ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบล
วังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๑๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๑๖๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๕๘ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบลวังชิ้น
โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๒๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๒๗ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑
ตําบลวังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๙๑๐๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๑๖ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบล
วังชิ้น โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๑๒๓
- สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลสรอย ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๑๓๐ หมู ๑ ตํ า บลป า สั ก
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลปาสัก และสรอย
- สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลนาพู น ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๘๘ หมู ๓ ตํ า บลนาพู น
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลนาพูน
๔๖. อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองมวงไข หมูที่ ๓ ถนนขุนมวงไขขจร ตําบลหนองมวงไข
โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๓๗๐ โทรสาร ๐-๕๔๖๓-๕๓๗๐ ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห
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ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอรองกวาง โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๓๗๐ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๓-๖๐๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๐๒๖
๓. ที่ทาํ การปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๓๗๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองมวงไข โทร. ๐-๔๕๖๓-๕๕๓๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๓-๖๑๓๕
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ๓ ตํ า บลหนองม ว งไข โทร.
๐-๕๔๖๓-๕๐๓๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตําบลหนองมวงไข โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๐๒๘
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สมศักดิ์ บุญเปลื้อง
ผูวาราชการจังหวัดแพร

