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ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดประจวบคีรีขันธ เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและ
การจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑ ใหยกเลิกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานราชการบริหาร
สวนภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๗ ง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปน ไปตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ หารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๑ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน
การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน 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 ในเมื่อไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
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ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอาํ นาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
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๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูเลขที่ ๑ ถนนสละชีพ ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสไปรษณีย ๗๗๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํา นั ก งานจั งหวั ด ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๒ อาคารศาลากลางจั ง หวัด ประจวบคีรี ขั น ธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๙๙๑-๔ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๓๖๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail : Prachuapkhirikhan
@moi.go.th
๙.๒ สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๑ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๐๑๙ โทรสาร ๐-๓๒๕๕-๐๑๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
E-mail Prachuapkhirikhan @prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ สํานักงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๔๘๔
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www Prachuapkhirikhan.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๐๑๙
โทรสาร ๐-๓๒๕๕-๐๑๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E–mail Prachuapkhirikhan@prd.go.th
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครัฐ เพื่อ ใหการดําเนินงานประชาสัม พันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดาน
การประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาส
รับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ 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

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ให คํ าปรึ กษา และให การช วยเหลื อด านการประชาสั มพั นธ แก
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๐๑๙
๐-๓๒๕๕-๐๑๔๙
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๐๔๘
โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๐๔๘
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้แ จงป ญหาในกิจการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๖) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(๗) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุ ง
ในเขตทองที่จังหวัด
(๘) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๐๔๘
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๒
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๑๕๒๙, ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E–mail Pkn@cgd.go.th
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
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจาย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๒
๑๒.๖ การจัดตั้งสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ไมมี
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๙๓๖
๐-๓๒๖๑-๑๓๔๙ โทรสาร ๐-๓๒๕๕-๐๙๓๖
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการ
กําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนิน งาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๙๓๖, ๐-๓๒๖๑-๑๓๔๙
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๐๖๖-๗
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๓๐๖๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac–Pkn@Yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูน ยกลางการ
บริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุ ม กํากั บดู แ ลข าราชการและลู กจ างในสั งกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๒๒
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๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ และ Web site :
http://www.thai net/moacprachuap โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๐๖๖
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๑๙๓/๑ ถนนสวนสน ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๖๐๘ โทรสาร ๐ - ๓๒๖๐-๒๐๑๐
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มี
มาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๖๐๘
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๖๓ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขัน ธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๖๖ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๔๒๒
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสตั วเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 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 ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๖๖
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๑๘ ถนนเทศบาลบํารุง ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๗๕ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๔๙๖
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๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปาเคลื่อนที่
ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๗๕
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสละชีพ ตําบลประจวบคีรี ขัน ธ อําเภอเมื องประจวบคีรี ขัน ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๓๕ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๔๘๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
E–mail Prachuap@doae.go.th
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
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(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ Web site : http:// Prachuap.doae.go.th
โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๓๕
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ๗๓ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๔๔ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๓๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
: E–mail Pajuvd@cpd.go.th
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน เพื่อ
การครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
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(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๔๔
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๗๓/ ๑๒-๑๓ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๙๕๔ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๒๘๘
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือ
มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจน
การผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๙๕๔

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๑๙๙ หมูที่ ๔ ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๐๓๔, ๐-๓๒๖๐-๑๙๐๐ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๑๙๐๐ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : E–mail Prachuap@dlt.mote.go.th
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ, สํานักงานขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขา
อําเภอปราณบุรี และสาขาอําเภอบางสะพาน โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๙๐๐, ๐-๓๒๖๒-๑๔๔๓, ๐-๓๒๖๙-๗๒๒๗
ตามลําดับ
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขา จํานวน ๒ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัด สาขาอําเภอปราณบุรี ตั้งอยูที่ ๒/๒๑ - ๒๓
หมูที่ ๖ ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๒-๑๔๔๓ โทรสาร
๐-๓๒๖๒-๑๓๔๓ มีพื้นที่ใ หบริการดังนี้ กิ่งอําเภอสามรอยยอด อําเภอปราณบุรี และอําเภอหัวหิน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E–mail Pranburi@dlt.mote.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง
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(๒) สํานักงานขนสงจังหวัด สาขาอําเภอบางสะพาน ตั้งอยูที่ ๑๐๐ หมูที่ ๑
ถนนเพชรเกษม ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๙-๗๒๒๗
โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๗๐๐๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Bangsaphan@dlt.mote.go.th มีพื้นที่
ใหบริการดังนี้ อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย
๒๑.๗ สถานีขนสงผูโดยสาร ไมมี
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๒.๑ เป น ส วนราชการประจํา จัง หวั ด สัง กัด สํา นัก งานปลั ดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๒ ถนนประจวบคีรีขันธ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๘๙๐ -๑ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๐๖๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
E-mail pame@Popppymail. com
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ข) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ค) กํากับ ดูแ ลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(ง) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวนอนุรกั ษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๐๘๙๐ - ๑
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคาร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๐
โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Pchkkhan@nso.go.th
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 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 หองบริการขอมูล สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๑๐
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๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๖๑ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๘๐ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๙๗๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
: E-mail Pk-comoffice@thaimail.com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใ หสอดคลองกับ
แผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวา ราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๘๐
๒๕. สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
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๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๙๙๑-๔
โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๓๖๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail : Prachuapkhirikhan@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํา แผนพัฒ นาจั งหวัด ดํ าเนิ น การตามแผน กํา กับ และติ ดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๔๘๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www Prachuapkhirikhan.go.th
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๓
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๓
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
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และการทะเบียนเพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๓
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๓๐๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E–mail : Chuapkirikhan@thai.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 ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๐๓
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๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนประจวบคีรีขันธ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๑๑ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๐๓๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
: E-mail Prachuapkhirikhan@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดิ น ของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และให บริการจดทะเบีย นสิทธิแ ละนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมคาใชจายและภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๒๑๑
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๒ สาขา คือ
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(๑) สาขาหัวหิน ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม (เกา) อําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๕๑-๓๐๔๕
โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๓๐๔๕ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอหัวหิน
(๒) สาขาบางสะพาน ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมูที่ ๕ ตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน
โทร. ๐-๓๒๖๙-๗๔๓๐ โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๗๔๓๐ มี เขตบริก ารดังนี้ อําเภอบางสะพาน และ
อําเภอบางสะพานนอย
(๓) สํานักงานที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ สาขาหัวหิน สวนแยกปราณบุรี
ตั้งอยูที่ ๔๙๘/๓ หมูที่ ๒ ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๑๙๙ โทรสาร ๐-๓๒๖๒-๒๑๙๙
มีเขตบริการดังนี้ อําเภอปราณบุรี และกิ่งอําเภอสามรอยยอด
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนพิทักษชาติ ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๙๖๓ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๙๗๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
E-mail Prachuap@dtcp.go.th
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การ สนับสนุน ใหคํ าปรึกษา และบริการทางวิ ช าการเกี่ยวกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรม แกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร ชั้นลาง สํานักงานโยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๙๖๓
๓๐. เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๖ ถนนประจวบคี รี ขั น ธ ตํ า บลประจวบคี รี ขั น ธ อํ า เภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๑๕๙ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๓๙๔๔
๓๐.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุง
พัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจํา
ตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของเรือนจําจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๑๕๙
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๕
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail LB-PJ@Thaimail.com
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปนศูนย
สารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สํา หรั บ ข อมู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ได จั ด ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ สํานักงานแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๕
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ๑๓๓/๑ ถนนสุขใจ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๗๐-๑ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๒๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail Prachuab
@doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อให
ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับ
สิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ มุ ม บริ ก ารประชาชน สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๗๐-๑
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ าจั ง หวั ด สัง กั ดกรมสวัส ดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๖๓/๑ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๕๔, ๐-๓๒๖๐-๔๐๑๑ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๓๕๔
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

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๓๕๔, ๐-๓๒๖๐-๔๐๑๑
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๗๓/๑๕ ถนนสุขใจ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๙๗๓, ๐-๓๒๕๕-๐๙๕๘-๙ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๑๙๙๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Prachuap@sso.go.th
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๙๗๓
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๙ ถนนกองเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๗, ๐-๓๒๖๑-๑๐๕๓ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๐๐๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail ssspk ๑@health ๓.moph.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมี
การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- web site หนวยงาน http://prachuap.moph.go.th, www.prachuap.moph.go.th
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๗ , ๐-๓๒๖๑-๑๐๕๓
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ขนาด ๒๗๘ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๓๗ ถนนพิทักษชาติ
ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๑๖๑-๔
โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๐๗๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail pkhospital@hotmail.com พื้ นที่ใหบริการ
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๒) โรงพยาบาลหัวหิน ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๐/๒ ถนนเพชรเกษม
ตํ า บลหั ว หิ น อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ โทร. ๐-๓๒๕๔-๗๓๕๑-๒ โทรสาร
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๐-๓๒๒๑๕๔-๗๓๕๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail huahinhosp@thaimail.com พื้นที่ใหบริการ
อําเภอหัวหิน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๓) โรงพยาบาลปราณบุรี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๙ หมู ๕ ตําบลวังกพง
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ โทร. ๐-๓๒๖๒-๑๗๕๗ โทรสาร ๐-๓๒๕๔-๒๕๕๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail hospital pranburi@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอปราณบุรี
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๔) โรงพยาบาลสามรอยยอด ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๕๑ หมู ๖ ตําบลไรใหม
กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๘-๘๕๕๘ โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๗๒๐๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Samroiyod@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ กิ่งอําเภอสามรอยยอด
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๕) โรงพยาบาลกุยบุรี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๔๑/๑ หมูที่ ๕ ตําบลกุยบุรี
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๑๐๘ โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๑๑๐๙ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : E-mail hospitalkui@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอกุยบุรี สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๖) โรงพยาบาลทับสะแก ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมูที่ ๑ ตําบลนาหูกวาง
อําเภอทับ สะแก จังหวัดประจวบคีรี ขัน ธ โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๑๒๒ โทรสาร ๐-๓๒๕๔-๖๔๘๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Thabsakae@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอทับสะแก สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
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- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๗) โรงพยาบาลบางสะพาน ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๙๔ หมูที่ ๕ ตําบล
กําเนิดนพคุณ อํ าเภอบางสะพาน จั งหวั ดประจวบคี รีขัน ธ โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๑๓๒-๓ โทรสาร
๐-๓๒๖๙-๑๗๕๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail n-tranita@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอบางสะพาน
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
(๘) โรงพยาบาลบางสะพานนอย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๖๐/๒ หมูที่ ๔
ตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๐๒๕ โทรสาร
๐-๓๒๕๕-๘๑๘๕ ไปรษณี ย อิ เล็ ก ทรอนิก ส : E-mail Konjanart@i-kool.com พื้ น ที่ใ ห บ ริ ก าร
อําเภอบางสะพานนอย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
- บอรดประกาศขาวสารของหนวยงาน
- สอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๖๕ ถนนสุขใจ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๕๘๐
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๓๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Ind-Pradhuabkhirikhan@narai.oie.go.th
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แร พิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
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(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๕๘๐
๐-๓๒๖๑-๑๐๓๐
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนกองเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๐๑๓ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail Address :
prachuap@police.go.th
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ และสถานีตํารวจภูธรในสังกัดทุกแหง โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๐๑๓
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเป น หนว ยราชการบริ หารส วนภูมิภ าค รองจากจังหวัด มีน ายอํา เภอ
เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถ
แบงพื้นที่บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอํ าเภอ มีห นาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอํ าเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน
การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและส ง เสริ ม การวางแผนการผลิ ต การเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริ มและประสานการถ ายทอดความรู ดา นการผลิ ต
การจัดการผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
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(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทํา การปกครองอํา เภอ/กิ่ งอํา เภอ เปน สวนราชการประจํ า
อําเภอ/กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
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) สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
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(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยการ
จัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(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
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปน หนว ยงานย อยของตํ ารวจภู ธรจั งหวัด ดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บการรั กษาความสงบเรีย บรอ ย และ
การปองกันปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนิน คดีความผิดในคดีอาญาในพื้น ที่
อาจแบงอํานาจหนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบล
รับผิดชอบ
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(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๙. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เลขที่ ๖ ถนนกองเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๓๑ โทรสาร ๐-๓๒๖๑-๑๑๕๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการ ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๓๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๗๑๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ขางศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ ถนนสละชีพ
ตําบลประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๑๕๔๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๓๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ชั้น ๑
โทร. ๐-๓๒๖๐-๓๓๔๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ไมมี
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลเกาะหลัก
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๒๖๐-๑๗๑๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนกองเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๑๔๘
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บล ตั้ ง อยู ที่ ๕๑๑ หมู ที่ ๑ ตํ า บลคลองวาฬ อํ า เภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๖๖-๑๔๗๐
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลคลองวาฬ และตําบลหวยทราย
สถานีตํารวจภูธรตําบลอาวนอย ตั้งอยูที่ ๘๘๒ หมูที่ ๗ ตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ โทร. ๐-๓๒๕๕-๔๓๙๐
มีเขตอํานาจในพื้น ที่ ตําบลอาวนอย และตําบลบอนอก (เฉพาะฝงตะวันตกของ
ถนนเพชรเกษม สําหรับฝงตะวันออก สภ.อ.เมืองรับผิดชอบ)
๘. เรือนจําอําเภอ ตั้งอยูที่ ไมมี
๔๐. อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน บานวังกะทะ เลขที่ ๒ หมูที่ ๑๐ ถนนเพชรเกษม แนวใหม
ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๖๒-๓๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๒๖๒-๓๐๐๐ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๖๒-๓๐๐๐ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน โทร ๐-๓๒๖๒-๓๐๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๘/๒๑ บานเขานอย ตําบลหัวหิน โทร. ๐-๓๒๕๑-๒๔๕๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๖๒-๓๐๐๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๖๐- ๒๙๓๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหัวหิน โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๙๓๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่เลขที่ ๑ หมูที่ ๑๐ ตําบลทับใต โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๗๑๕
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๑๘ ถนนดํ า เนิ น เกษม ตํ า บลหั ว หิ น โทร.
๐-๓๒๕๒-๒๕๒๖
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สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ๓๑๗ ตําบลหนองพลับ โทร. ๐-๓๒๕๗-๑๐๕๐-๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหนองพลับ ตําบลหวยสัตวใหญ ตําบลบึงนคร
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๑. อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปราณบุรี หมูที่ ๓ เลขที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลเขานอย
โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕ โทรสาร ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เข าตรวจดู ได ที่ ที่ วา การอํ าเภอปราณบุรี โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕ มี สว นราชการประจํา อํา เภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปราณบุรี โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลเขานอย โทร. ๐-๓๒๖๒-๑๗๘๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปราณบุรี โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปราณบุรี โทร.๐-๓๒๖๒-๒๐๒๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลวังกพง โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๑๙๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลเขานอย โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๖๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลเขานอย โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๐๒๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลปราณบุรี ตําบลเขานอย ตําบลวังกพง ตําบลหนองตาแตม
และตําบลเขาจาว
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลปากน้ําปราณ โทร.๐-๓๒๖๓-๑๒๗๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลปากน้ําปราณ
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๒. ที่วาการอําเภอกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ หมูที่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๔๓๐
โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๑๔๓๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอกุยบุรี และศูนยขอมูลขาวสาร ศาลาประชาคมอําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๔๓๐ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๔๓๐
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๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม หมูที่ ๑ ตําบลกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๗๑๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๔๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘–๑๘๗๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๒๐๐๔
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเพชรเกษม - โพธิ์ เ รี ย ง หมู ที่ ๖
ตําบลกุยบุรี โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๗๐๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม หมูที่ ๑ ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี
โทร. ๐-๓๒๖๘-๑๖๙๘
สถานีตํารวจภูธรตําบลสามกระทาย ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี
โทร. ๐-๓๒๖๘-๘๑๙๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี
สถานีตํารวจภูธรตําบลบานยางชุม ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
โทร. ๐-๓๒๖๑-๙๐๗๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๓. อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทับสะแก ถนนสุขาภิบาล ซอย ๑ ตําบลทับสะแก โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๗๒๑
โทรสาร ๐-๓๒๖๗-๑๗๒๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอทับสะแก (ฝายบริหารงานปกครองอําเภอ) โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๗๒๑ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ซอย ๑ ตําบลทับสะแก โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๒๔๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม ตําบลทับสะแก โทร. ๐-๓๒๖๑-๗๓๙๕
๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสุ ข าภิ บ าล ซอย ๑ ตํ า บลทั บ สะแก
โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๗๒๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ซอย ๑ ตําบลทับสะแก
โทร. ๐-๓๒๕๔-๖๕๑๔
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๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ ตํ า บลทั บ สะแก
โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๕๔๘
๖. สํานัก งานสาธารณสุขอํ าเภอ ตั้ง อยูที่ ถนนสุ ขาภิ บาล ซอย ๑ ตําบลทับ สะแก
โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๓๑๕
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสุ ข าภิ บ าล ซอย ๑ ตํ า บลทั บ สะแก
โทร. ๐-๓๒๖๗-๑๐๕๕
สถานี ตํารวจภูธรตําบลหวยยาง ตั้งอยู ที่ ถนนเพชรเกษม ตําบลหวยยาง โทร.
๐-๓๒๕๗-๔๔๗๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ขึ้นกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอทับสะแก
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๔. อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพาน หมูที่ ๑ ถนนบางสะพาน ตําบลกําเนิดนพคุณ
อําเภอบางสะพาน โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๑๘๔ โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๑๑๘๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ปายประชาสัมพันธ บริเวณชั้น ๑ โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๑๘๔ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพาน โทร . ๐-๓๒๖๙-๒๐๔๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลกําเนิดนพคุณ โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๒๗๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพาน โทร.๐-๓๒๖๙-๑๑๘๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพาน โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๙๖๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลรอนทอง โทร. ๐-๓๒๖๙-๗๔๓๐-๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลแมรําพึง โทร. ๐-๓๒๖๙-๑๒๘๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลรอนทอง โทร. ๐-๓๒๖๙-๗๐๐๗
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลธงชัย โทร . ๐-๓๒๖๙-๕๐๒๔
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลธงชัย ตําบลชัยเกษม
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๕. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํ า เภอบางสะพานน อ ย หมู ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม - ปากคลอง
ตํา บลบางสะพาน อํ าเภอบางสะพานน อย โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕ โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕
ได จัด ข อมู ลข า วสารของราชการไว ใ ห ประชาชนเขา ตรวจดู ได ที่ ที่ว า การอํ า เภอบางสะพานน อ ย
โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพานนอย โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๔๕ หมู ๔ ตําบลบางสะพาน โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๐๐๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพานนอย โทร . ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพานนอย โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางสะพานนอย โทร.๐-๓๒๖๙-๙๑๔๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลปากแพรก โทร ๐-๓๒๖๙-๙๐๑๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลบางสะพาน โทร. ๐-๓๒๖๙-๙๑๖๖
สถานีตํารวจภูธรตําบล ไมมี
มีเขตอํานาจในพื้นที่ อําเภอบางสะพานนอย
๘. เรือนจําอําเภอ ไมมี
๔๖. กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด เลขที่ ๑๐๐ ถนนเพชรเกษม ตําบลศิลาลอย
โทร. ๐-๓๒๕๗-๓๑๕๙ โทรสาร ๐-๓๒๕๗-๓๑๕๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร. ๐-๓๒๕๗-๓๑๕๙ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร. ไมมี
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร. ไมมี
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร. ๐-๓๒๕๗-๓๑๕๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร.
๐-๓๒๖๘-๔๑๐๙
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสามรอยยอด โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๑๖๗
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๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข กิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ข า งที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอสามร อ ยยอด
โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๒๐๐
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๒๐๐ ถนนเพชรเกษม ตํ า บลศิ ล าลอย
โทร. ๐-๓๒๖๘-๘๒๒๒
สถานีตํารวจภูธรตําบล ไมมี
มีเขตอํานาจในพื้นที่ กิ่งอําเภอสามรอยยอด
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประสงค พิทูรกิจจา
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ

