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ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดลําปาง อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดลําปางเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนิน งาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูล
ขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่
วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัดลําปางลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒ ง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนิน การ อํานาจหนาที่ที่สํ าคัญของจังหวัดลําปาง
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํ า นาจหน า ที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดลําปาง จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๑๓ อําเภอ
๔. การบริหารราชการของจังหวัดลําปาง จะตองเปน ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแก ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธี
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 มติของคณะรัฐ มนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ
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(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน ของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ-กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ
ตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รหัสไปรษณีย ๕๒๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖
๕๐๖๙-๗๐, ๐ ๕๔๒๖ ๙๐๑๔, ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๘๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐ และ ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๘๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lampang@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๑ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๘๐ โทรสาร ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๘๐
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.lampang.go.th
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวั ดลําปาง ถนนลําปาง-เด น ชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๑, ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗ โทรสาร
๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗
๑๐.๓ สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น ศู น ย ก ลางการ
ประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบาย
ดานการประชาสัมพันธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัม พัน ธ เพื่อใหประชาชน
มีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) ประสาน ใหคําปรึ กษา และใหการช วยเหลือด านการประชาสัม พัน ธ
แกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพัน ธจังหวัดลําปาง
ไดจัดไวใ หประชาชนเขา ตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัม พัน ธจังหวัดลําปาง ชั้น ๑ ศาลากลาง
จังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง หรือ http://www.
geocities.com/priampang โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๑ และ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๗
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดลําปาง
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๔
๑๑.๓ ที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มพล กองกํ า ลั ง สํ า รอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนิน การและประสานงานในกิจ การสัส ดีทั้ งปวงที่เกี่ ยวขอ งในเรื่อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แ จงปญหาในกิจการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ฉ) รวบรวมขอ มู ล สถิ ติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุ น
ในเขตทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัด ยุทโธปกรณของหนว ย ตลอดจนกิ จการอัน เกี่ย วกั บกํา ลัง คน ในเขตทองที่จั งหวัด ตามที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดลําปาง และหนวยสัสดีอําเภอทุกอําเภอ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๔
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
lpg@cgd.go.th
๑๒.๓ สํา นั กงานคลั ง จัง หวั ดมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ การควบคุ ม ดู แ ลการใช จา ยเงิน ของ
แผนดินและของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง 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 และการอนุมัติการขอเบิก
จ า ยเงิ น งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และการถอนคื น เงิ น รายได
ของสวนราชการ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ บอรดประชาสัม พัน ธสํานักงานคลังจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง หรือ
www.thai.net/lampangcgd
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําปาง
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๑-๔ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๓
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับ สนุน และประสานการดํา เนิน งานกับองค กรเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัม พัน ธแ ละรณรงคใ หมี การดํา เนิ น กิจ กรรมเกี่ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําปาง หรือ
ศูนยขอมูลเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัด (LIC) ระบบ LAN USER NAME (welfare) ศาลากลาง
จังหวัดลําปาง ชั้น ๒ ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง หรือ
ในเว็บไซด ชื่อ www.social.go.th หรือ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๓
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
๑๔.๑ เปน สว นราชการประจําจั งหวัด สัง กัดสํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : Moac lpg@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) กํา กั บ ดูแ ล ควบคุ ม ประสาน และติด ตามประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากั บดูแลขาราชการและลู กจางในสัง กัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ชั้น ๓ ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๖, ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cwlampang@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมง
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริม าณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมิน เทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่ อ
สนับสนุน ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพ
การประมงดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
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(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาด านประมง ฐานขอมู ลประมง ประชาสัม พัน ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่นดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๖ และ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๕
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนวังขวา ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๘๑๒๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lp_livestock@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
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐ ๕๔๒๑ ๘๑๒๗, ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๕๐
และศูนยปฏิบัติการปศุสัตว โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๙๗๗
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดลําปาง
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๒๙๘ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๘๑
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 สําหรับข อมู ลขา วสารของราชการของสํ านั กงานปา ไมจั งหวัด ได จัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๒๙๘
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
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๑๘.๒ ตั้ง อยู ที่ ๗๓ หมู ๖ กม.๖-๗ ถนนลํ าปาง-เชีย งใหม ตํา บลปงแสนทอง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๖๗๗-๙ โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๘๓๖๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Lampang ag@nunet.com
๑๘.๓ สํา นั ก งานเกษตรจัง หวั ด มี ภารกิ จเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่ม มูลคาในสิน คาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการ
สงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับข อมู ลขา วสารของราชการของสํา นัก งานเกษตรจัง หวัด ได จัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๖๗๗ - ๙
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริม สหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cooplampang.go.th
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
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มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายวา ด ว ยสหกรณ กฎหมายวา ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแก บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๓-๔
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๕
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให เ กษตรกรได มี ที่ ทํ า กิ น เพื่ อ ยั ง ชี พ อย า งพอเพี ย งและยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละ
การถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐ
นําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง
หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดิน ของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา
หรื อเขา ทํ าประโยชน โดยรั ฐ ใหค วามชว ยเหลื อ ดา นการพั ฒนาอาชี พ เกษตรกรรม การปรั บปรุ ง
ทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ดว ยการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น ๔
ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๕
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๓๙ หมู ๑ ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๓๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lampang@dlt.
moct.go.th และ lampangdlt@thaimail.com
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการ
ขนสงทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสานและวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองปฏิบัติงานบริหารทั่วไป หองปฏิบัติงานฝายทะเบียนรถ หองปฏิบัติงาน
ฝายใบอนุญาตขับรถ และหองปฏิบัติงานฝายวิชาการขนสง สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง โทร./
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๓๙
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สาขา จํานวน ๓ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ตั้งอยูที่ ๑๕๔/๑ หมู ๗
ถนนซอยแมป ะ ตําบลลอ มแรด อํา เภอเถิน จั งหวัดลํ าปาง ๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๓๕
โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๑๒๑๕ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอเถิน อําเภอสบปราบ และอําเภอแมพริก
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจหม ตั้งอยูที่ ๒๖๑ หมู ๑
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๑๑๕๘ โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๐๐
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอแจหม อําเภอวังเหนือ และอําเภอเมืองปาน
(๓) สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ตั้งอยูที่ ๒/๒ หมู ๖
ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๕๕๔ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๙๕๕๖
มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภองาว
๒๑.๗ มี ส ถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร จํ า นวน ๑ แห ง ได แ ก สถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ถนนจันทรสุรินทร ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๔๑๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๗๔๑๐
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๑๓ ถนนป า ขาม ๑ ตํ า บลหั ว เวี ย ง อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๑ ตอ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๗
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการ
สงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
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๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับ ขอมู ลข าวสารของราชการของสํา นัก งานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๑ ตอ ๑๐๕
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง
๒๓.๑ เปน ส วนราชการประจําจัง หวัด สัง กัดสํา นักงานสถิติ แ หง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๖ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๖๑
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: Lampang@nso.go.th
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๒๓.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมทั้ งจัดทําสถิติเพื่ อสนับสนุน ติดตามประเมิ น ผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๖
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๖๑ หรือ www.nso.go.th
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง
๒๔.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย
กระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๔
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Lp4@moc.co.th
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสิน
ทางปญญาและการประกันภัย
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๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํา กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด กระทรวง และเปน หนวยขอมู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด ลํ า ปาง ศาลากลางจั ง หวั ด ลํ า ปาง ชั้ น ๒
ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๒-๓
๒๕. สํานักงานจังหวัดลําปาง
๒๕.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํา นักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๙-๗๐, ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๔ และ
๐ ๕๔๓๕ ๑๐๘๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐ และ ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
lampang@moi.go.th
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๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทําแผนพัฒนาจัง หวัด ดํ าเนิน การตามแผน กํากั บ และติดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๒๒๗, ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๑ โทรสาร
๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๑
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
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๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๒๒๗, ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๑
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕ และ ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๕๔
โทรสาร ๐ ๕๔๓๕ ๑๐๕๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pclampang@thaimail.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) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕ โทรสาร
๐ ๕๔๓๕ ๑๐๕๔
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๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนบุญวาทย ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ และ ๐ ๕๔๒๒ ๘๑๐๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ มีพื้นที่รับผิดชอบ
อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอแมเมาะ
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ และ ๐ ๕๔๒๒ ๘๑๐๐ โทรสาร
๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐
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๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๑๐ สาขา คือ
(๑) สาขาเกาะคา ตั้งอยูที่ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ๕๒๑๓๐
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๑๗๔๘ เขตบริการ อําเภอเกาะคา
(๒) สาขางาว ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน อําเภองาว จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๒๕ เขตบริการ อําเภองาว
(๓) สาขาแจห ม ตั้ งอยูที่ ๒๕๒ หมู ๓ ตํ าบลวิเ ชตนคร อํ า เภอแจ ห ม
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๙๗ เขตบริการ อําเภอแจหม และอําเภอเมืองปาน
(๔) สาขาเถิน ตั้งอยูที่ ถนนเถินบุรี ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๘๙ โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๑๐๙๘ เขตบริการ อําเภอเถิน
(๕) สาขาแมทะ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๙๒๕๐ เขตบริการ อําเภอแมทะ
(๖) สาขาแมพ ริ ก ตั้ ง อยู ที่ ถนนแม พ ริ ก อํ า เภอแม พ ริ ก จั ง หวัด ลํ า ปาง
๕๒๑๘๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๙๑๑๗ เขตบริการ อําเภอแมพริก
(๗) สาขาวังเหนือ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๑๒ เขตบริการ อําเภอวังเหนือ
(๘) สาขาสบปราบ ตั้งอยูที่ ถนนสมัยนิลดําริ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๐๐ เขตบริการ อําเภอสบปราบ
(๙) สาขาเสริม งาม ตั้งอยูที่ ๙๖ หมู ๑๑ ตํ าบลทุงฝาย อํ าเภอเสริม งาม
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๑๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๖๕ เขตบริการ อําเภอเสริมงาม
(๑๐) สาขาหางฉัตร ตั้งอยูที่ ถนนจามเทวี ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๙๑๑๓ เขตบริการ อําเภอหางฉัตร
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดลําปางหลังเกา ถนนบุญวาทย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๘๗๓๓, ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๑๖
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๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให
มีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหง สาธารณชน ความเป น ระเบีย บเรียบรอ ย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง โทร./โทรสาร
๐ ๕๔๒๑ ๘๗๓๓ และ ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๑๖
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง
๓๐.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๙
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Lampang@mol.go.th
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
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๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ลํ า ปาง ศาลากลางจั ง หวั ด ลํ า ปาง ชั้ น ๒
ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๘-๙
หรือ www.LabourLp.com
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๘-๙ และ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๑-๒
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lpg.@.doe.pp.th
๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
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(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองศูนยขอมูลอาชีพ สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๔๘-๙
และ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๑-๒
๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง
๓๒.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๕-๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lpg@Labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๕-๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๖
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๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๘-๒๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๘-๒๐
ตอ ๗๐๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wisuthisak_k@sso.go.th
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น ๒
ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๘-๒๐
หรือ www.web2.sso.go.th/lampang
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนปาขาม ๑ ตําบลหัวเวีย ง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
lppho 52@hotmail.com
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๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลขาวสาร โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลลําปาง ขนาด ๘๐๐ เตียง ตั้งอยูที่ถนนปาขาม ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๖๒๓-๓๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๒๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : lampang@lph.go.th พื้นที่ใหบริการ อําเภอเมืองลําปาง สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลลําปางไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ฝายสารสนเทศ โทร. ๐ ๕๔๒๒
๓๖๒๓-๓๑ ตอ ๔๒๐๕ และ ๔๒๐๗
(๒) โรงพยาบาลชุมชน
(๒.๑) โรงพยาบาลหางฉัตร ขนาด ๖๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๒๓๑
(๒.๒) โรงพยาบาลเกาะคา ขนาด ๖๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๙๙๒
(๒.๓) โรงพยาบาลแจหม ขนาด ๖๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๐๐๖
(๒.๔) โรงพยาบาลเถิน ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๒๐๑๖
(๒.๕) โรงพยาบาลวังเหนือ ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐
(๒.๖) โรงพยาบาลแมทะ ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๑๘๔
(๒.๗) โรงพยาบาลสบปราบ ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๕๒
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(๒.๘) โรงพยาบาลแมพริก ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๕๑๔๕
(๒.๙) โรงพยาบาลเสริมงาม ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๑๑๘
(๒.๑๐) โรงพยาบาลงาว ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๕๓
(๒.๑๑) โรงพยาบาลเมืองปาน ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๒๐
(๒.๑๒) โรงพยาบาลแมเมาะ ขนาด ๑๐ เตียง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๖๐๓๒
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถนนลําปาง-เดนชัย ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๘๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Ind-Lampang@narai.oie.go.th
๓๕.๓ สํา นั ก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานแร
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๘๑
๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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๓๖.๒ ตั้ง อยู ที่ เลขที่ ๒๔ ถนนพระแก ว ตํา บลเวี ยงเหนื อ อํ า เภอเมื องลํ าปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๒๔๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๐๔๔
๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ชั้น ๑ อาคารตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๒๔๑ และ ๐ ๕๔๒๑ ๗๒๔๓
๓๗. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปน หนวยราชการบริห ารรองจากจังหวัด มีน ายอํ าเภอเป น หัว หน า
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่
บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
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๓๗.๒.๒ สว นต าง ๆ ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม ไดตั้ งขึ้ น ในอํ าเภอนั้ น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เช น การรั บ ลงบั ญ ชี ท หารกองเกิ น การออกหมายเรี ย กเข า รั บ ราชการทหาร
กองประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริม การวางแผนการผลิ ตการเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจํา
อําเภอ/ กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ข องกรมในเขตพื้น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ง) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ข องกรมในเขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(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
และพาณิ ช ย รวมทั้ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนีย ม ค า ใช จ าย และภาษี อากรเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
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(ค) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอย ของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปราม ผูกระทําผิดตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๘. อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง เลขที่ ๘ ถนนบุญวาทย ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง
จัง หวั ด ลํ าปาง ๕๒๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๒๒ ไดจั ด ข อ มู ล ขา วสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๒๒ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๑๘๙
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๓๐๓ ถนนลํ า ปาง-แม ท ะ ตํ า บลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร.๐ ๕๔๒๓ ๐๒๕๐
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑
๗๘๓๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๗๔๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๘๓/๑ ถนนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๒๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓ ถนนบุญวาทย ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๖๐๐ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ๑๑ ตําบล คือ ตําบลสวนดอก
ตําบลหัวเวียง ตําบลเวียงเหนือ ตําบลสบตุย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท ตําบล
กลวยแพะ ตําบลบอแฮว ตําบลพิชัย และตําบลบานเปา
๑) สถานีตํา รวจภูธรตําบลบา นเสด็จ ตั้งอยูที่ ๗๐๐ หมู ๓ ตําบลบานเสด็ จ
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๖๖๙ ๐ ๕๔๓๔ ๒๖๗๐ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ๓ ตําบล คือ ตําบลบุญนาคพัฒนา ตําบลบานแลง และตําบลบานเสด็จ
๒) สถานีตํารวจภูธรตําบลบานเอื้อม ตั้งอยูที่ ๓๔๖ หมู ๑๒ ตําบลบานเอื้อม
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๐๖๔๐ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ๒ ตําบล
คือ ตําบลบานเอื้อม และตําบลบานคา
๓) สถานีตํารวจภูธรตําบลบานทุงฝาย ตั้งอยูที่ ๑๐๐ หมู ๑ ตําบลบานนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๔๐๖๗ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ๓ ตําบล
คือ ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลบานทุงฝาย และตําบลตนธงชัย
๓๙. อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมเมาะ ศูนยราชการอําเภอแมเมาะ ถนนลําปาง-แมเมาะ ตําบล
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ๕๒๒๒๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๙ ไดจัดขอมูล
ขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอแมเมาะ โทร.๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๙
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๐๘๗๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๒๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๙
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ศู น ย ร าชการอํ า เภอแม เ มาะ โทร.
๐ ๕๔๓๔ ๐๐๒๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๐๐๒๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๖
๖๑๐๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอแมเมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๖๑๙๒
๔๐. อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแจหม เลขที่ ๓๓๓ ถนนแจหม-ลําปาง หมูที่ ๓ ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๑๖ โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๘๓๗ ไดจัด
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอแจหม โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๑๖
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแจหม โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๑๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๘ ถนนวิเชตนคร ซอย ๒ หมู ๑ ตําบลแจหม
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๙๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแจหม โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๑๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแจหม โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๘๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๕๒ ถนนแจหม-ลําปาง หมู ๓ ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๙๗
๖. สํานัก งานสาธารณสุขอํ าเภอ ตั้ งอยูที่ ๑๖๓ ถนนคชวิถี หมู ๙ ตําบลแจห ม
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๕๖
๗. สถานีตํ า รวจภูธ รอํา เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๔๙ ถนนวิเ ชตวั ฒ นา หมู ๑ ตํ าบลแจ ห ม
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๙๑
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๔๑. อําเภองาว จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภองาว ถนนพหลโยธิน หมู ๔ ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๕๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๕๙ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๕๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๐๐๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๕๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๕๓๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๒๕
๖. สํานั กงานสาธารณสุข อําเภอ ตั้ง อยูที่ สํ านัก งานสาธารณสุขอํ าเภองาว โทร.
๐ ๕๔๒๖ ๑๑๖๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูท่ี สถานีตํารวจภูธรอําเภองาว โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๔๙
๔๒. อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหางฉัตร ถนนลําปาง-เชียงใหม หมู ๑๐ ตําบลเวียงตาล อําเภอ
หางฉัตร จั งหวั ดลํา ปาง ๕๒๑๙๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๙๓๒๓ ได จัดข อมูล ขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารที่วาการอําเภอหางฉัตร ถนนลําปางเชียงใหม หมู ๑๐ ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง หรือ www.thaitambon.com และ
www.hangchat.com มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหางฉัตร โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๓๒๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ถนนจามเทวี ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๒๘๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหางฉัตร โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๓๒๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหางฉัตร โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๑๔
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ถนนจามเทวี ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๑๑๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนจามเทวี หมู ๖ ตําบลหางฉัตร อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๑๔๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนลําปาง-เชียงใหม หมู ๑๐ ตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๒๗๙-๘๐
๗.๑) สถานีตํารวจภูธรตําบลเมืองยาว โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๕๒๙ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ๒ ตําบล คือ ตําบลเมืองยาว และตําบลแมสัน
๔๓. อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ เลขที่ ๖ ถนนพหลโยธิน ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๙๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่บริเวณบอรดประชาสัม พันธ ที่วาการอําเภอสบปราบ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๙๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๒๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๓๑
และ ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๙๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๕๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๐๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสบปราบ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๑๐๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน ตรงขามที่วาการอําเภอสบปราบ
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๕๑
๔๔. อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วา การอํ าเภอเกาะคา ถนนลําปาง-เกาะคา ตําบลเกาะคา อํ าเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๓๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๑๔๙๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอเกาะคา มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเกาะคา โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๔๙๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๔๙๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเกาะคา โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๔๙๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเกาะคา โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๒๔๐๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๐๒/๑ หมู ๔ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๑๗๔๘
๖. สํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอ ตั้ งอยู ที่ ๓๘๗ ถนนพหลโยธิ น ตํ าบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๓๙๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๐๒ หมู ๔ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๑๕๐๑
๔๕. อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน ถนนเถิน บุรี ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๖๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ที่วาการอําเภอเถิน มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๒๔๙๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๕๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๖๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๙๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๘๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเถิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๖๐๑-๒
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- สถานีตํารวจภูธรตํ าบลเวียงมอก ตั้งอยูที่ ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน โทร.
๐ ๕๔๒๒ ๙๐๑๓ มีเขตอํานาจพื้นที่ ๒ ตําบล คือ ตําบลแมมอก และตําบลเวียงมอก
๔๖. อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมทะ ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๙๒๒๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอแมทะ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมทะ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๒๒๒
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนบ า นฟ อ น-แม ท ะ อํา เภอแม ท ะ โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๙๑๙๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมทะ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๒๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมทะ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๑๘๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การอําเภอแมทะ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๒๕๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมทะ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๑๙๙
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนลํ า ปาง-แม ท ะ อํ า เภอแม ท ะ โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๙๑๙๓
๔๗. อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน เลขที่ ๔๐๔ หมู ๔ ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๔๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๗๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๗๒ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๐๖๗๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน โทร.
๐ ๕๔๒๗ ๖๐๒๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๗๒

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๗๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๓๔๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองปาน โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๐๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน โทร.
๐ ๕๔๒๗ ๖๑๒๒
- สถานีตํารวจภูธรตําบลแจซอน ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๓๓๒๒ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลแจซอน
๔๘. อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอวั ง เหนื อ ตํ า บลวั ง เหนื อ อํ า เภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
๕๒๑๔๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๐๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ หนาที่วาการอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๐๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๐๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๙๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๑๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ โทร.
๐ ๕๔๒๗ ๙๐๙๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอวังเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๗๘
- สถานีตํารวจภูธรตําบลรองเคาะ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๑๓ มีเขตอํานาจในพื้นที่
ตําบลรองเคาะ
๔๙. อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ตั้งอยู ที่ ที่วา การอํ าเภอวัง เหนื อ เลขที่ ๙๔ ถนนเกาะคา-เสริม งาม ตํา บลทุ งงาม
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ๕๒๒๑๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๙๘ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ศู น ย ข า วสารข อ มู ล ที่ ว า การอํ า เภอเสริ ม งาม โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๖๐๙๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสริมงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๙๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บานมั่ว หมู ๔ ตําบลทุงงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๔๐๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสริมงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๙๘
และ ๐ ๕๔๒๘๖๐๘๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสริมงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๙๘
และ ๐ ๕๔๒๘๖๐๘๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินอําเภอเสริมงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๖๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสริมงาม โทร.
๐ ๕๔๒๘ ๖๐๒๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเสริมงาม โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๑๑๙
๕๐. อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมพริก หมูที่ ๑ ถนนแมพริก ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๘๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๙๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองขอมูลสื่อสาร ที่วาการอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๙๙ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๙๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน หมู ๕ ตําบลพระบาทวังตวง
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๔๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๙๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๕๑๔๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๑๑๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมพริก โทร.
๐ ๕๔๒๙ ๙๐๑๒ ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๓๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๒๕๑
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