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ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดเชียงราย อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดเชียงราย เห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัด
องคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ลงวัน ที่ ๒ มิถุน ายน ๒๕๔๒ ลงวัน ที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๔๒
และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และเรื่อง “โครงสรางและอํานาจหนาที่วิธีดําเนินการ และสถานที่
ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยราชการในจังหวัดเชียงรายลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๑๑๖ ตอน ๕๔ ง วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒
เลม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หนา ๖๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ และเลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๓ ง
หนา ๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนิน การ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย
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 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมภิ าคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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๓. จังหวัดเชียงราย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๙ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๖ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๒ กิ่งอําเภอ
๔. การบริหารราชการของจังหวัดเชียงราย จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธี
การบริห ารกิ จการบา นเมื องที่ ดี โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ใหคํา นึง ถึงความรับผิ ดชอบของผูป ฏิบัติ งาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปน
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรื อ การสั่ง การของนายกรัฐ มนตรี หรื อ ยั บ ยั้ งการกระทํ า ใด ๆ ของขา ราชการในจั ง หวั ด ที่ ขั ด ต อ
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กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
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๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแ ก ศาลากลางจัง หวั ด ตั้ งอยูเลขที่ ๕ ถนนฤทธิ ประศาสน ตํา บลเวี ยง อํา เภอเมื องเชี ยงราย
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย ๕๗๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓
๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓, ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
chiangrai@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ๔๐ ถนนพหลโยธิน บานสันตาลเหลือง
ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๖๐๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๘๗๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส prchiangrai@prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูที่ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www. chiangrai.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ๔๐ ถนนพหลโยธิน บานสัน ตาลเหลือง ตําบลริม กก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๖๐๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๘๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
: prchiangrai@prd.go.th ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ www.prd.go.th/prchiangrai
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ วางกรอบแผนประชาสัมพันธของจังหวัด
และประสานการปฏิ บัติ ตามแผนรวมทั้ งติ ดตามประเมิน ผล ให คํา ปรึ กษาและให ความชว ยเหลื อ
ดา นการประชาสั ม พั น ธ ให บริ ก ารขอ มู ลข าวสาร เพื่อ ใหป ระชาชนมี โ อกาสรั บรู ข อมู ลข า วสาร
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เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๖๐๐ โทรสาร
๐-๕๓๗๑-๑๘๗๐
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดเชียงราย
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๐๔๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๑๑๐๔๓
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ง) ดํา เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั ส ดี ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงปญ หาในกิ จ การสั ส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัดยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัดตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๐๔๓
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๓๖๘๐
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหารโดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลาการ
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
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(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๗๑๖๓
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงราย
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้ง อยู ที่ ศู น ย ก ระทรวงแรงงานจั ง หวั ดเชี ย งราย ตํ า บลริ ม กก อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๘๘๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๑
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
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(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยในระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ แ ละรณรงค ใ ห มีก ารดํ า เนิ น กิ จกรรมเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๘๘๘
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ๑๑๑/๓ ถนนไกรสรสิทธิ์ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๑-๘๗๙๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูน ยกลางการ
บริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัด
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(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับ ดูแ ลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรั บขอ มูลขา วสารของราชการของสํ านัก งานเกษตรและสหกรณจั งหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑๘๙๗๐
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยู ที่ ๔๑๙ หมู ๖ ตํ าบลริ มกก อํา เภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๖๐-๐๔๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cwchiangrai@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมง
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริม าณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพ การประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนิน การเกี่ย วกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า
และการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
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(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ โทร.
๐-๕๓๗๖-๘๗๐๐
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๖.๒ ตั้งอยูที่ ๘๘๕ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๔, ๐-๕๓๗๑-๘๘๗๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๔ ไปรษณียอิเล็ กทรอนิกส :
chiangrailivestock@thaimail.com, chiangrailivestock@chaiyo.com, chiangrailivestock@yahoo.com,
chiangrailivestock@hotmail.com
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๔, ๐-๕๓๗๑-๘๘๗๘
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดเชียงราย
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๗๘๙ ถนนสิงหไคล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๔๕
โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๔๔๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : crforest@hotmail.com
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดเชียงราย ๗๘๙ ถนนสิงหไคล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๔๕
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ๔๕๔ บานสัน ทราย ตําบลสัน ทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๒๗-๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๒๗
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
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๓๒๗-๘
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ๘๙๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.
๐-๕๓๗๕-๒๑๑๕, ๐-๕๓๗๑-๗๗๘๑, ๐-๕๓๗๑-๑๑๗๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๕-๒๑๑๕ ๐-๕๓๗๑-๗๗๘๑
๐-๕๓๗๑-๑๑๗๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : co-op chiangrai@thaimail.com
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
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และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเ กี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิ ธี
การสหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร ชั้น ๓ สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย ๘๙๙ ถนนพหลโยธิน
ตํ า บลเวี ยง อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด เชี ยงราย โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๕-๒๑๑๕ ๐-๕๓๗๑-๗๗๘๑
๐-๕๓๗๑-๑๑๗๘
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
๒๐.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๑๑๐๗/๔๙ ถนนไกรสรสิทธิ์ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๘๕ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : E-mail:alo_cei@hotmail.com
๒๐.๓ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้น ดวยตนเองหรือมีที่ดิน
เกิน สิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแ กเกษตรกรผูไมมีท่ีดิน ของ
ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทํา
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ประโยชน โดยรัฐ ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๘๕
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๔๐๕ หมูที่ ๖ ถนนฝงหมิ่น-หนองบัวแดง ตําบลริมกก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๕-๐๒๘๗ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๙๒
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 และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและ
สถานีขนสง
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ บริเวณหนาหองตรวจสภาพรถ ชั้น ๑ โทร. ๐-๕๓๗๕-๐๒๘๗
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย สาขา จํานวน ๓ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย สาขา อําเภอเทิง ตั้งอยูที่ ๑๑๙ หมูที่ ๑๒
ตําบลเวี ยง อํ าเภอเทิ ง จัง หวัด เชี ยงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๒๒๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๒๒๒
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอเทิง อําเภอเชียงของ อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย สาขา เวียงปาเปา ตั้งอยูที่ ๒๒๒ หมูที่ ๑
ตําบลป างิ้ ว อํ าเภอเวี ยงป าเปา จัง หวั ดเชีย งราย โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๔๙๓ มี พื้น ที่ใ หบ ริก ารดัง นี้
อําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย
(๓) มีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย สาขา อําเภอพาน ตั้งอยูที่ ๘๙๑ หมูที่ ๑
ถนนพหลโยธิน ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๙๑๗ มีพื้น ที่ใหบริการดังนี้
อําเภอพาน อําเภอปาแดด
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๒ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูที่ถนนประสพสุข ตําบลเวียง
อํา เภอเมื อ ง จัง หวั ด เชี ย งราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๒๒๔ ขอบเขต
การใหบริการ อําเภอเมือง
(๒) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอแมสาย ตั้งอยูที่ ๑๐๐/๘๙ หมูที่ ๕ ตําบลเวียงพางคํา
อํา เภอแม สาย จั ง หวั ด เชี ย งราย โทร. ๐-๕๓๖๔-๖๔๐๓ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๔๐๓ ขอบเขต
การใหบริการ อําเภอแมสาย
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๗๔ หมูที่ ๑ ถนนประตูเชียงใหม ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๖๙๕๕
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๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มี ภารกิจเกี่ยวกับการ
สงวนอนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ อาคารสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย ชั้น ๒ โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๑
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ๒๕๘/๑๒ ถนนสันโคงนอย ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๕-๖๕๔๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๗๐๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chrai@nso.go.th
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๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 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 สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๒๕๘/๑๒ ถนนสันโคงนอย ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๕-๖๕๔๐
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ในบริเวณศาลากลางจังหวัด หลังเกา อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๗๘๒ โทรสาร ๐-๕๐๗๑-๗๓๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : crcomoff@loxinfo.co.th
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใ หสอดคลองกับ
แผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัดตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจ หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย ในบริเวณศาลากลางหลังเกา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
www.moc.go.th/opscenter/cr/cr-main.htm และ www.price.moc.go.th โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๗๘๒
๒๕. สํานักงานจังหวัดเชียงราย
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้ง อยูที่ ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ าเภอเมื อ งเชี ยงราย จัง หวั ดเชี ยงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓, ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓, ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : chiangrai@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด นั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํ า แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ดํา เนิ น การตามแผน กํ า กับ และติ ด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัด กลุม งานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓, ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๑๒๓, ๐-๕๓๗๑-๙๑๔๓
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้ง อยูที่ ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ าเภอเมื อ งเชี ยงราย จัง หวั ดเชี ยงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๒ ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส : www.pokkrongchiangrai@hunsa.com
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให
เกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ และ
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุมงานปกครองและอํานวยความเปนธรรม
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๒, ๐-๕๓๗๔-๔๓๔๑
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนฤทธิประศาสน อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวั ดเชี ยงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๒ ไปรษณี ย อิ เล็กทรอนิ กส :
cddcheingrai@chaiyo.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนและ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หนาหองสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย หรือสอบถามไดที่เจาหนาที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๐๒
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
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๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.
๐-๕๓๗๑-๑๖๘๖, ๐-๕๓๗๑-๗๘๙๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๘๖ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
chiangrai@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้ง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๘๖
๐-๕๓๗๑-๗๘๙๑
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๘ สาขา คือ
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(๑) สาขาเวียงปาเปา ตั้งอยูที่ ถนนเชียงราย - เชียงใหม ตําบลเวียง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๒๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๒๒๒๒ มีเขตบริการดังนี้
อําเภอเวียงปาเปา และอําเภอแมสรวย
(๒) สาขาแมจัน ตั้งอยูที่ ถนนหิรัญนคร ตําบลแมจัน อําเภอแม จัน จังหวั ด
เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๗๐๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๑๗๐๖ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอแมจัน อําเภอ
แมฟาหลวง และกิ่งอําเภอดอยหลวง
(๓) สาขาแม ส าย ตั้ ง อยู ที่ ถนนพหลโยธิ น ตํ า บลแม ส าย อํ า เภอแม ส าย
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๒๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๒๒๓ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอแมสาย
(๔) สาขาพาน ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๘๖๗ โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๑๘๖๗ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอพานและอําเภอปาแดด
(๕) สาขาเทิง ตั้งอยูที่ ถนนเชียงราย - เทิง ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๔๖๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๔๖๘ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอเชียงของ อําเภอขุนตาล
และอําเภอพญาเม็งราย
(๖) สาขาเชียงของ ตั้งอยูที่ หมู ๗ ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๑๖๗ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๑๑๖๗ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแกน
(๗) สาขาเวียงชัย ตั้งอยูที่ ศูน ยราชการอําเภอ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๑๐๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๙๑๐๐ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอเวียงชัย
และกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง
(๘) สาขาเชียงแสน ตั้งอยูที่ ๙๒/๙-๑๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๐๙ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๗๑๐๙ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอเชียงแสน
๒๘.๗ มีสํานักงานที่ดินอําเภอ จํานวน ๕ อําเภอ คือ
(๑) สํานักงานที่ดิน อํา เภอพญาเม็งราย ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํา เภอพญาเม็งราย
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๙๕-๗๑๗๗ โทรสาร ๐-๕๓๙๕-๗๑๗๗ มีเขตบริการ
ดังนี้ อําเภอพญาเม็งราย
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(๒) สํานักงานที่ดินอําเภอเวียงแกน ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเวียงแกน ตําบลหลายงาว
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙ มีเขตบริการดังนี้
อําเภอเวียงแกน
(๓) สํานักงานที่ดินอําเภอแมสรวย ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสรวย อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๕-๖๕๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๖๕๑๐ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอแมสรวย
(๔) สํานักงานที่ดินอําเภอปาแดด ตั้งอยูที่ ถนนพาน - ปาแดด เลขที่ ๑๘๐ หมูท ี่ ๔
ตําบลปาแดง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๕-๔๓๘๒ โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๔๓๘๒
มีเขตบริการดังนี้ อําเภอปาแดด
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอแมลาว ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมลาว อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๖๗ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอแมลาว
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่บริเวณศูนยราชการกรมโยธา ถนนฝงหมิ่น - หนองบัวแดง ตําบลริมกก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๐๐, ๐-๕๓๗๕-๐๖๒๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๙๐๐
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๐๐
๐-๕๓๗๕-๐๖๒๘
๓๐. เรือนจําอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ๗๗ หมูที่ ๒๓ ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙๕๖๕๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๙๓๙
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
ที่สจุ ริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุ ม ผู ต องขัง ซึ่ง เปน คนฝาก ผูต องขั งระหวา งคดี ใ นเขตอํา นาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิช าชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขั ง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่เรือนจําอําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๖๕๔
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๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น ๔ ถนนฝงหมิ่น บานหนองบั วแดง ตํ าบลริม กก อํ าเภอเมืองเชี ยงราย จั งหวัดเชีย งราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๕๘๒๙
๐-๕๓๗๑-๗๘๑๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๒๔๐๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : mol-cri@thaimail.com,
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ ยวกั บงานยุ ทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพั ฒนา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย อาคารศูนยราชการกระทรวง
แรงงานจังหวัดเชียงราย ถนนฝงหมิ่น - หนองบัวแดง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๕๘๒๙, ๐-๕๓๗๑-๗๘๑๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๒๔๐๕
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๑
โทรสาร ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๑
๓๒.๓ สํา นัก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิจ เกี่ ยวกั บการสง เสริ ม การมี งานทํ าและ
คุมครองคนหางานโดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงานเปนศูนยกลาง
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ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อให
ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับ
สิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการจัดหางาน
และสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ มุมขอมูลขาวสาร หองสมุดสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๑
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
๓๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ าจั ง หวั ด สัง กั ดกรมสวัส ดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๔๑๗ หมูที่ ๖ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑๑๖๓๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๖๓๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chr@labour.go.th
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุนและแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
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(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๓๔
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ถนนฝงหมิ่น หนองบัวแดง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๑-๗๕๑๓
๐-๕๓๗๕-๐๖๑๕, ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๔๐ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
info@sso-chiangrai.in.th
๓๔.๓ สํานักงานประกัน สังคมจังหวัด เปน หนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจการสรา ง
หลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกลูกจาง ผูประกันตน โดยใหความคุมครองแกลูกจาง
ผูป ระกั น ตนที่ ประสบอั น ตราย เจ็ บ ป ว ย ทุ พ พลภาพและตาย อั น เนื่อ งจากการทํ างาน รวมทั้ ง
การคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพและการวางงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ความคุม ครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันเนื่องจากการทํางานให
นายจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกัน สังคมจังหวัดเชียงราย ศูน ยราชการกระทรวงแรงงาน
จังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ถนนฝงหมิ่น - หนองบัวแดง ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๗๕๑๓, ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๕, ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๖ หรือทาง Web Site : www.ssochiangrai.in.th
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ บานหนองยาว ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๗-๓๗๓๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๓๗๒๕
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากั บ ดูแ ล ประเมิ น ผล และสนั บสนุ น การปฏิบัติ งานของหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ งานศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๓๗๓๐
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ขนาด ๗๕๖ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๐๓๙
ถนนสถานพยาบาล อํ า เภอเมือ ง จั ง หวั ดเชี ย งราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๓๐๐ โทรสาร
๐-๕๓๗๑-๓๐๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : crhospital@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอเมือง
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สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห
(๒) โรงพยาบาลชุ ม ชนป า แดด ขนาด ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ อํ า เภอป า แดด
โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๐๑๙, ๐-๕๓๖๕-๔๔๗๙-๘๐ โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๔๔๘๐ ratanam@yahoo.com,
duckygoft@yahoo.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอปาแดด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลปาแดด
(๓) โรงพยาบาลชุมชนเวียงปาเปา ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอเวียงปาเปา
โทร. ๐-๕๓๗๘-๓๔๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๓๔๒ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส wpphcr@yahoo.com
พื้นที่ใหบริการ อําเภอปาแดด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ งานขอมูลขาวสาร
(๔) โรงพยาบาลชุ ม ชนสมเด็ จ พระญาณสั ง วร ขนาด ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่
อําเภอเวียงชัย โทร. ๐-๕๒๗๖-๘๗๕๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๗๕๐ ตอ ๑๒๖ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส
drtawatchai@hotmail.com, 57006@chi.or.th พื้นที่ใหบริการ อําเภอเวียงชัย สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ งานบริหาร
(๕) โรงพยาบาลชุมชนเทิง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙๕๒๕๙, โทรสาร ๐-๕๒๗๙-๕๔๖๖ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส adminth@py.ksc.co.th, 57015@chior.th
พื้นที่ใหบริการ อําเภอเทิง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลเทิง
(๖) โรงพยาบาลชุม ชนแมสรวย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอแมสรวย
โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๑๗, ๐-๕๓๗๘-๖๐๖๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๐๑๗ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส
maesuaihos@yahoo.com พื้น ที่ ใ ห บ ริ ก าร อํ า เภอแม ส รวย สํ า หรั บ ข อ มูล ข า วสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลแมสรวย
(๗) โรงพยาบาลชุ ม ชนแม จั น ขนาด ๙๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ อํ า เภอแม จั น
โทร. ๐-๑๓๔๐-๐๕๙๙, โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๐๙๖๑, ๐-๕๓๖๖-๐๘๓๑ ตอ ๑๒๔ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส
adminth@py.ksc.co.th, 57015@chior.th พื้นที่ใหบริการอําเภอแมสรวย สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลแมสรวย
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(๘) โรงพยาบาลชุมชนเวียงเชียงรุง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอเวียงเชียงรุง
โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๘ โทรสาร ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๙ ไปรษณียอิ เล็ คทรอนิ กส wcr-hosp@hotmail.com
953139 พื้นที่ใหบริการ อําเภอเวียงเชียงรุง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร
(๙) โรงพยาบาลชุ ม ชนแม ล าว ขนาด ๑๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ อํ า เภอแม ล าว
โทร. ๐-๕๓๖๖-๖๐๓๕, ๐-๕๓๖๖-๖๐๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๖๐๕๖ ไปรษณียอิ เล็คทรอนิก ส
maelao.01@ksc.th.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอแมลาว สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
(๑๐) โรงพยาบาลชุ ม ชนแม ส าย ขนาด ๙๐ เตี ยง ตั้ง อยู ที่ อํ าเภอแม ส าย
โทร. ๐-๕๓๖๔-๒๕๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๑๓๐๑ ต อ ๒๓๔๕ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส
maesaihp@cscoms.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอแมสาย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ งานประชาสัมพันธ
(๑๑) โรงพยาบาลชุมชนเวียงแกน ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอเวียงแกน
โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๔๓๒ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๑๕๔ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส wkhospital@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ อําเภอเวียงแกน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
(๑๒) โรงพยาบาลชุ ม ชนขุน ตาล ขนาด ๓๐ เตียง ตั้ง อยูที่ อํา เภอขุน ตาล
โทร. ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๑-๒ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๐ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส tanong_j@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ อําเภอขุนตาล สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
(๑๓) โรงพยาบาลชุมชนเชียงแสน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอเชียงแสน
โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๓๕, ๐-๕๓๗๗-๗๐๑๗ โทรสาร 0-5377-7035 ไปรษณียอิ เล็ค ทรอนิก ส
sintawan@hotmail.com หรือ sintawan@chaiyo.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอเชียงแสน สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล ศูนยประชาสัมพันธ
(๑๔) โรงพยาบาลชุมชนพญาเม็งราย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอพญาเม็งราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๐๓๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๙๑๒๔ ไปรษณี ยอิ เล็ คทรอนิ กส hosppymr@hotmail.com
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พื้นที่ใหบริการ อําเภอพญาเม็งราย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ ประชาสัมพันธ
(๑๕) โรงพยาบาลชุม ชนพาน ขนาด ๑๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอพาน โทร.
๐-๕๓๗๒-๑๓๔๕, โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๙๔๙๖ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส Pan_hosp@hotmail.com พื้นที่ใหบริการ
อําเภอพาน สํ าหรั บขอ มูลขา วสารของราชการของโรงพยาบาลได จัดไวใ หป ระชาชนตรวจดูได ที่
งานประชาสัมพันธ
(๑๖) โรงพยาบาลชุมชนแมฟาหลวง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอแมฟาหลวง
โทร. ๐-๕๓๗๖-๕๔๐๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๐๕๕๘ ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส - พื้น ที่ใ หบริการ
อําเภอแมฟาหลวง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
โรงพยาบาลแมฟาหลวง
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๔๑๙ หมู ๒๑ บริเวณเกาะลอย ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๖๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๗๐๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
ind-chiangrai@narai.ole.go.th
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แร พิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๖๖๖
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้ ง อยู ที่ ๔๘๙ ถนนรั ต นาเขต ตํ า บลเวี ย ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๘๑๑๘ ตอ ๘๐๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๕๔๒
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๕) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ถนนรัตนาเขต ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๗๑-๘๑๑๘ ตอ ๘๐๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๔๓๗, ๐-๕๓๗๑-๖๓๙๙ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ตําบล ทุกแหง ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
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๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น 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 การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 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) สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิ ต
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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอํา เภอ เปน สวนราชการประจํ า
อําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายสําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(จ) ดํา เนิ น การเกี่ย วกั บอํ า นาจหน า ที่ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ฉ) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ช) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับ การพั ฒนาชุ ม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงาน
ยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
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(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเป น หลายแปลง การรวมที่ ดิน หลายแปลงเขา เป น แปลงเดี ยวกัน ในที่ ดิน ที่มีห นัง สือ รับ รอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
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
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขังรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๙. อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘, ๐-๕๓๗๑-๙๓๗๙ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
muang_cr@thaimail.com ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ กองรอย
อาสารักษาดินแดน อําเภอเมืองเชียงราย ที่ ๓ โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘, ๐-๕๓๗๑-๙๓๗๙ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘ ตอ ๑๑๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๙๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘, ๐-๕๓๗๕-๒๑๗๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๒๘๘ ตอ ๑๑๖
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๑ หมู ๓ ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๕๙ ถนนรัตนาเขต ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
สถานีตํารวจภูธรตําบลแมยาว ตั้งอยูที่ ๒๘ ถนนเชียงราย - หวยขม ตําบลแมยาว
อําเภอเมืองเชียงราย
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลแมยาว ตําบลดอยฮาง
๔๐. อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสาย เลขที่ ๑๐๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย
จั ง หวั ด เชี ย งราย โทร. ๐-๕๓๗๓-๓๒๒๓, ๐-๕๓๗๓-๑๓๙๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๓๒๒๓
๐-๕๓๗๓-๑๓๙๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ปายประชาสัมพันธ
ที่วาการอําเภอแมสาย (ชั้น ๑) โทร. ๐-๕๓๗๓-๓๒๒๓, ๐-๕๓๗๓-๑๓๙๖ และเบอรศูนยดํารงธรรม
โทร. ๐-๕๓๗๓-๒๑๙๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอแม ส าย โทร. ๐-๕๓๗๓-๓๒๒๓
๐-๕๓๗๓-๑๓๙๖ ตอ ๑๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสาย โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสาย โทร. ๐-๕๓๗๓-๓๓๘๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณขางที่วาการอําเภอแมสาย โทร. ๐-๕๓๗๓-๒๐๘๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๕๐๓
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนพหลโยธิ น โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๔๔๔
๐-๕๓๗๓-๑๔๔๕
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลเกาะชาง หมูที่ ๒ โทร. ๐-๕๓๖๗-๕๖๘๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเกาะชาง ตําบลศรีเมืองชุม
๔๑. อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงแสน เลขที่ ๑ ถนนริม โขง ตําบลเวียง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๐๔๐๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
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เขาตรวจดูไ ดที่ ที่วาการอํา เภอเชี ยงแสน (ชั้น ๒) โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๑๐, ๐-๕๓๗๗-๗๑๑๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงแสน โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๘๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๙๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงแสน โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๙๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงแสน โทร. ๐-๕๓๖๕-๐๘๗๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๐๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนริมโขง โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๙๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนริมโขง โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๑๐, ๐-๕๓๗๗-๗๑๑๕
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลแมเงิน โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๕๔๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลแมเงิน ตําบลบานแซว
๔๒. อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงของ เลขที่ ๑๑๒ หมูที่ ๑๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ
จังหวั ดเชี ยงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๓๕๑-๕๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๑๓๕๑ ไดจั ดขอมู ลขา วสาร
ของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอําเภอเชียงของ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๔๘๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ ตําบลเวียง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๔๘๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงของ อําเภอเชียงของ
ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๓๕๑-๕๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเชียงของ อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๕-๕๗๖๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๑๖๗
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๓๓๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงของ ตั้งอยูที่ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๑๔๓๖, ๐-๕๓๗๙-๑๔๓๗ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลเวียง ตําบลสถาน ตําบลศรีดอนชัย
และตําบลริมโขง
สถานีตํารวจภูธรตําบลบุญเรือง ตั้งอยูที่ ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๘-๓๔๔๕ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหวยซอ ตําบลครึ่ง และตําบลบุญเรือง
๔๓. อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเทิง เลขที่ ๒๕ ถนนพิศาล ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕, ๐-๕๓๗๙-๖๐๗๙
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๔๕๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔ หมูที่ ๑ ตําบลเวียง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๐๐๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเทิง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๔๖๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑ หมูที่ ๑๕ ต.เวียง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๑๙๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๔๘ หมูที่ ๒๐ ต.เวียง โทร. ๐-๕๓๗๙-๕๔๐๕
๔๔. อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาแดด เลขที่ ๕๑๔ หมูที่ ๑๑ ถนนพาน-ปาแดด ตําบลปาแดด
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๐๓๙ โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๓๔๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอปาแดด (ชั้น ๒) โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๐๓๙, ๐-๕๓๗๖-๑๓๔๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ภายในอาคารที่วาการอําเภอปาแดด
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอปาแดด โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๐๐๑
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๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ภายในอาคารที่ ว า การอํ า เภอป า แดด โทร.
๐-๕๓๗๖-๑๐๓๙, ๐-๕๓๗๖-๑๓๔๕
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ภายในอาคารที่ ว า การอํ า เภอป า แดด
โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๑๑๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๐ หมูที่ ๔ ตําบลปาแดด โทร. ๐-๕๓๖๕-๔๓๘๒
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๑๗๔ หมู ที่ ๑ ตํ า บลป า แดด โทร.
๐-๕๓๗๖-๑๐๔๖, ๐-๕๓๖๕-๔๓๕๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๗๗ หมูที่ ๑๑ ตําบลปาแดด โทร. ๐-๕๓๗๖-๑๐๑๒
๔๕. อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๙๑๑
โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๑๙๑๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๔๙๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๔๙๕ ตอ ๑๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๕๓๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๔๙๕
ตอ ๑๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๙๖๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๘๖๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๔๕๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพาน โทร. ๐-๕๓๗๒ -๑๕๑๕
๔๖. อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ถนนเชียงราย - เชียงใหม ตําบลแมสรวย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๕
โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หนาที่
วาการอําเภอแมสรวย (ชั้น ๒) โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสรวย โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๑๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลแมพริก โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๙๕
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสรวย โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมสรวย โทร. ๐-๕๓๖๕-๖๖๓๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอ (เกา) โทร. ๐-๕๓๖๕-๖๕๑๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลแมพริก โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๙๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลแมสรวย โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๐๔
๔๗. อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเวียงปาเปา ถนนเชียงราย - เชียงใหม ตําบลเวียง จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๕๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๕๑๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่บอรดขาวสาร ชั้น ๒ โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๕๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๕๑๐ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอํ าเภอ ตั้ งอยูที่ ที่ วาการอําเภอเวียงป าเปา ชั้ น ๑ ถนนเชี ยงราย เชียงใหม ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํา เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเวี ย งป า เป า ถนนเชี ย งราย เชียงใหม โทร. ๐-๕๓๗๘-๑๔๔๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเวียงปาเปา ชั้น ๒ ถนนเชียงราย เชียงใหม ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเวี ย งป า เป า ชั้ น ๒
ถนนเชียงราย - เชียงใหม ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๕๐๗
๕. สํานักงานที่ดินที่อําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเชียงใหม - เชียงราย หมูที่ ๖ ตําบลเวียง
อําเภอเวียงปาเปา โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๒๒๒๒, ๐-๕๓๗๘-๑๒๒๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๕๐ หมูที่ ๖ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๒๒๔๔, ๐-๕๓๗๘-๑๓๑๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๐๗ หมูที่ ๖ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๔๖๖, ๐-๕๓๖๔-๘๙๕๓, ๐-๕๓๖๔-๙๐๐๗, ๐-๕๓๖๔-๙๐๐๗ ตอ ๐๐๗
สถานี ตํา รวจภูธ รตํ าบล ตั้ง อยู ที่ ๑๐๙ หมูที่ ๑ เขตเทศบาลชุม ชนแมข ะจาน
ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๙๕๐๘
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มีเขตอํานาจในพื้นที่ ทั้งอําเภอเวียงปาเปา
๔๘. อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอพญาเม็ ง ราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๒ ตํ า บลเม็ ง ราย
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๕, ๐-๕๓๗๙-๙๑๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๕
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ อาคารที่วาการอําเภอพญาเม็งราย (ชั้น ๑)
โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอพญาเม็งราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๕๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลเม็งราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๑๐๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพญาเม็งราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๕
๐-๕๓๗๙-๙๑๑๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานที่วาการอําเภอ (บริเวณ
ที่วาการอําเภอพญาเม็งราย) โทร. ๐-๕๓๙๕-๙๓๙๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอพญาเม็งราย
๖. สํานั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ตั้งอยูที่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๒ หมู ที่ ๑๐
ตําบลพญาเม็งราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๑๑๓
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๑๕๖ หมู ที่ ๑๐ ตํ า บลพญาเม็ ง ราย โทร.
๐-๕๓๗๙-๙๐๘๐, ๐-๕๓๗๙-๙๑๑๓
มีอํานาจในเขตพื้นที่ อําเภอพญาเม็งรายทั้งหมด
๔๙. อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเวียงแกน เลขที่ ๘๑ ถนนหลายงาว - หวยลึก หมูที่ ๘ ตําบลมวงยาย
อํ า เภอเวี ย งแก น จั ง หวั ด เชี ย งราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙ ได จั ด
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเวียงแกน โทร. ๐-๕๓๖๐๘๒๑๙ ๐-๕๓๖๐-๘๑๔๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณชั้ น ที่ ๑ อาคารที่ ว า การอํ า เภอเวี ย งแก น
โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงแกน โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๒๐๑
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ บนอาคารที่วาการอําเภอเวียงแกน โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๒๑๙
๐-๕๓๖๐-๘๒๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณชั้นที่ ๒ อาคารที่วาการอําเภอเวียงแกน
โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๓๓๙
๕. สํานักงานที่ดิน อําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณชั้ น ที่ ๑ อาคารที่วาการอํา เภอเวียงแก น
(ใชรวมกับที่ทําการปกครองอําเภอ)
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ (บริเวณที่วาการอําเภอ) เลขที่ ๑๒๘ หมูที่ ๓
ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๑๗๓-๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ (บริเวณที่ตั้งติดกับที่วาการอําเภอเวียงแกนดานทิศ
ตะวันออก) ถนนหลายงาว - หวยลึก หมูที่ ๓ ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๐๘๑ สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลแมเงิน โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๕๔๑ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ทั้งอําเภอเวียงแกน
๕๐. อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมลาว เลขที่ ๑๘๑ ถนนพหลโยธิน - โปงมอญ หมูที่ ๑
ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๖๐-๗๔๕๖ ไดจัดขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว (ฝายบริหารงาน
ปกครอง) โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๕๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑ หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๕๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๗๘ หมูท่ี ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๖๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑ หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๕๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑ หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๖๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๑ หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๖๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ - หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๖๐-๗๔๗๐
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ - หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา โทร. ๐-๕๓๗๑-๘๑๓๘
๐-๕๓๖๐-๗๔๕๘
๕๑. อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมจัน เลขที่ ๔ หมูที่ ๒ ถนนหิรัญนคร หมูที่ ๑ ตําบลแมจัน
จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๕๖๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๑๕๖๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๕๖๖ มีสวนราชการประจํา
อําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔ หมูที่ ๒ ตําบลสันทราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๒๓๕๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๗ หมูที่ ๔ ตําบลสันทราย โทร. ๐-๕๓๗๗-๒๗๒๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๕๖๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๒๒๒๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๗๐๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒ หมูที่ ๒ ตําบลแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๑๘๗๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒ หมูที่ ๒ ตําบลแมจัน โทร. ๐-๕๓๗๗-๒๔๔๔
๕๒. อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขุนตาล เลขที่ ๙๙๙ ถนนเทิง - เชียงของ ตําบลปาตาล จังหวัด
เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๖๖๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอขุนตาล โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๖๖๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๖๖๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๒๖๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๖๖๖
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๖๕-๗๓๑๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๗๙-๗๖๖๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๖/๑ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๖๕-๗๒๔๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๘๗ หมูที่ ๓ ตําบลปาตาล โทร. ๐-๕๓๖๕-๗๐๓๒-๐๓๔
๕๓. อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํา เภอเวี ย งชั ย ถนน กรป.กลาง ตํ าบลเวี ย งชั ย จัง หวัด เชี ย งราย
โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๙๒๒๔ ห อ ง นอภ. ๐-๕๓๖๖-๒๘๓๙ ห อ งทะเบี ย น ๐-๕๓๖๖-๓๐๖๒
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอเวียงชัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๒๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอเวียงชัย
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงชัย โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๓๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงชัย โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๒๔
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณที่ ว า การอํ า เภอเวี ย งชั ย โทร.
๐-๕๓๗๖-๓๒๕๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงชัย โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๑๐๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนน กรป.กลาง หมูที่ ๘ ตําบลเวียงชัย
โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๐๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงชัย โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๓๖
๕๔. อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํา เภอแมฟ า หลวง หมู ที่ ๔ ตํา บลแมฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๗๐๓๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอแมฟาหลวง มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมฟาหลวง โทร. ๐-๕๓๗๖-๗๐๔๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลแมฟาหลวง
๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอแม ฟ า หลวง โทร./โทรสาร
๐-๕๓๗๖-๗๐๓๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมฟาหลวง โทร. ๐-๕๓๗๖๗๐๔๒
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลแมฟาหลวง โทร. ๐-๕๓๗๑๐๗๘๐
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลแมฟาหลวง โทร. ๐-๕๓๗๖๗๐๔๔
๕๖. กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง เลขที่ ๙ ถนน กรป.กลาง ตําบลทุงกอ จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๔๕๐-๑ โทรสาร ๐-๕๓๙๕-๓๔๕๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ บอรดประชาสัมพันธหนาที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๔๕๑ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง เลขที่ ๙ ถนน กรป.กลาง
ตําบลทุงกอ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง เลขที่ ๙ ถนน กรป.กลาง
ตําบลทุงกอ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
๓. ที่ ทํ า การปกครองกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง เลขที่ ๙
ถนน กรป.กลาง ตําบลทุงกอ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง เลขที่ ๙
ถนน กรป.กลาง ตําบลทุงกอ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๕๐๐
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น กิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง เลขที่ ๙
ถนน กรป.กลาง ตําบลทุงกอ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง เลขที่ ๙
ถนน กรป.กลาง เทศบาลตําบลบานเหลา กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๐๘๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๕๕ หมู ๑๒ ถนน กรป.กลาง เทศบาลตําบลบานเหลา
กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๕๕
๕๖. กิ่งอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง ถนนปงนอย ตําบลปงนอย โทร. ๐-๕๓๗๙๐๐๘๔ โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๐๐๘๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ชั้นลางที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙-๐๐๘๔ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙-๐๐๘๔
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙๐๐๘๔
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙๐๐๘๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙๐๐๐๑
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอดอยหลวง โทร. ๐-๕๓๗๙๐๐๘๔

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลปงนอย โทร. ๐-๕๓๗๖๗๐๖๔
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ ตําบลปงนอย โทร. ๐-๕๓๗๙-๐๐๙๐
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗
นรินทร พานิชกิจ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

