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ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดมุกดาหาร อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดมุกดาหาร เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องโครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนิน งาน
และสถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๙ ง วัน ที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๓
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหาร
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 พระราชกฤษฎีกาแกไข
บทบั ญญั ติใ หส อดคลอ งกั บการโอนอํา นาจหน าที่ ของส วนราชการใหเป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงส วนราชการของหน วยงานที่ มี
ราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดมุกดาหาร จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเป ด เผยข อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปน
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐ มนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
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ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้งใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแกศาลากลางจังหวัด ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย ๔๙๐๐๐
ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : mukdahan@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
ชั้น ๑ โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๙๗
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดมุกดาหารตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : htt ://www. mukdahan.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๒๒๙๗
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางประชาสัมพันธ
ภาครั ฐ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ เ ป น ไปอย า งมี ร ะบบ 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
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๙๗
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดมุกดาหาร
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ชั้น ๓ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๔๒๘
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการ
เตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แ จงปญ หาในกิจการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการรับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวยตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการสัสดีจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๒๘
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๕๐๒
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๐๒

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๑ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๔๔๒
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและการเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุนและประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูน ยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๓๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร โทร.
๐-๔๒๖๑-๑๔๔๒
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๕ โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด
(จ) กํากับ ดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๑๙๔ ถนนเมืองใหม อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๖๐๔
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพ การประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหความรู
และถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๖๐๔
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
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๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนชยางกูร ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๒๓๔๒
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
(ง) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๒๓๔๒
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดมุกดาหาร
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการจังหวัด อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๗๕๓
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๐๕๒
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
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เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัด โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๗๕๓
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการจังหวัด อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๒๖๘
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๔๔๐
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรเพื่อสราง
รายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง ปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัด โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๒๖๘
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ชั้น ๓ โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๘
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๒๐๐
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน เพื่อ
การครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัด อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๘
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๘๖ ถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๓-๑๑๗๙ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๓๓
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ
หรือที่ดิน ที่รัฐซื้อหรือเวนคืน จากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดิน
เกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูที่ไมมีที่ดินของตัวเอง
หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายวา ด ว ยการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๘
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร
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๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๐๐ ถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๐๒๙ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๔๒๑
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๐๒๙
๒๑.๖ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
มุกดาหาร ตั้งอยูที่ ถนนชยางกูร ตําบลเมืองใหม อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๐๔๘๖
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๓ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๔๔๒
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
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๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๔๒
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๒ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๕๕๘
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
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สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
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 สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๘
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานพาณิชยจังหวัด บริเวณศูนยราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๗๕๖
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใ หสอดคลองกับ
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แผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๕
๒๕. สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๔ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาจัง หวั ด ดํ าเนิน การตามแผน กํ ากั บ และติด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
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(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(หลังใหม) ชั้น ๔ โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๓ โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๐๓
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของที่ทําการปกครองจังหวัดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๐๓
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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๒๗.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม ) ชั้น ๓ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๔๘๒
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนและ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๒
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานที่ดิน จังหวัด บริเวณศูน ยราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๕๔๒
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัด พิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนสําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมคาใชจายและภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๔๒
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดิน จังหวัดสาขา จํานวน ๑ สาขา คือ สาขา คําชะอี ตั้งอยูที่
บริเวณที่วาการอําเภอคําชะอี โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๒๑๔ โทรสาร ๐-๔๒๖๙-๑๒๖๔ มีเขตบริการดังนี้
อําเภอคําชะอี และอําเภอหนองสูง
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๒ โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๔๖๘
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๕๔๕
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
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และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปน ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิ การที่อยู ใ นขอบเขตอํานาจหน าที่ ของกรมแก หน วยงานที่ เกี่ ยวข อ งและองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๔๖๘
๓๐. เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนวงศคําพา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๑๕๒
๓๐.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุง
พัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มีสุขภาพกาย
และจิตใจที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต
และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจํา
ตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
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(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๕๒
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๒ โทร. ๐-๔๒๖๓-๒๑๘๐
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๔
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงานสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๓-๒๑๘๐
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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๓๒.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๑ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๓๐๓๗
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนม ตลาดแรงงานเปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๐๓๗
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๓๓.๑ เป น ส วนราชการประจํ าจั งหวัด สัง กั ดกรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) ชั้น ๑ โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๕๓๕
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๕
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๑/๘ ถนนวงคคําพา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๑-๑๗๐๘
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงิน ทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓๕.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บริเวณศูนยราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๐๓๙ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๗๔๑
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๐๙๕
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ข้นึ ตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลมุกดาหาร ขนาด ๓๐๐ เตียง ตั้งอยูที่ถนนพิทักษพนมเขต
อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๒๙๗๘ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๓๗๙ พื้น ที่ใ หบริการพื้น ที่
จังหวัดมุกดาหาร สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
โรงพยาบาลมุกดาหาร
(๒) โรงพยาบาลชุมชนคําชะอี ขนาด ๓๐ เตียงตั้งอยูที่ อําเภอคําชะอี โทร.
๐-๔๒๖๙-๑๐๘๕ โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๗๑๗๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kumehai_hosp@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอคําชะอี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลคําชะอี
(๓) โรงพยาบาลชุมชนนิคมคําสรอย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอนิคมคําสรอย
โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๐๕๒ โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๘๓๕๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nikom_hosp@hotmail.com
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พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอนิคมคําสรอย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลนิคมคําสรอย
(๔) โรงพยาบาลชุมชนดอนตาล ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอดอนตาล
โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๘๕ โทรสาร ๐-๔๒๖๘-๙๑๒๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: dontal_hosp@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอดอนตาล สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลดอนตาล
(๕) โรงพยาบาลชุมชนดงหลวง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอดงหลวง
โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๓ โทรสาร ๐-๔๒๖๙-๗๑๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: dongl_hosp@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอดงหลวง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลดงหลวง
(๖) โรงพยาบาลชุมชนหวานใหญ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยู อําเภอหวานใหญ
โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๒๓๘ โทรสาร ๐-๔๒๖๙-๙๐๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: wanyai_hosp@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอหวานใหญ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหวานใหญ
(๗) โรงพยาบาลชุมชนหนองสูง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ อําเภอหนองสูง
โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๒๘๑ โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๕๑๑๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: nongsung_hosp@hotmail.com
พื้นที่ใหบริการ เขตอําเภอหนองสูง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหนองสูง
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๑๘๘ ถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๒๙๗ โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๐๘๑๓
๓๖.๓ สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด
รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๒๙๗
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนแกวกินรี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๕
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๖๑๗
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอ ยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมาย
อื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
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(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๕
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับขาราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและส ง เสริ ม การวางแผนการผลิ ต การเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิ ต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
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(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอเปนหนวยงาน
ยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดํา เนิ น การเกี่ย วกั บอํ า นาจหน า ที่ข องกรมในเขตพื้ น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ ยวกับ การพั ฒนาชุ ม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงาน
ยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทํ าประโยชนการรัง วัดพิสู จนส อบสวนการทํา ประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ งแยกที่ดิ น
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการ
ปองกันปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบง
อํานาจหนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนให สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๙. อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ถนนพิ ทั ก ษ พ นมเขต ตํ า บลมุ ก ดาหาร
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณอาคารที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๔๔๑
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชุนอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๘๒๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๕๐
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ อาคารที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๒๕๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิทักษสันติราษฎร ตําบลมุกดาหาร อําเภอ
เมืองมุกดาหาร โทร. ๐-๔๒๖๓-๓๕๒๙
สถานีตํารวจภูธรตํ าบลผึ่งแดด ตั้ง อยูที่ ถนนมุกดาหาร-คําชะอี ตํา บลผึ่งแดด
โทร. ๐-๔๒๖๓-๖๒๐๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลผึ่งแดด ตําบลดงมอน และตําบลบานโคก
สถานีตํารวจภูธรตําบลคําปาหลาย ตั้งอยูที่ ๓๑๙ หมูที่ ๑ ถนนชยางกูร ตําบล
คําปาหลาย โทร. ๐-๔๒๖๐-๑๗๖๓ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลคําปาหลาย
สถานีตํารวจภูธรตําบลดงเย็น ตั้งอยูที่ ถนน รพช. ดงมัน -นาโพธิ์ หมูที่ ๑๒
ตําบลดงเย็น โทร. ๐-๔๒๖๐-๑๗๒๘ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลดงเย็น
๔๐. อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคําชะอี ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ ตําบลน้ําเที่ยง โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๙-๑๐๙๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอคําชะอี
โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๐๙๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณอาคารที่วาการอําเภอคําชะอี
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบลบานซง โทร. ๐-๔๒๖๙๑๐๙๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอคําชะอี โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๐๙๑
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชุ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอคํ า ชะอี
โทร. ๐-๔๒๖๓-๗๑๗๒
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาคําชะอี บริเวณศูนยราชการ
อําเภอคําชะอี โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๒๑๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ หมูที่ ๑ ตําบล
น้ําเที่ยง โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๐๘๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ หมูที่ ๑ ตําบลน้ําเที่ยง
โทร. ๐-๔๒๖๓-๖๑๖๗
สถานีตํารวจภูธรตําบลบานคอ ตั้งอยูที่ ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี โทร. ๐-๔๒๖๓-๖๑๖๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบานคอ ตําบลบานซง และตําบลโพนงาม
๔๑. อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดอนตาล หมูที่ ๗ ถนนเหมลา ตําบลดอนตาล โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๘-๙๐๙๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอดอนตาล
โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๖๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดอนตาล
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอดอนตาล โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๙๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดอนตาล โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๙๖
๔. สํานั กงานพั ฒนาชุมชุ นอํ าเภอ ตั้ งอยู ที่ บริ เวณศู นย ราชการอํ าเภอดอนตาล โทร.
๐-๔๒๖๘-๙๒๙๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดอนตาล โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๖๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ อําเภอดอนตาล โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๘๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเหมลา หมูที่ ๗ อําเภอดอนตาล โทร. ๐-๔๒๖๘-๙๐๙๙
สถานีตํารวจภูธรตําบลปาไร ตั้งอยูที่ ตําบลปาไร โทร. ๐-๔๒๖๐-๑๗๓๖ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ตําบลปาไร
๔๒. อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
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ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนิคมคําสรอย ถนนชยางกูร ตําบลนิคมคําสรอย โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๘-๑๑๑๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอนิคมคําสรอย
โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๑๑๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่อาคารที่ วาการอําเภอนิคมคําสรอย
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูน ยราชการอําเภอนิคมคําสรอย โทร.
๐-๔๒๖๘-๑๐๕๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอนิคมคําสรอย โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๑๑๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชุน อําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอนิคมคําสรอย โทร.
๐-๔๒๖๘-๑๒๕๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอนิคมคําสรอย โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๓๓๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชยางกูร หมูที่ ๕ ตําบลนิคมคําสรอย
โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๑๑๔
๗. สถานี ตํ ารวจภู ธรอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนชยางกู ร หมูที่ ๕ ตํ าบลนิ ค มคํ า สร อ ย
โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๑๓๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลนาอุดม ตั้งอยูที่ ตําบลนาอุดม โทร. ๐-๔๒๖๑-๙๐๐๕
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลนาอุดม
๔๓. อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดงหลวง หมูที่ ๓ ถนนเปรมพัฒนา ตําบลดงหลวง โทร./โทรสาร
๐-๔๒๖๙-๗๐๒๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอดงหลวง
โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดงหลวง
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดงหลวง โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๖
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดงหลวง โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชุนอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดงหลวง โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๕๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอดงหลวง โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเปรมพัฒนา หมูที่ ๓ ตําบลดงหลวง
โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๒๒
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเปรมพั ฒ นา หมู ที่ ๓ ตํ า บลดงหลวง
โทร. ๐-๔๒๖๙-๗๐๔๙
สถานีตํารวจภูธรตําบลกกตูม ตั้งอยูที่ ตําบลกกตูม โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๗๒๙ มีเขตอํานาจ
ในพื้นที่ ตําบลกกตูม
๔๔. อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวานใหญ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หมูที่ ๕ ตําบลหวานใหญ
โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๕๒ โทรสาร ๐-๔๒๖๙-๙๐๖๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขา ตรวจดูไ ดที่ ที่ วาการอํ าเภอหวานใหญ โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๕๘ มีสว นราชการประจํ าอํา เภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหวานใหญ
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอหวานใหญ โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๖๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหวานใหญ โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๕๒
๔. สํานักงานพัฒ นาชุม ชุ น อําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่ว าการอําเภอหวานใหญ โทร.
๐-๔๒๖๙-๙๒๗๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหวานใหญ โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๕๒
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร.๙ หมู ที่ ๕
โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๘๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หมูที่ ๕ โทร. ๐-๔๒๖๙-๙๐๙๙
๔๕. อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ตั้ง อยู ที่ ที่ ว า การอํา เภอหนองสู ง ถนนมุ ก ดาหาร - กุ ฉิ น ารายณ ตํ า บลหนองสู ง
โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๔๐๕ โทรสาร ๐-๔๒๖๓-๔๕๐๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่วาการอําเภอหนองสูง โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๔๐๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหนองสูง
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอหนองสูง โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๓๙๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหนองสูง โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๔๐๕
๔. สํา นั ก งานพั ฒนาชุ ม ชุ น อํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ อาคารที่ ว า การอํา เภอหนองสู ง โทร.
๐-๔๒๖๓-๕๐๗๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหนองสูง โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๔๐๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ อําเภอหนองสูง โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๑๘๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนมุกดาหาร - กุฉินารายณ หมูที่ ๔ ตําบล
หนองสูงเหนือ โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๑๘๓
สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองสูงใต ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๒๒ หมูที่ ๗ ถนนนิคมคําสรอยหนองสูง ตําบลหนองสูงใต โทร. ๐-๔๒๖๐-๑๗๖๕ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหนองสูง และตําบลบานเปา
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
นิรันดร จงวุฒิเวศย
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร

