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ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดตราด อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดตราด เห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัด
องคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดตราด เรื่อง โครงสราง อํานาจ หนาที่และสถานที่ติดตอจังหวัดตราด
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ
๒๕๔๒
๒. การจั ดโครงสรา ง องคก รในการดํา เนิน การ อํานาจหน าที่ที่ สําคัญ ของจั งหวัด ตราด
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
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงาน
ที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดตราด จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๕ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๒ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดตราด จะตองเปน ไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูใ นจังหวัดนั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการ
ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ หรื อ คํ า สั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัด
ที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
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(จ) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือ แผนพัฒนาจังหวัด
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง 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
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๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งอยูที่ถนนราษฏรนิยม ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด รหัสไปรษณีย
๒๓๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๘๒
โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๐๓๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trat@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ โทร.
๐-๓๙๕๑-๑๙๙๘ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๙๙๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prtrat@thaimail.com
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดตราด ตั้งอยูที่ ฝายอํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๘๒
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.trat.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดตราด
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดตราด ชั้น ๒ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๙๘ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๙๙๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prtrat@thaimail.com
๑๐.๓ สํา นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวัด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเปน ศู น ย ก ลางการ
ประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด
ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
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(ค) ประสาน ใหคํ าปรึ กษา และใหก ารช วยเหลื อดา นการประชาสัม พัน ธ
แกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๙๘
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดตราด
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๔๒
โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๒๔๒
๑๑.๓ ที่ ทํ า การสั ส ดี จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มพล กองกํ า ลั ง สํ า รอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนินการประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบโต ต อบ และชี้ แ จงป ญ หาในกิ จ การสั ส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ และสภาพของทหารกองเกิ น ทหารกองหนุ น
ในเขตทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การระดมสรรพกํ า ลั ง ด า นการส ง บํ า รุ ง
ในเขตทองที่จังหวัด
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(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวใ นอัตรา
การจัดยุทโธปกรณของหนวยงาน ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัดตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ที่ทําการสัสดีจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๔๒
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดตราด
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๗
๐-๓๙๕๑-๒๔๒๙ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๐๐๗, ๐-๒๙๕๑-๒๔๒๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Trt@cgd.go.th
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเป นไปโดยถู กตอง มีวินั ย คุมค า โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคลังจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๗, ๐-๓๙๕๑-๒๔๒๙
๐-๓๙๕๒-๐๒๔๘
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดตราด
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด อาคารหลังใหม ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๕๘๘
โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๕๘๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Trat sdw@hotmail.com
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึก ษา วิเ คราะห และรายงานสถานการณท างสัง คมและเศรษฐกิ จ
เพื่อการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนิน งาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สง เสริม สนับ สนุน และประสานการดํ าเนิน งานกับ องค กรเครื อข า ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับ
จังหวัด
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(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ แ ละรณรงคใ ห มีก ารดํ าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๕๘๘
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราดชั้น ๒ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๓๙๕๒-๒๘๖๓
โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๒๘๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac trt@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ เสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัด
(ค) กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
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(ง) ควบคุม กํ ากับ ดูแ ลขาราชการและลูกจ างในสัง กัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวั ด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด
โทร. ๐-๓๙๕๒-๒๘๖๒-๓
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดตราด
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๐๙/๔ หมูที่ ๘ ตําบลวังกระแจะ ถนนชลประทาน อําเภอเมืองตราด
โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๙ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๙
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมงดังกลาว
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทํา การประมงให เป น ไปตามกฎหมายว าด ว ยการประมงและกฎหมายอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
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(ค) จัด ทํา แผนพัฒ นาดา นประมง ฐานข อมู ล ประมง ประชาสั ม พัน ธแ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานประมงจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๙
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด หนาศาลากลางจังหวัดตราด โทร.
๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Pvlo tra@dld.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตอ ไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดตราด
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ซอยทาเรือจาง ๑ ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๕๗
โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๐๐๕๗
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานปาไมจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๕๗
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
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๑๘.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๖ ถนนราษฏรนิยม อําเภอเมืองตราด อาคารขางศาลาประชาคม
จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘, ๐-๓๙๕๒-๐๒๔๙ โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๓๓๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
trat@doae.go.th หรือ : kasettr@tr.ksc.co.th
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรเพื่อสรางรายได
และความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้ง อยู ที่ อาคารศาลากลางจัง หวั ด ตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๕๘๙ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๕๘๙
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณหลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการการเงินในธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยง
ธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
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๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๕๘๙
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๔๐๙, ๐-๓๙๕๓-๐๕๓๓
โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๔๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : alrotr@chaiyo.com
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือ
มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๔๐๙
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดตราด
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้ง อยู เลขที่ ๓๒๘ ถนนบา นล าง - ดอนจวน หมู ที่ ๕ ตํา บลหนองเสม็ ด
อําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๒-๐๗๔๐ โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๐๗๔๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
trat@dlt.motc.go.th
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ย วกับการจัดระบบ การจั ดระเบียบการ
ขนสงทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ประสานและวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิด
ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานขนสงจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๒-๐๗๔๐
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา จํานวน ๑ สาขา ไดแก สํานักงานขนสงจังหวัดตราด
สาขาเขาสมิง ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมูที่ ๑ ตําบลทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๕ โทรสาร
๐-๓๙๕๙-๙๔๓๕ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอเขาสมิง และอําเภอบอไร
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๓๒๒ ถนนบานลาง - ดอนจวน หมูที่ ๕ ตําบลหนองเสม็ด อําเภอ
เมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๓๔๔ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๒๓๔๔
๒๒.๓ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การสงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแ ลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
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(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๓๔๔
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดตราด
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด อาคารหลังเกา ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๒
โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๒๘๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trat@nso.go.th
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๖๒
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๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดตราด
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๓๒๒/๑ ถนนบานลาง - ดอนจวน หมูที่ ๕ ตําบลหนองเสม็ด อําเภอ
เมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๘๓ โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๐๒๓๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : tr-comfo@tr.
ksc.co.th
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนงานโครงการของกระทรวงและแผนจังหวัดตลอดจนกํากับ เรงรัด
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและ
เปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาการคาอื่นๆ
(ง) ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพาณิชยจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๘๓
๒๕. สํานักงานจังหวัดตราด
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๓ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๘๒ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๐๓๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trat@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํา แผนพัฒ นาจั งหวัด ดํ าเนิ น การตามแผน กํา กับ และติ ดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํ า นวยการ ประสาน ปฏิ บั ติ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
ผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารจังหวัดตราด ตั้งอยูที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดตราด โทร.
๐-๓๙๕๑-๑๒๘๒ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๐๓๔
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดตราด
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดตราด ชั้น ๓ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๕ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๐๐๕
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อ ใหประชาชนมีความมั่น คง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
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๒๖.๔ ที่ทําการปกครองของจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของสวนราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ที่ทําการปกครองจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๕
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๒๑ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๒๒๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : tratcdd@hotmail.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคการชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน งานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๒๑

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดตราด
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๕๑๙ ถนนเนินตาแมว หมูที่ ๘ ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด
โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๔๗ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๑๑๔๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trat@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดิน จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอ ากรเกี่ยวกับการดําเนิน การจดทะเบียนสิท ธิและนิติกรรมหรือทําธุ ระเกี่ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานที่ดินจังหวัดตราด ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๔๗
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๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๒ สาขา คือ
(๑) สาขาสวนแยกแหลมงอบ ตั้งอยูที่ ถนนตราด - แหลมงอบ ตําบลแหลมงอบ
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๐๐๓ โทรสาร ๐-๓๙๕๙-๗๐๐๓ มีเขตบริการดังนี้
อําเภอแหลมงอบ กิ่งอําเภอเกาะชาง กิ่งอําเภอเกาะกูด
(๒) สาขาสว นแยกเขาสมิง ตั้งอยูข างที่วาการอําเภอเขาสมิง ถนนสุขุม วิ ท
ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๓๙๗ โทรสาร ๐-๓๙๕๙-๙๓๙๗ มีเขต
บริการดังนี้ อําเภอเขาสมิง อําเภอบอไร
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๒๘๘ ถนนบานลาง - ดอนจวน หมูที่ ๕ ตําบลหนองเสม็ด อําเภอ
เมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๕๘๐ โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๑๒๘๓
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนิน การ
สนับสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและ
กํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การ สนับสนุน ใหคํ าปรึกษา และบริการทางวิ ช าการเกี่ยวกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการ ที่อยูใ นเขตอํา นาจหนา ที่ของกรมแกห นวยงานที่เกี่ยวขอ งและองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองธุรการ ชั้น ๒ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๕๘๐
๓๐. เรือนจําจังหวัดตราด
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๘๑ หมูที่ ๘ ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๒-๐๒๒๖
โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๐๒๒๖
๓๐.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดย
มุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต
และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุ ม ผูต องขั งซึ่ง เปน คนฝาก ผูต องขั งระหวา งคดี ใ นเขตอํ านาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและ นักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จั ด สวั ส ดิ ก าร ให ก ารสงเคราะห และพั ฒ นาการสุ ข ภาพแก ผู ต อ งขั ง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร เรือนจําจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๒-๐๒๒๖
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ โทร. ๐-๓๙๕๓-๐๘๔๒-๓ โทรสาร
๐-๓๙๕๓-๐๘๔๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : labour-trad@se-ed.net
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทําและประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานแรงงานจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๓-๐๘๔๒-๓
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดตราด
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวั ดตราด ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๓-๐๘๔๐ โทรสาร
๐-๓๙๕๒-๐๒๑๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trt@mail.doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดงานจังหวัดตราด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนม ตลาดแรงงานเปน
ศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๓-๐๘๔๐
๐-๓๙๕๒-๐๒๑๘
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตราด
๓๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด สั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้ง อยู ที่ ศ าลากลางจัง หวัด ตราด ชั้ น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๒ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๙๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : trad@labour.go.th
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐานรูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบั ติก ารและประสานงานที่อ ยูใ นอํา นาจหนาที่ ของกรมในเขตพื้น ที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๒
๓๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจัง หวั ดตราด ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๑๑ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๙๑๑ ตอ ๒๓
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันดํารงชีวิตที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๑๑
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑
๐-๓๙๕๑-๑๕๔๘ โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๐๓๔๗ ไปรษณียอิเล็กทอนิกส : trat23@hotmail.com
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดู แ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑
๐-๓๙๕๑-๑๕๔๘
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๓๒๒/๑๐ ถนนบ านล าง - ดอนจวน หมูที่ ๕ ตํ าบลหนองเสม็ ด
อําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๕, ๐-๓๙๕๑-๒๒๙๗ โทรสาร ๐-๓๙๕๒-๐๒๒๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : ind-trat@narai.go.th
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานแร พิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(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 สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๕
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดตราด
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสัน ติสุข อํ าเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๙๕๐ โทรสาร
๐-๓๙๕๑-๑๘๔๖
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองธุรการกําลังพล ตํารวจภูธรจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๓๕ ตอ ๒๐๒
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
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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) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจ
เกษตรของชุมชน
(ค) สง เสริม และประสานการถ ายทอดความรูด านการผลิ 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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่รับมอบหมาย
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(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํ า นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติ ใ นด านการออกใบจอง การออกหนัง สือรั บรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเป น หลายแปลง การรวมที่ ดิน หลายแปลงเขา เป น แปลงเดี ยวกัน ในที่ ดิน ที่มีห นัง สือ รับ รอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิช ย รวมทั้งการจัดเก็บค าธรรมเนียม ค าใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับ การดําเนิน การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานี ตํ ารวจภู ธรอํ าเภอ เป นส วนราชการประจํ าอํ าเภอเป น
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจหนาที่ในพื้นที่
อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบล รับผิดชอบ
๓๙. อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองตราด ถนนบานลาง - ดอนจวน หมูที่ ๕ ตําบลหนองเสม็ด
โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๕๓ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๒๙๓๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๕๓
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองตราด
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๓๒๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๕๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองตราด โทร. ๐-๓๙๕๒-๓๙๖๙
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๗๐ หมูที่ ๕ ตําบลหนองเสม็ด โทร.
๐-๓๙๕๒-๐๒๑๙
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๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองตราด ตั้งอยูที่ ถนนสันติสุข อําเภอเมืองตราด โทร.
๐-๓๙๕๑-๒๕๕๒
- สถานีตํารวจภูธรตําบลอาวชอ ตั้งอยูที่ ๗๖ หมูที่ ๒ ตําบลอาวใหญ โทร.
๐-๓๙๕๔-๓๔๒๗-๘ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลอาวใหญ ตําบลหวงน้ําขาว
- สถานีตํารวจภูธรตําบลบานทาเลื่อน ตั้งอยูที่ ๕๙ หมูที่ ๔ ตําบลชําราก โทร.
๐-๓๙๕๒-๒๘๗๔ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลชําราก ตําบลแหลมกลัด ตําบลตะกาง
๔๐. อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาสมิง ศูนยราชการอําเภอเขาสมิง ถนนสุขุมวิท ตําบลเขาสมิง
โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๖ โทรสาร ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร หองโถง ชั้น ๑ ที่วาการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๖
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๘ หมูที่ ๑ อําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙๙๔๓๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙๙๔๓๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ศูนยราชการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙-๙๔๓๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙๙๐๘๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูน ยราชการอําเภอเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๕๙๙๑๐๐
๔๑. อําเภอบอไร จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอไร ถนนบอไร - แสนตุง ตําบลบอพลอย โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
ขาวสาร หองโถงชั้น ๑ ที่วาการอําเภอบอไร โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอไร ชั้น ๑ โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลบอพลอย โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๐๔๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอไร ชั้น ๒ โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอบ อ ไร ชั้ น ๒ โทร.
๐-๓๙๕๙-๑๑๒๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลบอพลอย โทร. ๐-๓๙๕๓-๖๓๒๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลบอพลอย โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๒๔๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลบอพลอย โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๐๒๑
สถานีตําบลภูธรตําบลดานชุมพล ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลดานชุมพล โทร. ๐-๓๙๕๒-๒๘๗๓
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลดานชุมพล
สถานีตําบลภูธรตําบลหนองบอน ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลหนองบอน โทร. ๐-๓๙๕๔-๕๒๙๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหนองบอน
๔๒. อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ ถนนตราด - แหลมงอบ ตําบลแหลมงอบ โทร.
๐-๓๙๕๓-๘๑๔๓ โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๘๑๔๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ ศูน ยบริการขอมูลขาวสารอําเภอแหลมงอบ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ ชั้น ๒ โทร.
๐-๓๙๕๓-๘๑๔๓ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๐๒๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๐๐๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๓-๘๑๔๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๒๔๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๐๐๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลแหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๑๖๙
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนตราด - แหลมงอบ โทร. ๐-๓๙๕๙-๗๐๓๓
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๔๓. อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคลองใหญ ถนนบํารุงสุข ตําบลคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๕๕๔
โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๔๕๗๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารอําเภอคลองใหญ ที่วาการอําเภอคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๕๕๔ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๕๕๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสนามบิน ตําบลคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๑๔๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๕๕๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๕๖๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคลองใหญ โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๓๔๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชํานิอนุสรณ ตําบลคลองใหญ โทร.
๐-๓๙๕๘-๑๐๐๘
๗. สถานี ตํา รวจภู ธ รอํา เภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนชํ า นิอ นุ ส รณ ตํา บลคลองใหญ โทร.
๐-๓๙๕๘-๑๕๕๒
สถานีตํารวจภูธรตําบลไมรูด ตั้งอยูที่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ตําบลไมรูด โทร.
๐-๓๙๕๒-๒๘๗๒ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลไมรูด
๔๔. กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง ถนนคลองสน - สลักเพชร ตําบลเกาะชาง โทร.
๐-๓๙๕๘-๖๑๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๕๘-๖๑๐๑ ตอ ๑๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูที่ ศูนยบริการขอมูลขาวสารกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๐๐ มีสวนราชการประจํา
กิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๑๙๔๙-๘๒๕๖
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๘๐
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๐๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๑๙๓๔-๔๙๗๒
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๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๒๐๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๔๓
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลเกาะชาง โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๙๑
๔๕. กิ่งอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะกูด ตําบลเกาะกูด ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูที่ ศูนยบริการขอมูลขาวสารกิ่งอําเภอเกาะกูด มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะกูด
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะกูด
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะกูด
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะกูด
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเกาะกูด
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะกูด
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะกูด
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สมบูรณ งามลักษณ
ผูวาราชการจังหวัดตราด

