
 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด 
เร่ือง  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ 

และวิธีการดําเนินการ  สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ   
ในสวนราชการของจังหวัดรอยเอ็ด  อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น
หรือรักษาสิทธิตาง  ๆ ที่พึงมีพงึได  จังหวัดรอยเอ็ดเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดรอยเอ็ด  เ ร่ือง  โครงสรางและการจัดองคกร  อํานาจหนาที่ 
และวิธีดําเนินงาน  สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยราชการสวนภูมิภาค  หนวยงาน 
รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดรอยเอ็ด   ลงวันที่   ๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๒   
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๑๖  ตอนพิเศษ  ๒๔  ง  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๒ 

๒. การจัดโครงสราง  องคกรในการดําเนินการ  อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดรอยเอ็ด  
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ .ศ.   ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง   กรม  พ.ศ.   ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ 

๓. จังหวัดรอยเอ็ด  จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ สํานักงานจังหวัด  และสวนราชการประจําจังหวัด  จํานวน  ๒๗  หนวยงาน 
 ๓.๒ อําเภอ  จํานวน  ๑๗  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  จํานวน  ๓  ก่ิงอําเภอ 
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดรอยเอ็ด  จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น  การกระจายอํานาจ  การตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน  ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ  ตองใชวิธี 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอยางย่ิง  ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมี 
สวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

๕. ภารกิจของจังหวัด  คือ  เปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม   
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน 

๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด  ไดแก 
 (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มอบหมาย  หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
 (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง  ในเมื่อ 

ไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

 (๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ  อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา 
อยูในจังหวัดนั้น  ยกเวน  ขาราชการทหาร  ขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการ  ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย  ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และขาราชการครู  ใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ  ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว  แลวรายงานกระทรวง  ทบวง  กรมที่เกี่ยวของ 

 (๕) ประสานงานและรวมมือกับ  ขาราชการทหาร  ขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการ
ฝายอัยการ  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และ
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ขาราชการครู  ผูตรวจราชการ  และหัวหนาสวนราชการในระดับเขต  หรือภาค  ในการพัฒนาจังหวัด  
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

 (๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด   
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 (๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
 (๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในการนี้ 

ใหมีอํานาจทํารายงาน   หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาล 
หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  องคการของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ 

 (๙) บรรจุ  แตงต้ัง  ใหบําเหน็จ  และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย   
และตามที่ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย 

๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ  ไดแก 
 (๑) บริหารราชการตามกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ถากฎหมายใด

มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ  ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ 
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย   

 (๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

 (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง  ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ 
ตรวจการอื่น  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรี   
หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

 (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด  แบงออกเปน  ๒  กรณี  คือ 
 ๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ  ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ 

ไดที่ที่วาการอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  สํานักงานอําเภอ  สวนราชการประจําอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  พื้นที่รับผิดชอบ   
ตามแตกรณี 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด  ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ 
ไดที่ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานจังหวัด  สวนราชการประจําจังหวัด  ตามแตกรณี 

๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด  
ไดแกศาลากลางจังหวัด  ต้ังอยูถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  
รหัสไปรษณีย  ๔๕๐๐๐  ณ  หนวยงาน  ดังนี้ 

 ๙.๑ สํานักงานจังหวัด  ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑–๑๓๕๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๓๕๓  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : roiet@moi.go.th 

 ๙.๒ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดรอยเอ็ด  ต้ังอยูที่  ฝายอํานวยการ  สํานักงานจังหวัด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑–๑๓๕๓ 

 ๙.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด  ต้ังอยูที่  ชั้น  ๑  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลาง 
จังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑–๕๓๗๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๒–๗๑๑๗   

 ๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  Website : http://www.roiet.go.th 
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด   
 ๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๑๐.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๑  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑–๕๓๗๔   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๒–๗๑๑๗   
 ๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ 

ภาครัฐ  เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ  โดยการเสนอแนะนโยบายดาน 
การประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ  และดําเนินการประชาสัมพันธ  เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู   
เกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม 
ในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย 

 ๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไป 
  (๑) จัดทําแผนการปฏิบั ติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัด 

ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด 
  (๒) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ

ของจังหวัด 
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  (๓) ประสาน  ใหคําปรึกษา  และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธ 
แกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด 

  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด  ชั้น  ๑  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลาง
จังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒–๗๑๑๗,  ๐-๔๓๕๑–๕๓๗๔ 

๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 
 ๑๑.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๓  อาคาร  ๓  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๑๑๕  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๑๑๕   
 ๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับ  การเตรียมพล  กองกําลังสํารอง  การตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขากองประจําการ  โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
 ๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด 
  (๒) ดําเนินการควบคุม  กํากับดูแล  และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง   

ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 
ในเขตทองที่จังหวัด 

  (๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน  และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด 
  (๔) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่ เกี่ยวของในเร่ือง 

การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก  หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
  (๕) บันทึก  รายงาน   ตรวจสอบ  โตตอบ  และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี  

รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖) รวบรวมขอมูล  สถิติ  และสภาพของทหารกองเกิน  ทหารกองหนุน 

ในเขตทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๗) รวบรวมขอมูล  สถิติ  เกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง 
ในเขตทองที่จังหวัด   

  (๘) หนาที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี  และตามที่กําหนดไวในอัตรา 
การจัดยุทโธปกรณของหนวย  ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคนในเขตทองที่ จังหวัด  ตามที่
ผูบังคับบัญชา  หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให 

 ๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด  จัดไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการสัสดีจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๑๑๕ 

๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
 ๑๒.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๑  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๑๘๖  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๓๐๔๔   
 ๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน

และของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง  มีวินัย  คุมคา  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได   
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน  
การคลัง  การบัญชี  และการตรวจสอบภายใน  การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอ  และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร  โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน  
ตลอดจนการดูแล  และการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

 ๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน  การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  การตรวจสอบ  และการอนุมัติการขอเบิกจาย 

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การนําเงินสงคลัง  และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ 
  (๓) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน 
  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๑๘๖   

๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๑๓.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๑  อาคาร  ๒  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑–๑๐๙๙  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๑๖๖ 
 ๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  

การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชวิีต  สถาบันครอบครัวและชุมชน 

 ๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษา  วิเคราะห  และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด

นโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข 
  (๒) ประสานและจัดทําแผนงาน  โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง 
  (๓) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมตาง ๆ  ตามภารกิจ

และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง 
  (๔) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขาย 

ในจังหวัด  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (๕) สงเสริม  ประสานงาน  และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม  

รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย 

  (๖) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับ
จังหวัด 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๗) เผยแพร  ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ  และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

  (๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ  ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  โทร. 
๐–๔๓๕๑–๑๐๙๙,  ๐-๔๓๕๑-๑๑๖๖ 

๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
 ๑๔.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคาร  ๒  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒–๗๘๖๔  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๒–๗๘๖๓  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : mooc@yahoo.com 
 ๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม  การปาไม  

การชลประทาน  สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ  เปนศูนยกลาง 
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด 

 ๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษา  วิเคราะห  และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน

จังหวัด 
  (๒) ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตร 

และสหกรณและเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด 

  (๓) กํากับ   ดูแล   ควบคุม   ประสาน   และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด 

  (๔) ควบคุม  กํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๕) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  (๖) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
  (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ฝายแผนงานพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒–๗๘๖๔ 

๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๑๕.๒ ต้ังอยูที่  ถนนรอยเอ็ด-โพนทอง  หมูที่  4  ตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด   

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๒-๒๓๘๓  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cwroiet  @  dof.moae.thaigove.net   
 ๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา  วิจัยและพัฒนาดานการประมง 

เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง  ควบคุมการทําประมง  และการผลิตสัตวน้ํา  และผลิตภัณฑประมง 
ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกได  ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางย่ังยืน 

 ๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษา  วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา  เพื่อสนับสนุน 

ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาว  เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด 

  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
และการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง 
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  และใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

  (๓) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง  ฐานขอมูลประมง  ประชาสัมพันธและ
เผยแพรงานของจังหวัด 

  (๔) ใหคําปรึกษา  แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น  
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา 
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  (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๔ 

๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๑๖.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๔๒  ถนนรัฐกิจไคลคลา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด   

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๐๗  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๗๐๗  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo_roi@dld.go.th 
 ๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค  สารตกคาง  
สารปนเปอน  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค  และสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 ๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุง

พันธุสัตว  กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมาย 
วาดวยโรคพิษสุนัขบา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด 

  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว  สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม  ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด  

  (๓) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  ประยุกต  และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ 
ดานการปศุสัตว  ภายในจังหวัด 

  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๐๗ 

๑๗. สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 
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 ๑๗.๒ ต้ังอยูที่  กิโลเมตรที่  ๘  ถนนแจงสนิท  ตําบลนิเวศน  อําเภอธวัชบุรี  โทร. 
๐-๔๓๕๖-๙๐๐๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๙๐๐๕  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Roiet@doae.go.th 

 ๑๗.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลติ 
การแปรรูป  การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร  การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร   
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ  ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู เกษตรกร 
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและประกอบอาชีพการเกษตร 

 ๑๗.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของ

ชุมชน 
  (๒) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช  

ประมงและปศุสัตว 
  (๓) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๐๔ 
๑๘. สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
 ๑๘.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๗  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๐๓๖โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๔๔๔๗  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : coop@hotmail.com 
 ๑๘.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม  เผยแพร  ใหความรู

เกี่ยวกับอุดมการณ  หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และประชาชน
ทั่วไป  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง  โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ  การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
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และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล  เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

 ๑๘.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  กฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน 

เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
  (๒) สงเสริมและพฒันางานสหกรณทุกประเภท  และกลุมเกษตรกร 
  (๓) สงเสริม  เผยแพร  และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ  หลักการ  และวิธีการ

สหกรณ  ใหแกบุคลากรสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป 
  (๔) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ 
  (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๐๓๖ 
๑๙. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๙.๒  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๓๒๒  ถนนสายรอยเอด็-โพนทอง  ตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘ 
 ๑๙.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและย่ังยืน  โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง 
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น  โดยรัฐนําที่ดิน 
ของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซ้ือหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซ่ึงมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดิน
เกินสิทธิ  ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดิน 
ของตนเอง  หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซ้ือ  เชา  หรือ 
เขาทําประโยชน  โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัย 
การผลิต  ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกดิผลดีย่ิงข้ึน 
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 ๑๙.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย  แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  (๒) ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ไดจัด 
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ 

๒๐. สํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม 
 ๒๐.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๘๕  หมูที่  ๑๖  ถนนแจงสนิท  ตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๐๖๗  โทรสาร  ๐-๔๓๕๒-๕๐๙๘ 
 ๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ  การจัดระเบียบการขนสง

ทางบกโดยการกํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ตรวจตรา  ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ  เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว  
สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  และปลอดภัย 

 ๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนต  

กฎหมายวาดวยลอเลื่อน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด 
  (๒) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน

จังหวัด 
  (๓) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา

และสถานีขนสง 
  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ฝายวิชาการขนสง  สํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒-๕๐๙๘ 

 ๒๐.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด  สาขา  จํานวน  ๒  สาขา  ไดแก 
  (๑) สํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด  สาขาอําเภอโพนทอง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๔๕  

หมูที่  ๑๐  ตําบลสระนกแกว  อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๐๖๗  โทรสาร   
๐-๔๓๕๗-๑๐๔๗  มีพื้นที่ใหบริการ  ดังนี้  อําเภอโพนทอง  อําเภอโพธิ์ชัย   อําเภอหนองพอก   
และอําเภอเมยวดี 

  (๒) สํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด  สาขาอําเภอสุวรรณภูมิ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๔๑๘  
หมูที่   ๕  ตําบลสระคู  อําเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดรอยเอ็ด   โทร.   ๐-๔๓๕๘-๑๑๖๙   โทรสาร   
๐-๔๓๕๘-๑๑๖๙  มีพื้นที่ใหบริการ  ดังนี้  อําเภอสุวรรณภูมิ  อําเภอพนมไพร  อําเภอเกษตรวิสัย   
อําเภอปทุมรัตต  อําเภอโพนทราย  และกิ่งอําเภอหนองฮี 

 ๒๐.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร  จํานวน  ๑  แหง  ไดแก  สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดรอยเอ็ด   
ต้ังอยูที่  ถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๔๖๖   

๒๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 ๒๑.๒ ต้ังอยูที่   ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด   โทร .   ๐ -๔๓๕๑ -๓๖๐๘   โทรสาร   

๐-๔๓๕๑-๓๖๐๘   
 ๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด   มีภารกิจเกี่ยวกับ 

การสงวน  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การจัดการการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
ในจังหวัด 

 ๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด   มีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณส่ิงแวดลอม
ของจังหวัด 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๒) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (๓) เฝาระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  สงเสริม  เผยแพร  บํารุงรักษา  และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  (๔) กํากับ  ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา 

  (๕) สงเสริม  เผยแพร  และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน  อนุรักษ  
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัด 

  (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จังหวัดรอยเอ็ด  
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๖๐๘ 

๒๒. สํานักงานสถิติจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 ๒๒.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๓  อาคาร  ๓  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๐  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๕๔๐๗   
 ๒๒.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด   มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิ ติ

ระดับประเทศ  โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ  และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ  เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศรวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน 

 ๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่ 
  (๒) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๓) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล 
  (๔) สงเสริมวิชาการ  มาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ 
  (๕) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่ 
  (๖) ใหคําปรึกษา  แนะนําในการจัดทํา  เผยแพร  และใหบริการขอมูลในระดับ

พื้นที่ 
  (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานสถิติจังหวัดรอยเอ็ด  ชั้น  ๓  อาคาร  ๓  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๐ 

๒๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย 
 ๒๓.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๘  ถนนรัฐกิจไคลคลา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๓๕  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๓๗๓๕   
 ๒๓.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการคา  ธุรกิจบริการ  ทรัพยสินทางปญญา 

และการประกันภัย 
 ๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค 

รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด  ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซ่ึงมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 

  (๒) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย  รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ   การต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง 
กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด  ตลอดจนกํากับ  เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  และเปนหนวยขอมูล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๓) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย  เพื่อแกปญหาตลาดการคา 
ภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ 

  (๔) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง  ซ่ึงกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด  ชั้น  ๓  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๓๕ 

๒๔. สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๔.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๓๕๓   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๓๕๓  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : roiet@moi.go.th 
 ๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด

ของจังหวัดนั้น 
 ๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ในพื้นที่ 
  (๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   ระบบสารสนเทศ  

ภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด  โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด  
เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด 

  (๓) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ดําเนินการตามแผน  กํากับ  และติดตามผล 
การดําเนินงานตามยทุธศาสตร  นโยบาย  และแผนพัฒนาจังหวัด 

  (๔) อํานวยการ  ประสาน  ปฏิบัติงาน  และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด 

  (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดรอยเอ็ด  ต้ังอยูที่  สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด   
ชั้น  ๒  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๓๕๓ 

๒๕. ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๕.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๓  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๑๑   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๗๑๑   
 ๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงภายในประเทศ  การอํานวยความเปนธรรม  การปกครองทองที่  การอาสารักษาดินแดน  
และการทะเบียน  เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง  ปลอดภัย  ไดรับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางย่ังยืน 

 ๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ  

และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ 
  (๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของที่ทําการปกครองจังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดที่   ที่ทําการปกครองจังหวัด   ชั้น   ๓  อาคาร   ๕  ชั้น   ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๑๑ 

๒๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๖.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคาร  ๓  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๒๖๐  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๒๖๐  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdroied@hotmail.com 
 ๒๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และการมีสวนรวมของประชาชน  ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน  โดยการกําหนดนโยบาย  แนวทาง   



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

แผนและมาตรการในการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน  องคกรชุมชน   
และเครือขายองคกรชุมชน  เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก 

 ๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด 
  (๒) กํากับ  ดูแล  ใหคําแนะนํา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน

พัฒนาชุมชนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
  (๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๒๖๐ 
๒๗. สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๗.๒ ต้ังอยูที่   ถนนรัฐกิจไคลคลา   ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร .   

๐-๔๓๕๑-๑๓๙๖  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๙   
 ๒๗.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล 

และจัดการที่ดินของรัฐ  โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายวาดวยอาคารชุด  กฎหมาย

วาดวยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน  และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณชิยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด 

  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
การรังวัดพิสูจนสอบสวน  การทําประโยชน  สอบเขต  ตรวจสอบเนื้อที่  การแบงแยกที่ดินออกเปน 
หลายแปลง  การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน  การทําแผนที่สําหรับที่ดิน  รวมทั้งการจัดเก็บ 



 หนา   ๕๖ 
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คาธรรมเนียมคาใชจาย  และภาษีอากร  เกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระ 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

  (๓) กํากับ  ดูแล  ใหคําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา  และสํานักงานที่ดินอําเภอ 

  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๓๙๖  สํานักงานที่ดินจังหวัด 
มีเขตบริการ   ดังนี้  อําเภอเมืองรอยเอ็ด   รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท  อําเภอศรีสมเด็จ 
และอําเภอจังหาร  บริการเฉพาะโฉนดที่ดิน 

 ๒๗.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขา  จํานวน  ๗  สาขา  และสํานักงานสวนแยก   
๒  สวนแยก  คือ 

  (๑) สาขาสวุรรณภูมิ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ถนนปทมานนท  ตําบลสระคู  อําเภอ
สุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๔๓๔  โทรสาร  ๐–๔๓๕๘–๑๔๓๔  

   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอสุวรรณภูมิ  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท  
อําเภอโพนทรายและอําเภอเมืองสรวง  รับบริการเฉพาะโฉนดที่ดิน 

  (๒) สาขาจตุรพักตรพิมาน  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  ตําบลหัวชาง  อําเภอ 
จตุรพักตรพิมาน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๗๘  โทรสาร  ๐–๔๓๕๖–๑๐๗๘  

   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอจตุรพักตรพิมาน  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 
  (๓) สาขาโพนทอง  ต้ังอยูที่  ถนนสายโพนทอง-กุฉินารายณ   ตําบลแวง   

อําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๑๓๙  โทรสาร  ๐–๔๓๕๗–๑๑๓๙  
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอโพนทอง  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท  

อําเภอหนองพอก  อําเภอโพธิ์ชัย  และอําเภอเมยวดี  รับบริการเฉพาะโฉนดที่ดิน 
  (๔) สาขาเกษตรวิสัย  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  ตําบลเกษตรวิสัย  อําเภอ

เกษตรวิสัย  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๙๒๕๓  โทรสาร  ๐–๔๓๕๘–๖๒๕๓   
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอเกษตรวิสัย  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 



 หนา   ๕๗ 
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  (๕) สาขาอาจสามารถ   ต้ังอยูที่  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลอาจสามารถ   
อําเภออาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๑๒๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๙๑๒๓ 

   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภออาจสามารถ  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 
  (๖) สาขาเสลภูมิ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ถนนแจงสนิท  ตําบลขวัญเมือง  อําเภอ 

เสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๓๓๐  โทรสาร  ๐-๔๓๕๕-๑๒๒๐ 
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอเสลภูมิ  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 
  (๗) สาขาพนมไพร  ต้ังอยูที่  ถนนพินิจนนทราษฎร  ตําบลพนมไพร  อําเภอ

พนมไพร  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๒๓๒  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๑๒๓๒   
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอพนมไพร  และกิ่งอําเภอหนองฮี  รับบริการ

เอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 
  (๘) สวนแยกปทุมรัตต  ต้ังอยูที่  อําเภอปทุมรัตต  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๑๒๓ 

โทรสาร  ๐–๔๓๕๘–๗๑๒๓ 
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอปทุมรัตต  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท 
  (๙) สวนแยกธวัชบุรี  ต้ังอยูที่  อําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๖๖  โทรสาร  

๐–๔๓๕๖–๖๐๖๖ 
   มีเขตบริการ  ดังนี้  อําเภอธวัชบุรี  รับบริการเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท   

ก่ิงอําเภอเชียงขวัญ  และกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  รับบริการเฉพาะโฉนดที่ดิน 
๒๘. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๘.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๗๘  หมูที่  7  ถนนแจงสนิท  ตําบลหนองแวง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

โทร .   ๐-๔๓๕๑-๓๓๘๑   โทรสาร   ๐-๔๓๕๑-๒๙๒๖   ไปรษณียอิ เล็กทรอนิกส  :  Roiet.go.th  
Roiet@dpt.go.th 

 ๒๘.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ  การโยธาธิการ  การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร  ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง  พื้นที่  และชนบท  โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน  ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน  รวมทั้งการกําหนด 
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คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม  วิศวกรรม   และการผังเมือง   เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี  เกิดมาตรฐาน   ความปลอดภัยแหงสาธารณชน   ความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี  อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 ๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการ  สนับสนุน  ใหคําปรึกษา  และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับ 

การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  (๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด  โทร .   
๐-๔๓๕๑-๓๓๘๑,  ๐–๔๓๕๑–๒๙๒๖ 

๒๙. เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 
 ๒๙.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๔๖  ถนนสุริยเดชบํารุง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๕๔๒  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๕๔๒   
 ๒๙.๓ เรือนจําจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขัง   

โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อแกไข  ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี   
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้า  ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต  และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ 

 ๒๙.๔ เรือนจําจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก  ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาล 

ที่เรือนจําต้ังอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด 
  (๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 
  (๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แกไขพฤติกรรม  และฝกวิชาชีพ 

แกผูตองขัง 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 
  (๕) จัดสวัสดิการ  ใหการสงเคราะห  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง  

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
  (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของเรือนจําจังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดที่  ศูนยขอมูลขาวสารราชการ  เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๕๔๒   
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
 ๓๐.๒ ต้ังอยูที่  ชั้น  ๑  อาคาร  ๕  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒–๗๖๖๒  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๒–๗๖๖๓   
 ๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุมครองงาน  พัฒนา

ฝมือแรงงาน  สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา  และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด 

 ๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนา 

ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๓) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  หองประชุม  สํานักงานแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒-๐๓๕๘ 
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๑.๒ ต้ังอยูที่   เลขที่   ๒๕๗   หมูที่   ๗   ตําบลหนองแวง   อําเภอเมืองรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๕๖๓-๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๕๕๖๓  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : red@doe.go.th 

 ๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด   มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทํา 
และคุมครองคนหางาน  โดยการศึกษา  วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน  และแนวโนมตลาดแรงงาน  
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงานรวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา  
เพื่อใหประชาชนมีงานทําที่ เหมาะสมกับความรู  ความสามารถและความถนัด  ไมถูกหลอกลวง  
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 ๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม  ในเขตพื้นที่

จังหวัด 
  (๒) รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบาย   แผนงานและโครงการตอ 

กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด 
  (๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ไดจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ฝายบริหารงานทั่วไป  ชั้น  ๒  สํานักงานจัดหางานจังหวัดรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๕๖๔ 

๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน       
 ๓๒.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๓๓/๒๗  ถนนรัชชูปการ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๔๕๒  โทรสาร  ๐-๔๓๕๒-๗๙๔๔   
 ๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด 

มาตรฐานแรงงาน  การคุมครองแรงงาน  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
การแรงงานสัมพันธ  การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  และการจัดสวัสดิการแรงงาน  โดยการพัฒนา 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรฐาน  รูปแบบ  กลไกมาตรการสงเสริม  สนับสนุน  และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม  ในเขตพื้นที่

จังหวัด 
  (๒) รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบาย  แผนงาน   และโครงการตอ

สํานักงานแรงงานจังหวัด 
  (๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

จังหวัด  ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด   
โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๔๕๒ 

๓๓. สํานกังานประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน 
 ๓๓.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๑/๙  ถนนราชการดําเนิน  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๔๕๒–๑๑  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๕๔๕๒-๑๘   
 ๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน  โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต 
ที่มั่นคง 

 ๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขต

พื้นที่จังหวัด 
  (๒) รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบาย  แผนงาน   และโครงการตอ

สํานักงานแรงงานจังหวัด 
  (๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๕๔๕๒-๑๑ 

๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง

สาธารณสุข 
 ๓๔.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๒  ถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด   

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๗๕๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๐๘๗ 
 ๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย  

การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย  การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน 
 ๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด  โทร. 
๐-๔๓๕๑–๑๗๕๔  ตอ  ๑๓๑ 

 ๓๔.๖ มีหนวยงานที่ข้ึนตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ดังนี้ 
  (๑) โรงพยาบาลรอยเอ็ ด   ขนาด   ๕๔๙   เ ตียง   ต้ั งอยูที่   เ ลขที่   ๑๑๑   

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕  โทรสาร 
๐-๔๓๕๑-๑๕๐๓  สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  
ตึก  ICU  ชั้น  ๑  โรงพยาบาลรอยเอ็ด  โทร.  ๐–๔๓๕๑–๘๒๐๐-๕ 
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  (๒) โรงพยาบาลเกษตรวิสัย  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒  หมูที่  ๑๐  
ตําบลเกษตรวิสัย  อําเภอเกษตรวิสัย  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๙๐๗๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๙๐๗๔  สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลเกษตรวิสัย   

  (๓) โรงพยาบาลปทุมรัตต  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๔๔  หมูที่  ๙  
ตําบลบัวแดง  อําเภอปทุมรัตต  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๐๗๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๗๐๗๔  สําหรับขอมูล 
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลปทุมรัตต   

  (๔) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน   ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๖๖   
หมูที่  ๔  ตําบลหัวชาง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๗๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๑๐๗๓  
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาล 
จตุรพักตรพิมาน   

  (๕) โรงพยาบาลธวัชบุรี  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๗๒  หมูที่  ๓  
ตําบลธงธานี  อําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๔-๕๗๕๖ โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๔๗๘๑  สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลธวัชบุรี   

  (๖) โรงพยาบาลพนมไพร  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๗๐  หมูที่  ๓  
ตําบลพนมไพร  อําเภอพนมไพร  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๐๔๐๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๑๓๒๒  สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลพนมไพร 

  (๗) โรงพยาบาลโพนทอง  ขนาด  ๖๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๙๖  หมูที่  ๑๐  
ตําบลสระนกแกว  อําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๓๒๑  โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๑๖๘๐  สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลโพนทอง   

  (๘) โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๘๕  หมูที่  ๒  
ตําบลขามเปย   อําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๒๓๑  โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๔  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลโพธิ์ชัย   

  (๙) โรงพยาบาลหนองพอก  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๖๒  หมูที่  ๑  
ตําบลหนองพอก  อําเภอหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๓  สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลหนองพอก   
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  (๑๐) โรงพยาบาลเสลภูมิ  ขนาด  ๖๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๙๗  หมูที่  ๗  
ตําบลขวัญเมือง  อําเภอเสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๓-๓๗๒๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๓-๓๗๒๓  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลเสลภูมิ   

  (๑๑) โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  ขนาด  ๖๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๓๐  หมูที่  ๒๐  
ตําบลสระคู  อําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๓๒๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๑๓๒๓  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ   

  (๑๒) โรงพยาบาลเมืองสรวง  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๓๑  หมูที่  ๔  
ตําบลหนองผือ  อําเภอเมืองสรวง  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๔  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลเมืองสรวง   

  (๑๓) โรงพยาบาลโพนทราย  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๐๔  หมูที่  ๙  
ตําบลโพนทราย  อําเภอโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลโพนทราย   

  (๑๔) โรงพยาบาลอาจสามารถ  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑  หมูที่  ๑๕  
ตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๗๔  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๙๐๗๔  สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลอาจสามารถ   

  (๑๕) โรงพยาบาลเมยวดี  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๐๐  หมูที่  ๖   
ตําบลเมยวดี   อําเภอเมยวดี   โทร .   ๐-๔๓๕๗-๗๐๗๔   โทรสาร   ๐-๔๓๕๗-๗๐๗๓   สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลเมยวดี   

  (๑๖) โรงพยาบาลศรีสมเด็จ  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๐  หมูที่  ๑๓  
ตําบลศรีสมเด็จ  อําเภอศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๕๑  โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๘๑๕๕  สําหรับ 
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลศรีสมเด็จ   

  (๑๗) โรงพยาบาลจังหาร  ขนาด  ๓๐  เตียง  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๓  ตําบลจังหาร  
อําเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๒๒  โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๗๑๒๒  สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่  โรงพยาบาลจังหาร   
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๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๓๕.๒ ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๖  ถนนรัฐกิจไคลคลา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด   

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๗  โทรสาร  ๐-๔๓๕๒-๗๕๘๓   
 ๓๕.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

การสงเสริมการลงทุน  การพัฒนาผูประกอบการ  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แร  พิกัดอัตรา 
คาภาคหลวงแร  การควบคุมแรดีบุก  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 ๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมาย

วาดวยแร  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก  กฎหมายวาดวย 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ 

  (๒) จัดทํา  เสนอ  และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัดรวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว 

  (๓) ปฏิบติังานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๗ 

๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๖.๑ เปนสวนราชการประจาํจังหวัด  สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๓๖.๒ ต้ังอยูที่   ถนนสุริยเดชบํารุง   ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองรอยเอ็ด   โทร .   

๐-๔๓๕๑–๓๗๗๖โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๑๗๗๘   
 ๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด  มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  และการปองกัน

และปราบปรามผูกระทําผิด 
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 ๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ

รับผิดชอบ 
  (๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่น

อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ 
  (๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด 
  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ 

รับผิดชอบ 
  (๕) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ 
  (๖) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
  (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด  ไดจัดทําไวใหประชาชน 

เขาตรวจดูไดที่  ศูนยขอมูลขาวสาร  ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑–๓๗๗๖ 
๓๗. อําเภอและกิ่งอําเภอ 
 ๓๗.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด  มีนายอําเภอเปนหัวหนา

ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ  และสามารถแบงพื้นที่
บางตําบลออกเปนกิ่งอําเภอได 

 ๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินงานของอําเภอ  ดังนี้ 
  ๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ  มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ   

มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 
  ๓๗.๒.๒ สวนราชการตาง ๆ  ซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดต้ังข้ึนในอําเภอนั้น  

มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้นๆ  มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ   
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ  ไดแก 

   (๑) หนวยสัสดีอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  เปนหนวยงานยอย 
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด  ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗   



 หนา   ๖๗ 
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เชน  การรับลงบัญชีทหารกองเกิน  การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ  การออก
หนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่  ๑ 

   (๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานเกษตรอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

    (ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตร 
ในอําเภอ 

    (ข) สงเสริมและพฒันาเกษตรกร  องคกรเกษตรและวิสาหกิจเกษตร 
ของชุมชน 

    (ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต  
การจัดการผลผลิตพืช  ประมง  และปศุสัตว 

    (ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา 
    (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ/ 

ก่ิงอําเภอ  เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด  ที่ทําการปกครองอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
    (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ 
    (ข) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ 
    (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด  

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
    (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่ก่ิงอําเภอ 
    (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด  

ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๖๘ 
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    (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  มีอํานาจหนาที่  
ดังนี้ 

    (ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
ในอําเภอ 

    (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

    (ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

    (ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง  การออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน  การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  ตรวจสอบเนื้อที่  การแบงแยกที่ดิน 
ออกเปนหลายแปลง  การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน  ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน  
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม  คาใชจาย  และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมหรือทําธุระเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 

    (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

    (ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
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    (ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

    (ค) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

    (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  เปนสวนราชการประจําอําเภอ  เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด  ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด  ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่  อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ 

๓๘. อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด   
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  ถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๖๘๙  

โทรสาร  ๐-๔๓๕๑-๕๔๖๑  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภออาคารที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๖๘๙ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๒-๗๓๔๔ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนเทศบาลบํารุง  ตําบลในเมือง  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๒๙๑๓ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๑๖๘๙ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  โทร. 

๐-๔๓๕๑-๓๐๐๗ 
 ๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๒  ถนนเทวาภิบาล  ตําบลในเมือง 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๓๒๖๑ 
 ๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนสุริยเดชบํารุง  ตําบลในเมือง  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๔๔๓๐ 

๐–๔๓๕๑–๑๗๗๗,  ๐–๔๓๕๔–๐๐๐๑ 
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๓๙. อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอเสลภูมิ  ถนนแจงสนิท  ตําบลขวัญเมือง  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๒๒๓   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๕-๑๓๘๘  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารอําเภอเสลภูมิ  ชั้น  ๒  อาคารที่วาการอําเภอเสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๓๘๘   

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๐๖๕๓ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๒๔  หมูที่  ๑  ตําบลขวัญเมือง  โทร. 

๐-๔๓๕๕-๑๔๕๘ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๒๒๓ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ   ต้ังอยูที่   อาคารที่วาการอําเภอเสลภูมิ  โทร .   
๐-๔๓๕๕-๐๖๕๓-๔ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  บริเวณที่วาการอําเภอเสลภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๓๘๘ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๖  ตําบลนาเมือง  โทร.  ๐-๔๓๕๕-๑๒๖๑ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๕  หมูที่  ๘  ตําบลกลาง  โทร.  ๐-๔๓๕๕–๑๑๙๑ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลโพธิ์ทอง  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๕๖  หมูที่  ๔  ตําบลโพธิ์ทอง   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลเหลานอย  ตําบลศรีวิลัย  ตําบลโพธิ์ทอง  ตําบล

พรสวรรค  และตําบลภูเงิน 
  สถานีตํารวจภูธรตําบลขวาว  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๐  หมูที่  ๑๕  ตําบลขวาว   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลนาเลิง  ตําบลขวาว  และตําบลนางาม 
๔๐. อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  ถนนปทมานนท  หมูที่  ๒  ตําบลสระคู  โทร.   

๐-๔๓๕๘-๑๒๒๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๓  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๓   

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
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 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๓ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๒๕๘  หมูที่  ๓  ตําบลสระคู  โทร.   
๐-๔๓๕๘-๑๔๖๒ 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๓ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.   

๐-๔๓๕๘-๑๖๓๘ 
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาสุวรรณภูมิ  โทร.   

๐-๔๓๕๘-๑๔๓๔ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสขุอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒๐  ตําบลสระคู  โทร.  ๐-๔๓๕๘–๑๐๔๙ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๒๙  หมูที่  ๒๐  ตําบลสระคู  โทร.   

๐-๔๓๕๘–๑๖๓๕ 
  สถานีตํารวจภูธรตําบลหัวโทน  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๖๐  หมูที่  ๑๐  ตําบลหัวโทน   

อําเภอสุวรรณภูมิ  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๕๓๗๔,  ๐–๔๓๕๗–๕๔๘๘   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลหัวโทน  ตําบลน้ําคํา  และตําบลหวยหินลาด 
๔๑. อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอเกษตรวิสัย  ถนนปทมานนท  ตําบลเกษตรวิสัย  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๙๔๖๖   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๙๑๖๖  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ 
ปกครองอําเภออาคารที่วาการอําเภอเกษตรวิสัย  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๙๑๖๖   

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเกษตรวิสัย  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๑๙๑๖ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑๕  บานปายาง  ตําบลเกษตรวิสัย  โทร.   
๐-๔๓๕๘-๙๒๔๙ 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคารที่วาการอําเภอเกษตรวิสัย  โทร. 
๐-๔๓๕๘-๙๑๖๖ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  ชั้น  ๒  อาคารที่วาการอําเภอเกษตรวิสัย 
โทร.  ๐-๔๓๕๓-๐๕๘๗ 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕. สํานักงานที่ ดินอําเภอ   ต้ังอยูที่   ถนนปทมานนท   ตําบลเกษตรวิสัย   โทร .   
๐-๔๓๕๘-๙๒๕๘ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  ตําบลเกษตรวิสัย  โทร.   
๐-๔๓๕๘-๐๗๖๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  ตําบลเกษตรวิสัย  โทร .   
๐-๔๓๕๓-๐๑๑๐ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลดงครั่งใหญ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ตําบลดงครั่งนอย   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลดงครั่งใหญ  ตําบลดงครั่งนอย  ตําบลกําแพง  และ 

ตําบลทุงทอง   
๔๒. อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภออาจสามารถ  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลอาจสามารถ  โทร.   

๐-๔๓๕๙-๙๐๘๐   โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๙๐๘๐   ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภออาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๘๐ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภออาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๔๔๓ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ตําบลอาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๖๖ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภออาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๘๐ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ตําบลอาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๑๖๐ 
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลอาจสามารถ  โทร.   
๐-๔๓๕๙-๙๑๒๓ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตําบลอาจสามารถ 
โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๗  ตําบลอาจสามารถ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๙๐๘๘ 
  สถานีตํารวจภูธรตําบลหนอม  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑๓  ตําบลหนอม  โทร.  ๐-๔๓๖๑–๑๐๐๗   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลหนอม  และตําบลหนองหมื่นถาน 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลบานดู  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑  หมูที่  ๑  ตําบลบานดู  โทร.   
๐–๔๓๕๗–๔๙๖๑ 

  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลบานดู  ตําบลหนองบัว  และตําบลข้ีเหล็ก 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๓. อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  หมูที่  ๒  ถนนจรจํารูญ  ตําบลขามเปย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗ 

โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๔๓  หมูที่  ๒  ถนนจรจํารูญ  ตําบลขามเปย  

โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๓๓ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๒๒๔ 
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพธิ์ชัย  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๗๐๗๗ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ถนนจรจํารูญ  ตําบลขามเปย  โทร.   
๐-๔๓๕๖-๗๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ถนนจรจํารูญ  ตําบลขามเปย  โทร.   
๐-๔๓๕๖-๗๐๘๐ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลเชียงใหม  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๘  ตําบลเชียงใหม  โทร.  ๐-๔๓๕๔–๔๓๐๐ 
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลเชียงใหม  ตําบลดอนโอง  และตําบลสะอาด 

๔๔. อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอพนมไพร  เลขที่  ๗๗  ถนนพินิจนนทราษฎร  ตําบลพนมไพร 

โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๒๒๓  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๑๒๒๓  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่ทําการปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอพนมไพร  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๒๒๓ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอพนมไพร  โทร.  ๐–๔๓๕๙–๑๒๒๓ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๑๕  หมูที่  ๓  ถนนนิคมคณารักษ   

ตําบลพนมไพร  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๐๖๒ ,  ๐–๔๓๕๙–๑๓๙๕ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอพนมไพร  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๒๒๓ 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอพนมไพร  โทร.   
๐-๔๓๕๙-๑๕๐๗ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  ตําบลพนมไพร  โทร.  ๐–๔๓๕๙–๑๒๓๒   
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๖  หมูที่  ๓  ถนนพินิจนนทราษฎร   

โทร.  ๐-๔๓๕๙-๑๒๖๑ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๗๗  หมูที่  ๓  ตําบลพนมไพร  โทร.   

๐-๔๓๕๙-๑๐๑๑-๒ 
๔๕. อําเภอจังหาร  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอจังหาร  หมูที่  ๓  ถนนเมืองพระ  ตําบลจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๕  

ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการ
อําเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๕   

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๕ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๗๔  หมูที่  ๓  ถนนเมืองพระ  ตําบลจังหาร   

โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๓๖ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๕ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๐๐ 
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอาํเภอจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๗๑๑๕ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๓  ตําบลจังหาร  โทร.  ๐-๔๓๓๕๐-๗๑๑๘ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่   ๓๖   หมูที่   ๕  ตําบลจังหาร   โทร . 

๐-๔๓๕๐-๗๑๒๔ 
  สถานีตํารวจภูธรตําบลมวงลาด  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๔๙  หมูที่  ๔  ตําบลมวงลาด   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลมวงลาด  และตําบลผักแวน   



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๖. อําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอเมืองสรวง  หมูที่  ๔  ตําบลหนองผือ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๑   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๑  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอเมืองสรวง  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๑ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองสรวง   
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๔  ถนนรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ  ตําบลหนองผือ 

โทร.  ๐-๔๓๕๙–๗๓๕๐ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองสรวง  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๑ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมืองสรวง  โทร.   
๐-๔๓๕๙-๗๓๔๓ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองสรวง  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๔๖๕ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๔  ตําบลหนองผือ  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๔  ถนนรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ  ตําบลหนองผือ  
โทร.  ๐-๔๓๕๙-๗๐๘๑  ,  ๐–๔๓๕๙–๗๐๑๓ 

๔๗. อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอจตุรพักตรพิมาน  ถนนปทมานนท  ตําบลหัวชาง  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๘๐   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๑๐๘๐  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอจตุรพักตรพิมาน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๘๐ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอาํเภอจตุรพักตรพิมาน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๘๐ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๗  หมูที่  ๑  ถนนปทมานนท  ตําบลหัวชาง 

โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๖๗ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอจตุรพักตรพิมาน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๑๐๘๐ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอจตุรพักตรพิมาน  โทร.  

๐-๔๓๕๓-๑๒๗๙ 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕. สํานักงานที่ดินจังหวัด  สาขาอําเภอจตุรพักตรพิมาน  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  
ตําบลหัวชาง  โทร.  ๐-๔๓๕๖–๑๑๘๕ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนปทมานนท  ตําบลหัวชาง  โทร .   
๐-๔๓๕๖-๑๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ถนนปทมานนท  ตําบลหัวชาง  โทร.   
๐-๔๓๕๖-๑๑๗๗  ,  ๐–๔๓๕๖–๑๑๒๐ 

๔๘. อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอธวัชบุรี  ถนนแจงสนิท  ตําบลนิเวศน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๗๐   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๖-๙๐๗๐  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๗๐ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๒ 
 ๒. สํานกังานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๔  ถนนแจงสนิท  ตําบลนิเวศน  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๐๓ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๗๐ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๓๐๗   
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  บริเวณที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖-๙๐๖๖ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  บริเวณที่วาการอําเภอธวัชบุรี  โทร.  ๐-๔๓๕๖–๙๐๗๖ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ถนนแจงสนิท  ตําบลนิเวศน  โทร.   

๐-๔๓๕๖-๙๐๗๑–๒ 
๔๙. อําเภอปทุมรัตต  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอปทุมรัตต  ถนนสุขาภิบาล  ๑  ตําบลบัวแดง  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๑๑๔   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๘-๗๑๑๔  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  หองประชุม   
อาคารที่วาการอําเภอปทมุรัตต  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๑๑๔  

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอปทุมรัตต  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๑๑๔ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  ตําบลบัวแดง  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๐๖๖ 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอปทุมรัตต  โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๑๑๔ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอปทุมรัตต  โทร.   
๐-๔๓๕๘-๗๓๕๓ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนสุขาภิบาล  ๑  หมูที่  ๙  ตําบลบัวแดง  โทร.   
๐-๔๓๕๘-๗๑๒๓ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนสุขาภิบาล  ๑  หมูที่  ๙  ตําบลบัวแดง 
โทร.  ๐-๔๓๕๘-๗๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนสุขาภิบาล  ๑  หมูที่  ๙  ตําบลบัวแดง  โทร.  
๐-๔๓๕๘–๗๕๓๕ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลบานบัวขาว  ต้ังอยูที่  ตําบลสระบัว  โทร.  ๐-๔๓๖๑–๑๒๔๔ 
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลโนนสวรรค  และตําบลสระบัว   
  สถานีตํารวจภูธรตําบลดูใหญ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๙๔  หมูที่  ๔  ตําบลหนองแคน   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลหนองแคน 
๕๐. อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอโพนทราย  เลขที่  ๙  ถนนประชาสุขสันต  ตําบลโพนทราย   

โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๗  โทรสาร  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๗  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๗ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสงักัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๗   

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๐๑  หมูที่  ๙  ตําบลโพนทราย  โทร. 
  ๐-๔๓๕๙-๕๐๖๖ ,  ๐–๔๓๕๙–๕๑๐๘ 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๗ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทราย  โทร.   
๐-๔๓๕๙-๕๑๒๔ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  ตําบลโพนทราย 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  ตําบลโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๖ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  ตําบลโพนทราย  โทร.  ๐-๔๓๕๙-๕๐๘๐ 

๕๑. อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอหนองพอก  ถนนทรงบาดาล  ตําบลหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑   

โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๖๖  หมูที่  ๘  ถนนราชพฤกษ  ตําบล 
หนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๑๖๖ 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอหนองพอก  โทร.  
๐-๔๓๕๗-๙๕๘๐ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอหนองพอก  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๘๑ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑  ถนนหางนกยูง  ตําบลหนองพอก  
โทร.  ๐-๔๓๕๗-๙๐๗๖ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๕๘  หมูที่  ๑  ตําบลหนองพอก  โทร. 
  ๐-๔๓๕๗-๙๑๓๙ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลโคกสวาง  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  ตําบลผาน้ํายอย  โทร.  ๐-๔๓๕๐–๔๒๕๘   
  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลบึงงาม  ตําบลโคกสวาง  และตําบลผาน้ํายอย 
๕๒. อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  หมูที่  ๑๐  ตําบลศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๐ 

โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๐  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  ที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๐ 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๐๒๕ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑๐  ตําบลศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๖๐ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๐ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  โทร.   
๐-๔๓๕๐-๘๑๙๖ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๐ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑๐  ตําบลศรีสมเด็จ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๘๑๐๙ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๒๒  หมูที่  ๑๐  ตําบลศรีสมเด็จ  โทร.   
๐-๔๓๕๐–๘๑๖๕   

  สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองแวงควง  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ตําบลหนองแวงควง 
โทร.  ๐-๔๓๕๔–๕๗๘๙ 

  มีเขตอํานาจในพื้นที่  ตําบลโพธิ์ทอง  และตําบลหนองแวงควง 
๕๓. อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอเมยวดี  ถนนเมยวดี-หนองพอก   หมูที่  ๖   ตําบลเมยวดี   

โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑  โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองอําเภอเมยวดี  อาคารที่วาการอําเภอเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑ 
 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๑๑๕  หมูที่  ๖  ตําบลเมยวดี  โทร .   

๐-๔๓๕๗-๗๐๕๕ 
 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑ 

 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๑๓๒ 
 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๘๑ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๖  ตําบลเมยวดี  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๗๐๗๖ 
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 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่   ๑๗๐   หมูที่   ๖  ตําบลเมยวดี  โทร .   
๐-๔๓๕๗-๗๐๖๖ 

๕๔. อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการอําเภอโพนทอง  ถนนนิคมดําริห  ตําบลแวง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๒๒๓ 

โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๑๒๒๓  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ  อาคารที่วาการอําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๒๒๓ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๒๒๔๗ 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ  ต้ังอยูที่  ถนนโพนทอง-หนองพอก  หมูที่  ๑๑  ตําบลแวง   
โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๔๖๒ 

 ๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๒๒๓ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการอําเภอโพนทอง  โทร.  ๐-๔๓๕๓-๔๓๗๖ 

 ๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ  ต้ังอยูที่  สํานักงานที่ดินอําเภอ  ถนนสายโพนทอง - กุฉินารายณ   
โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๑๓๙ 

 ๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ต้ังอยูที่  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ถนนกําเนิดเพชร  
หมูที่  ๑  ตําบลแวง  โทร.  ๐-๔๓๕๗-๒๓๔๑ 

 ๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ต้ังอยูที่  เลขที่  ๔๗  ถนนกําเนิดเพชร  หมูที่  ๒  ตําบลแวง 
โทร.  ๐-๔๓๕๗-๑๔๙๑ 

  สถานีตํารวจภูธรตําบลสวาง  ต้ังอยูที่  บานใหมสถานี  หมูที่  ๑๑  ตําบลสวาง  โทร.   
๐-๔๓๕๔-๘๑๐๑   

  มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลสวาง  ตําบลวังสามัคคี  ตําบลโคกกกมวง  และตําบลพรมสวรรค 
๕๕. ก่ิงอําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 

 ต้ังอยูที่  ที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  หมูที่  ๑๐  ตําบลหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๑๑๔  
โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๖๑๑๔  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองกิ่งอําเภอ  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๑๑๔ 
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 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีก่ิงอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐–๖๓๒๓ 

 ๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๒๓๕ 
 ๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๑๑๔ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอหนองฮี  โทร.   

๐-๔๓๕๐-๖๒๑๙ 
 ๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๑๐  บานเหลามุง  ตําบลหนองฮี  

โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๑๒๘ 
 ๖. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๒  ตําบลหนองฮี  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๖๑๑๘ 
๕๖. ก่ิงอําเภอเชียงขวัญ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  หมูที่  ๒  ตําบลพระธาตุ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕ 

โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการ
ปกครองกิ่งอําเภอ  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕  

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีก่ิงอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕ 
 ๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕ 
 ๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ 

โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๒๕๓ 
 ๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอเชียงขวัญ  โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๒๕ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  บานดอนยาง  หมูที่  ๒  ตําบลพระธาตุ 

โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๑๕ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  บานดอนยาง  หมูที่   ๒   ตําบลพระธาตุ 

โทร.  ๐-๔๓๕๐-๙๑๔๖-๗ 
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๕๗. ก่ิงอําเภอทุงเขาหลวง  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ต้ังอยูที่  ที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  ถนนทาโพธิ์-เทอดไทย  ตําบลทุงเขาหลวง   

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐  โทรสาร  ๐-๔๓-๕๑๘๑๑๐  ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดที่  ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 

 มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด  คือ 
 ๑. ที่ทําการสัสดีก่ิงอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  โทร.   

๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่ อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  โทร .   

๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง 

โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  อาคารที่วาการกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  โทร.   

๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๔  ตําบลเทอดไทย  โทร.  ๐-๔๓๕๑-๘๑๑๐ 
 ๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  ต้ังอยูที่  หมูที่  ๗  ตําบลทุงเขาหลวง  โทร.  ๐-๔๓๖๑–๑๐๒๑ 
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
นพพร  จันทรถง 

ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 


