เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวน
ราชการของจังหวัดนครราชสีม า อัน จะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดง
ความเห็ น หรื อ รั ก ษาสิ ท ธิ ต า ง ๆ ที่ พึ งมี พึ ง ได จั ง หวั ด นครราชสี ม าเห็ น เป น การสมควรประกาศ
โครงสร างและการจัด องค กรในการดํ าเนิน งาน สรุปอํ านาจหนาที่ ที่สํ าคัญ และวิธี การดํา เนิน งาน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ราชการในจังหวัดนครราชสีม า ลงวัน ที่ ๒๖ มิถุน ายน ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของส ว นราชการใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี ก าแก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่ ข อง
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการของหน ว ยงานที่ มี ร าชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าคและกฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๙ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๒๖ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๖ กิ่งอําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมาจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํ านาจตั ดสิน ใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานในการปฏิบตั ิหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้นยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลากร ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
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ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัย
พิบัติสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณี เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการระดั บ อํ า เภอ ให ป ระชาชนติ ด ต อ
ขอรับบริการไดที่ที่วาการอําเภอ-กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้นที่
รับผิดชอบตามแตกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย ๓๐๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โทร.
๐-๔๔๒๔-๓๗๙๘ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๕๐๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nakonratchasima@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prnkhonratchasima@prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยูที่สํานักงานจังหวัด ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ชั้น. ๒ โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www. nakonratchasima.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘
โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prnkhonratchasima@prd.go.th
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครัฐเพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดานการ
ประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
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(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัม พันธจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๑๘
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้ ง อยู ที่ ศ าลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๔๗๗ โทรสาร
๐-๔๔๒๔-๓๔๗๗
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดํา เนิ น การควบคุม กํ ากั บ ดูแ ล และประสานงานในกิจ การสั ส ดีทั้ งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดําเนิน การและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวขอ งในเรื่องการ
เตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี รวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(๗) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงใน
เขตทองที่จังหวัด
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(๘) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่แผนกสัสดีจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๔๗๗
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๒๑๕
โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๔๑๗๑
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหารโดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จ า ยเงิ น งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และการถอนคื น เงิ น รายได
ของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๒๑๕
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๑๒.๖ ในพื้นที่ไดจัดตั้งสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ จํานวน ๒ แหง ดังนี้
(๑) ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๕๙๒ เขตใหบริการ
(๒) ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๘๗๗
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๐๐๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๕๗๓๒
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึก ษา วิ เ คราะห และรายงานสถานการณ ท างสัง คมและเศรษฐกิ จ เพื่ อ
การกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและ
เปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูน ยขอมูล ดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดั บ
จังหวัด
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(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ แ ละรณรงค ใ ห มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๐๐๐
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๖๓๓ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๓๒๐๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
moac - nma@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึก ษา วิ เคราะห และจัด นโยบายพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ ภ ายใน
จังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลข า ราชการและลู ก จ า งในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
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(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.moackorat.com โทร. ๐-๔๔๒๕-๓๖๓๓
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ๕๑๓ ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๗๓ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๒๖๗๐
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มี
มาตรฐานถู กสุ ข อนามั ย ให มี ปริ ม าณเพี ย งพอตอ การบริ โ ภคภายในประเทศ และสามารถแขง ขั น
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
ใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด
(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๕๑๓ ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๗๓
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๖ ถนนวัชรสฤษดิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo-nak@dld.go.th
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) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดนครราชสีมา
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๘๘ ถนนราชสีมา - ปกธงชัย ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๓๕-๗๙๓๓ โทรสาร ๐-๔๔๓๕-๗๙๓๕
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การอนุ ญ าตและกํ า กั บ ตรวจสอบการนํ า ไม แ ละของ
ปาเคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เข า ตรวจดู ไ ด ที่ สํ า นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด นครราชสี ม า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า โทร.
๐-๔๔๓๕-๗๙๓๓
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๘๕๔ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๘๕๘
๑๘.๓ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริม
การเกษตร การควบคุ ม คุณภาพสิน คาและผลิตภั ณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
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๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๘๕๔
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๙ ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๖-๗๑๗๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๖-๗๑๗๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : coopkort@hotmail.com
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ย วกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณหลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๓๙ ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๖-๗๑๗๕
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๙๙๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๙๘
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให เ กษตรกรได มี ที่ ทํ า กิ น เพื่ อ ยั ง ชี พ อย า งพอเพี ย งและยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละ
การถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดย
รัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง
หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดิน ของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา
หรื อเขา ทํ าประโยชน โดยรั ฐ ใหค วามชว ยเหลื อ ดา นการพั ฒนาอาชี พ เกษตรกรรม การปรั บปรุ ง
ทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอืน่
ที่ เ กี่ ย วข อ งให เ ป น ไปตามเป า หมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๙๙๑
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๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๗๓๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๕-๒๒๔๗ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๓๐๕๕
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริม สวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและ
สถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายวิชาการขนสง สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒ และสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาสาขาทุกสาขา โทร. ๐-๔๔๓๗-๑๑๖๘
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขา จํานวน ๗ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอปากชอง ตั้งอยูที่ ๙ หมู ๑๙
ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๔๘๖๒ โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๔๘๖๒ มีพื้น ที่
ใหบริการดังนี้ อําเภอปากชอง
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอบัวใหญ ตั้งอยูที่ ๑๙/๑
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๒๙๔ โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๑๒๙๔
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มีพื้นที่ใ หบริการดังนี้ อําเภอบัวใหญ อําเภอคง อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอบานเหลื่อม
อําเภอแกงสนามนาง กิ่งอําเภอบัวลาย กิ่งอําเภอสีดา
(๓) สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอสีคิ้ว ตั้งอยูที่ ๓๓๓ หมูที่ ๓
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๗๐ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๑๗๕๒ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้
อําเภอสีคิ้ว และอําเภอสูงเนิน
(๔) สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอโชคชัย ตั้งอยูที่เลขที่ ๓๗๘
หมู ที่ ๑๐ ตํ า บลโชคชั ย อํ า เภอโชคชั ย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๒๒๒ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๔๕๔
มีพ้นื ที่ใหบริการดังนี้ อําเภอโชคชัย อําเภอเสิงสาง อําเภอครบุรี อําเภอหนองบุนนาก
(๕) สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สาขาอําเภอพิมาย ตั้งอยูที่เลขที่ ๕๘๒
หมูที่ ๑๔ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๓๘๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๑๓๘๘ มีพี้นที่
ใหบริการดังนี้ อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง อําเภอหวยแถลง อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
กิ่งอําเภอเมืองยาง กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย
(๖) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอดานขุน ทด ตั้งอยูที่ ๖๑๙/๓๙-๔๐ หมูที่ ๒
ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๒๐-๔๘๘๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๐-๔๘๘๑
(๗) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอปกธงชัย ตั้งอยูที่ ๑๕๑/๖๘ หมูที่ ๑๑ ตําบล
เมืองปก อําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๒๘-๓๓๙๐
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๙ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑ ตั้งอยูที่ ๘๖ ถนนบุรินทร
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๘๘๙ ขอบเขตการใหบริการ
รถโดยสารประจําทาง หมวด ๓ ที่มีจุดตนทางปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมา และรถโดยสารประจําทาง
หมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา
(๒) สถานีขนสงผูโดยสารนครราชสีมา แหงที่ ๒ ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๒๙-๕๒๗๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๙-๕๒๗๑
ขอบเขตการใหบริการรถโดยสารประจําทาง หมวดที่ ๒ ที่มีรายละเอียดเสนทางผานจังหวัดนครราชสีมา
และรถโดยสารประจําทาง หมวด ๓ ตนทางปลายทางจังหวัดนครราชสีมา
(๓) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย ตั้งอยูที่เลขที่ ๑ หมู ๑๒ ตําบลโชคชัย
อําเภอโชคชัย
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(๔) สถานี ขนสงผูโดยสารอําเภอปากชอง ตั้ งอยู ที่ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง
อําเภอปากชอง
(๕) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอบัวใหญ ตั้งอยูที่ ๑๙/๑ ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๒๙๔
(๖) สถานี ขนส งผู โดยสารอํ า เภอสี คิ้ว ตั้ งอยู ที่ ๓๓๓ หมูที่ ๓ ตํ าบลสี คิ้ ว
อําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๗๐
(๗) สถานี ขนสง ผูโ ดยสารอํา เภอพิ ม าย ตั้ง อยู ที่ หมูที่ ๑๔ ถนนเลี่ ยงเมื อ ง
อําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๐๘-๑๐๗๗
(๘) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอปกธงชัย ตั้งอยูที่ ๑๕๑/๖๘ หมูที่ ๑๑ ตําบล
เมืองปก อําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๒๘-๓๓๙๐
(๙) สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอดานขุน ทด ตั้งอยูที่ ๖๑๙/๓๙-๔๐ หมูที่ ๒
ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๒๐-๔๘๘๐
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้ง อยู ที่ถ นนพลล า น อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ดนครราชสี ม า โทร.
๐-๔๔๒๔-๒๓๙๖ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๐๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : skenvis@thaimail.com
๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๓๙๖ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๐๘๕
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีม า ชั้น ที่ ๓ โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๙๘๕
โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๖๔๐๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nakrat@nso.go.th
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
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(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ ถนนมหาดไทย
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๙๕๘
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๒๓๐/๒๓-๒๔ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๑๗๒ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๔๖๓
๒๔.๓ สํานั กงานพาณิช ย จังหวัด มีภ ารกิ จเกี่ ยวกั บการคา ธุ รกิจ บริก าร ทรั พยสิ น
ทางปญญาและการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กั บ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํ า กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดํ าเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงและเปน หน วยขอ มู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
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(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองสมุดสํานักงานพาณิชยจังหวัด และเว็บไซตของสํานักงาน www.moc.go.th/opscenter/nm
๒๕. สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๗๙๘ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๕๐๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
nakhonratchasima@moi..go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํา แผนพัฒ นาจั งหวั ด ดํา เนิ น การตามแผน กํ า กับ และติด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๗๙๘
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๔, ๐-๔๔๒๔-๒๑๒๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๔, ๐-๔๔๒๔-๒๑๒๐
๒๖.๓ ที่ทํ าการปกครองจัง หวัด มี ภ ารกิจ เกี่ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรีย บร อ ยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน และ
การทะเบียน เพื่อใหป ระชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ และ
ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับ ขอ มูล ขาวสารของราชการ ของที่ทํ าการปกครองจั งหวั ดไดจั ดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒
ถนนมหาดไทย ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๔
๐-๔๔๒๔-๒๑๒๐
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้ ง อยู ที่ ศ าลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั้ น ๓ โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๙๙๑
๐-๔๔๒๔-๓๖๑๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๙๙๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdd-korat@cwaiyo.com,cddkort@thaimai.com, cdd-korat@hunsa.com
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๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนฝ กอบรมและพั ฒ นาผูนํ าชุม ชน องคกรชุม ชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา www.geocities.com/cdd-korat
http:๑๑๒๐๓.๑๕๑.๔๖/cdd ๑๙๓๐ โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๙๙๑, ๐-๔๔๒๔-๓๖๑๐
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ถนนสรรพสิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๕๓
โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๕๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nakhonratchasima@dol.go.th
๒๘.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและ
จัดการที่ดิ น ของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และให บริการจดทะเบีย นสิทธิแ ละนิติกรรม
เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ ให บุ ค คลมี ค วามมั่ น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น และได รั บ บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
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(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้ง
การจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแ ล ใหคําปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๕๓
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๑๖ สาขา คือ
(๑) สาขาคง ตั้ งอยูที่ ถนนสุข าภิ บาล ๒ อํ าเภอคง จั งหวัด นครราชสี ม า
โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๑๙๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๕-๙๑๙๘ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอคง และอําเภอเสิงสาง
(๒) สาขาครบุ รี ตั้ งอยู ที่ ถนนสุ ขาภิบ าล ๑๒ ตํา บลทา แชะ อํา เภอครบุ รี
จัง หวั ด นครราชสี ม า โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๒๔๐ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๘๒๔๐ มี เ ขตบริ ก ารดั ง นี้
อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง
(๓) สาขาจักราช ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ๔ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๑๘๗ โทรสาร ๐-๔๔๓๙-๙๑๘๗ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
และอําเภอหวยแถลง
(๔) สาขาชุมพวง ตั้งอยูที่ศูนยราชการอําเภอชุมพวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๓๐๐ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๗๓๘๖ มีเขตบริการ
ดังนี้ อําเภอชุมพวง กิ่งอําเภอเมืองยาง และกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๕) สาขาโชคชัย ตั้งอยูถนนเสรีประชา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๑๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๐-๒๑๙๘ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอโชคชัย และอําเภอ
หนองบุนนาก
(๖) สาขาดานขุนทด ตั้งอยูที่ ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๔๑ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๙๔๔๑ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอ
ดานขุนทด และกิ่งอําเภอเทพารักษ
(๗) สาขาโนนไทย ตั้งอยูที่ ถนนสุรนารายณ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๔๑ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๑๑๔๑ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอโนนไทย และกิ่งอําเภอ
พระทองคํา
(๘) สาขาโนนสูง ตั้งอยูที่ ถนนศรีธานี อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๕ โทรสาร ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๕ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอโนนสูง
(๙) สาขาบัวใหญ ตั้งอยูที่ ถนนรถไฟ ๑ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๐๙๒ โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๑๐๙๒ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอบัวใหญ อําเภอแกงสนามนาง
กิ่งอําเภอสีดา และกิ่งอําเภอบัวลาย
(๑๐) สาขาประทาย ตั้งอยูที่ ถนนเจนจบทิศ อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๒๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๙๓๒๖ มี เ ขตบริ ก ารดั ง นี้ อํ า เภอประทาย และ
อําเภอโนนแดง
(๑๑) สาขาปกธงชัย ตั้งอยูที่ ถนนนิวาสวัฒนกิจ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๐๔๔ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๑๐๔๔ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอปกธงชัย อําเภอวังน้ําเขียว
(๑๒) สาขาปากชอง ตั้งอยูที่ ๓๓๓ หมู ๑๐ ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๓๒-๘๕๓๙-๔๑ โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๘๕๓๙ มีเขตบริการดังนี้
อําเภอปากชอง
(๑๓) สาขาพิมาย ตั้งอยูที่ถนนสายเลี่ยงเมืองพิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๓๐๒ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๑๓๔๑ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอพิมาย
(๑๔) สาขาสีคิ้ว ตั้งอยู ถนนชุมคา ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๙๕๒ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๑๙๕๒ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอสีคิ้ว
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(๑๕) สาขาสูงเนิน ตั้งอยูที่ ถนนมิตรสัมพันธ ตําบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๐๙ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๙๒๐๙ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอสูงเนิน และอําเภอขามทะเลสอ
(๑๖) สาขาขามสะแกแสง ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ซอย ๗ ตําบลขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๒๕๕ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๕๒๕๕ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอ
ขามสะแกแสง
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีม า ถนนมหาดไทย อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๑๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๖-๐๕๓๓
๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดล อ มที่ ดี เกิ ด มาตรฐาน ความปลอดภัย แห ง สาธารณชน ความเปน ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดํา เนิน การ สนั บสนุ น ใหคํ า ปรึ ก ษา และบริ ก ารทางวิ ช าการเกี่ย วกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๓๑๑
๓๐. เรือนจํากลางจังหวัดนครราชสีมา
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ๑๘๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๙, ๒๕๖-๗๙๖ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๘๗๙๖
๓๐.๓ เรื อ นจํ า จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และแก ไ ขพฤติ นิ สั ย ผู ต อ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผู ต องขั งซึ่ ง เปน คนฝาก ผู ตอ งขั งระหว า งคดี ใ นเขตอํา นาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิ การ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุ ขภาพอนามัยแก ผูตองขั ง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูล ขาวสารของราชการ ของเรือ นจําจั งหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สวนสวัสดิการผูตองขัง งานธุรการ งานทะเบียนประวัติผูตองขัง โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๙
๐-๔๔๒๕-๘๗๙๖
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
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๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ๕๖๗/๖-๗ ถนนพิบูลละเอียด ตําบลหนองไผลอม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๔๒๕-๘๓๓๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๘๓๓๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
Labour Korat@Hotmail.com
๓๑.๓ สํานั กงานแรงงานจัง หวัด มีภารกิจ เกี่ย วกับ การบริ หารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานยุ ท ธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพั ฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๘๓๓๐, ๐-๔๔๒๕-๓๐๙๓
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ๑๙๓๖/๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๘ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nma@Doc.go.th
๓๒.๓ สํา นัก งานจัด หางานจั งหวัด มี ภารกิจ เกี่ ย วกั บการส งเสริม การมีง านทํ าและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
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๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจังหวัดงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๘
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๓๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด สั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ศ าลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๑๒๐, ๐-๔๔๒๔-๒๙๖๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๗๑๒๐ ตอ ๑๗
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nkr@labour.go.th
๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน
รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทางการคา
และพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
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(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานและสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัด
นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๑๒๐, ๐-๔๔๒๔-๒๙๖๑
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๒/๑ ซอยเดชอุดม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๒๐-๕๓๕๓-๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๕๗๕๕
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่
มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๒๔-๕๗๕๕
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๒๕๕ หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า
โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๐๑๑-๔ โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๕๐๒๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : healthkorat@hotmail.com
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๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริม สรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กํา กับ ดู แ ล ประเมิ น ผล และสนั บสนุ น การปฏิบั ติง านของหนว ยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ๒๕๕ หมูที่ ๑๑ บานหนองขอน
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- งานขอมูลและคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๐๑๑-๔
ตอ ๑๐๑
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ กลุมงานสรางสุขภาพ โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๐๑๑-๔
ตอ ๓๐๑
- กลุมงานคุมครองผูบริโภค โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๐๑๑-๔ ตอ ๑๐๖
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขนาดเตียง ๑,๑๑๔๓ เตียง ตั้งอยูที่ ๔๙
ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๔-๑๓๑๐-๓๘ โทรสาร
๐-๒๔๔๒๔-๖๓๘๙ พื้นที่ใหบริการ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร และมหาสารคาม
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ฝายประชาสัมพันธ
อาคารผูปวยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งอยูที่ ๔๙ ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๔-๑๓๑๐-๓๘ กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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(๒) โรงพยาบาลชุมชนครบุรี ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๖๒๘ หมูที่ ๔
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๔๒๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๔๔๙๔
พื้นที่ใหบริการ อําเภอครบุรี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดู ไดท่ี โรงพยาบาลชุม ชนครบุรี ตั้งอยูที่ ๖๒๘ หมูที่ ๔ ตํา บลแชะ อํา เภอครบุรี จังหวั ด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๔๒๖
(๓) โรงพยาบาลชุม ชนเสิงสาง ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๖๖ หมูที่ ๘
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๕-๗๒๑๑-๕ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๗๐๔๘
พื้นที่ใหบริการ อําเภอเสิงสาง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนเสิงสาง ตั้งอยูที่ ๖๖ หมูที่ ๘ ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๕-๗๒๑๑-๕
(๔) โรงพยาบาลชุมชนคง ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒ หมูที่ ๑๖ ตําบลเมืองคง
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๒๑๕-๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๕-๙๒๑๑ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอคง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่โรงพยาบาล
ชุมชนคง ตั้งอยูที่ ๒ หมูที่ ๑๖ ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๒๑๕-๖
(๕) โรงพยาบาลชุมชนบานเหลื่อม ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๙๒ หมูที่ ๔
ตํา บลบ า นเหลื่ อ ม อํา เภอบ า นเหลื่ อ ม จัง หวั ด นครราชสี ม า โทร. ๐-๔๔๔๕-๗๑๐๗ โทรสาร
๐-๔๔๔๕-๗๑๐๘ พื้นที่ใหบริการ อําเภอบานเหลื่อม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนบานเหลื่อม ตั้งอยูที่ ๓๙๒ หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๕-๗๑๐๗
(๖) โรงพยาบาลชุม ชนจักราช ขนาดเตีย ง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๗๒ ถนน
สุขาภิบาล ๔ ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๒๓๒-๔ โทรสาร
๐-๔๔๓๙-๙๒๓๒-๔ พื้นที่ใหบริการ อําเภอจักราช สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนจักราช ตั้งอยูที่ ๒๗๒ ถนนสุขาภิบาล ๔
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๒๓๒-๔

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๗) โรงพยาบาลชุมชนโชคชัย ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๒๐ หมู ๑๓
ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๘๔ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๐๘๔
พื้นที่ใหบริการ อําเภอโชคชัย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๘๔
(๘) โรงพยาบาลชุมชนดานขุนทด ขนาดเตียง ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๔ หมูที่ ๒
ตําบลดานขุน ทด อําเภอดานขุน ทด จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๓๘-๘๒๐๒-๑๐ โทรสาร
๐-๔๔๓๘-๙๔๘๕ พื้นที่ใหบริการ อําเภอดานขุนทด สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๘๒๐๒-๑๐
(๙) โรงพยาบาลชุม ชนโนนไทย ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๗๐๘ ถนน
สุรนารายณ ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๗-๑๐๓๒ โทรสาร
๐-๔๔๓๘-๑๐๓๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส พื้นที่ใหบริการ อําเภอโนนไทย สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนโนนไทย ตั้งอยูที่ ๗๐๗
ถนนสุรนารายณ ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔๓๘-๑๐๓๒
(๑๐) โรงพยาบาลชุมชนโนนสูง ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๘๒ ถนน
มิตรภาพ - โนนสูง ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๖๗ โทรสาร
๐-๔๔๓๗-๙๒๖๗ พื้นที่ใหบริการ อําเภอโนนสูง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลโนนสูง ตั้งอยูที่ ๑๘๒ ถนนมิตรภาพ - โนนสูง ตําบลโนนสูง
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๖๗
(๑๑) โรงพยาบาลชุม ชนขามสะแกแสง ขนาดเตี ยง ๖๐ เตียง ตั้ งอยู ที่ ๔๕๙
หมูที่ ๑๓ ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๐๓๔
โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๕๒๐๑ พื้นที่ใหบริการ อําเภอขามสะแกแสง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนขามสะแกแสง ตั้งอยูที่ ๔๕๙
หมูที่ ๑๓ ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๐๓๔
(๑๒) โรงพยาบาลชุ ม ชนบั ว ใหญ ขนาดเตี ย ง ๑๒๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ ๖
ถนนเทศบาล ๑๒ ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๒๙-๒๐๕๔
โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๑๖๖๓ พื้นที่ใหบริการอําเภอบัวใหญ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
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ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนบัวใหญ ตั้งอยูที่ ๖ ถนนเทศบาล ๑๒ ตําบลบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๙-๒๐๕๔
(๑๓) โรงพยาบาลชุมชนประทาย ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๕ หมูที่ ๑๓
ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๙๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๙๒๖๗
พื้นที่ใหบริการ อําเภอประทาย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนประทาย ตั้งอยูที่ ๕ หมูที่ ๑๓ ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๙๖
(๑๔) โรงพยาบาลชุมชนปกธงชัย ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๒๗ หมูที่ ๑
ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๖๑๔ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๑๖๑๔
พื้นที่ใหบริการ อําเภอปกธงชัย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนปกธงชัย ตั้งอยูที่ ๓๒๗ หมูที่ ๑ ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๑๐๑
(๑๕) โรงพยาบาลชุมชนพิมาย ขนาดเตียง ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๓๘ หมูที่ ๑๕
ถนนพิม าย - ตลาดแค ตําบลในเมือง อําเภอพิม าย จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๒๘๘
โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๑๕๑๑ พื้นที่ใหบริการ อําเภอพิมาย สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนพิมาย ตั้งอยูที่ ๑๓๘ หมูที่ ๑๕ ถนนพิมาย ตลาดแค ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๒๘๘
(๑๖) โรงพยาบาลชุมชนหวยแถลง ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูท ี่ ๔๒๒ หมูท ี่ ๑
ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๗๗ โทรสาร ๐-๔๔๓๙๑๒๒๖ พื้นที่ใหบริการ อําเภอหวยแถลง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนหวยแถลง ตั้งอยูที่ ๔๒๒ หมูที่ ๑ ตําบลหวยแถลง
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๗๗
(๑๗) โรงพยาบาลชุมชนชุม พวง ขนาดเตียง ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ถนนชุมพวง ลําปลายมาศ ตําบลชุมพวง อําเภอชุม พวง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๘๑ โทรสาร
๐-๔๔๔๗-๗๐๒๐ พื้นที่ใหบริการ อําเภอชุมพวง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนชุมพวง ตั้งอยูที่ ถนนชุมพวง - ลําปลายมาศ
ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๘๑
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(๑๘) โรงพยาบาลชุมชนสูงเนิน ขนาดเตียง ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๗๔/๕ ถนน
มิตรสัมพันธ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๘๒ โทรสาร
๐-๔๔๔๑-๙๗๑๒ พื้นที่ใหบริการ อําเภอสูงเนิน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลได
จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนสูงเนิน ตั้งอยูที่ ๒๗๔/๕ ถนนมิตรสัมพันธ ตําบล
สูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๘๒
(๑๙) โรงพยาบาลชุมชนขามทะเลสอ ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๙๘ หมูที่ ๗
ถนนโคกกรวด - โนนไทย อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๑๑ โทรสาร
๐-๔๔๓๙-๗๑๑๑ พื้นที่ใหบริการ อําเภอขามทะเลสอ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนขามทะเลสอ ตั้งอยูที่ ๑๙๘ หมูที่ ๗ ถนนโคกกรวด โนนไทย อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๑๑
(๒๐) โรงพยาบาลชุมชนสีคิ้ว ขนาดเตียง ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๒๑๒ หมูที่ ๒
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๐๒๐ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๒๔๖๑
พื้นที่ใหบริการ อําเภอสีคิ้ว สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนสีคิ้ว ตั้งอยูที่ ๒๑๒ หมูที่ ๒ ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๐๒๐
(๒๑) โรงพยาบาลชุมชนปากชองนานา ขนาดเตียง ๑๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๔๐๐
ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๘๔ โทรสาร
๐-๔๔๓๙-๙๒๓๒-๔ พื้นที่ใหบริการ อําเภอปากชอง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุม ชนปากชอง - นานา ตั้งอยูที่ ๔๐๐ ถนนมิตรภาพ
ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๘๔
(๒๒) โรงพยาบาลชุม ชนหนองบุญมาก ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๙๘
หมูที่ ๔ ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตําบลหนองหัวแรด อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โทร.
๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕-๖ โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕ พื้นที่ใหบริการ อําเภอหนองบุญมาก สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนหนองบุญมาก
ตั้งอยูที่ ๑๙๘ หมูที่ ๔ ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตําบลหนองหัวแรด อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕-๖
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(๒๓) โรงพยาบาลชุ ม ชนแก ง สนามนาง ขนาดเตี ย ง ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่
๑๑๑ ถนนนิ เ วศน รั ตน ตํ า บลแก งสนามนาง อํ าเภอแก ง สนามนาง จั งหวั ด นครราชสี ม า โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๐๘๓-๕ โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๓-๕ พื้นที่ใหบริการ อําเภอแกงสนามนาง สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจดั ไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนแกงสนามนาง
ตั้งอยูที่ ๑๑๑ ถนนนิเวศน ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีม า โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๐๘๓-๕
(๒๔) โรงพยาบาลชุมชนโนนแดง ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๑๓ หมูที่ ๙
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๓ โทรสาร ๐-๔๔๔๗๕๐๗๓ พื้นที่ใหบริการ อําเภอโนนแดง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนโนนแดง ตั้งอยูที่ ๑๑๓ หมูที่ ๙ ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๗๓
(๒๕) โรงพยาบาลชุ ม ชนวั ง น้ํ า เขี ย ว ขนาดเตี ย ง ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ ถนน
ราชสีมา - กบิน ทรบุรี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๑๔๒-๓ โทรสาร
๐-๔๔๒๒-๘๒๔๒ พื้นที่ใหบริการ อําเภอวังน้ําเขียว สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชนวังน้ําเขียว ตั้งอยูท่ี ถนนราชสีมา - กบินทรบุรี
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๔๒-๓
(๒๖) โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยารอยพรรษา ขนาดเตียง ๓๐
เตียง ตั้งอยูที่ กิ่งอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๐๔๒ พื้นที่ใหบริการ กิ่งอําเภอ
เมืองยาง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยารอยพรรษา ตั้งอยูที่ กิ่งอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีม า โทร.
๐-๔๔๒๒-๙๐๔๒
(๒๗) โรงพยาบาลชุมชนลําทะเมนชัย ขนาดเตียง ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ตําบลขุย
กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๕ พื้นที่ใหบริการ กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลชุมชน
ลําทะเมนชัย ตั้งอยูที่ ตําบลขุย กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๕
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(๒๘) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ขนาดเตียง ๓๐๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๘๖
ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า โทร. ๐-๔๔๒๗-๑๖๖๗ โทรสาร
๐-๔๔๒๕-๙๑๘๗ พื้นที่ใหบริการ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร และมหาสารคาม
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมา ตั้งอยูที่ ๘๖ ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า โทร.
๐-๔๔๒๗-๑๖๖๗
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายประชาสัมพันธ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ ๒๕๕ หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๐๑๐-๔
โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๕๐๒๑
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๑๘๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการคา จังหวัดนครราชสีม า โทร.
๐-๔๔๒๔-๑๐๐๓, ๐-๔๔๒๔-๔๐๐๖ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๖๑๖๘ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
ind-nakhonrasing@narai.oie.go.th
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
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานแร
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายนโยบายและแผน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร. ๐-๔๔๒๔-๑๐๐๓
๐-๔๔๒๔-๔๐๐๖ ตอ ๑๐๔
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.
๐-๔๔๒๔-๒๔๘๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๗๐๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : korat@police.go.th
๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.ภ.จ.นครราชสีมา)
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
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๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานั กงานอํ าเภอ มีห นา ที่เ กี่ยวกับ ราชการทั่ วไปของอํ าเภอนั้ น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออก
หนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจ
เกษตรของชุมชน
(ค) ส ง เสริ ม และประสานการถ า ยทอดความรู ด า นการผลิ ต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนิน งานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใ ชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายสําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอ
(๒) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอํ าเภอ เป นส วนราชการประจํ าอํ าเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การตามประมวลกฎหมายที่ ดิน กฎหมายวา ดว ย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออก
เปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกันในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ เป นส วนราชการประจํ าอํ าเภอ
เปนหนวยงานยอย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
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(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิ บัติงาน
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
เปน หน วยยอ ยของตํารวจภูธรจั งหวัด ดําเนินการเกี่ยวกั บการรักษาความสงบเรี ยบรอย และการปองกั น
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนิน คดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึ กษา อบรม พั ฒนา ปรั บปรุง แก ไขพฤติ กรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๙. อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๑๗๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๗๑๗๐ ไดจัดขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๕-๗๑๗๐
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒-๖๐๔๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔๔๘๗๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์
โทร. ๐-๔๔๒-๖๐๔๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีม า โทร.
๐-๔๔๒๖-๐๒๘๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง โทร. ๐-๔๔๒๔๔๙๑๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนจอมพล ตําบลในเมือง โทร. ๐-๔๔๒๔๒๓๒๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสรรพสิทธิ์ โทร. ๐-๔๔๒๔-๔๐๑๐
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลโพธิ์ ก ลาง ตั้ ง อยู ที่ ถนนราชสี ม า - ป ก ธงชั ย โทร.
๐-๔๔๒๑-๑๑๙๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลจอหอ ตั้งอยูที่ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๓๖๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลมะเริง ตั้งอยูที่ถนนราชสีมา - จักราช โทร. ๐-๔๔๒๓-๑๘๒๒
สถานีตํารวจภูธรตําบลพลกรัง ตั้งอยูที่ตําบลพลกรัง
มีเขตอํานาจในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาและตําบลในพื้นที่
๔๐. อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่ วาการอําเภอแกง สนามนาง ถนนนิ เ วศรัต น ตํา บลแกง สนามนาง โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๐๘๘ โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๘ ไดจัด ขอมู ลขา วสารของราชการไวใ ห ประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอแกงสนามนาง โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอแกงสนามนาง โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ บานโนรัง ตําบลแกงสนามนาง โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๒๙๘, ๐-๔๔๓๓-๙๔๖๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงสนามนาง โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๘
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอแก ง สนามนาง โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๑๖๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงสนามนาง โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๔๑๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลแกงสนามนาง โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๓๑๖
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ศู น ย ร าชการอํ า เภอแก ง สนามนาง โทร.
๐-๔๔๓๓-๙๒๗๗
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ๕ ตําบล ๕๓ หมูบาน
๔๑. อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามทะเลสอ ถนนโคกกรวด - โนนไทย ตําบลขามทะเลสอ
โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๘ โทรสาร ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด
คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมู ๒ ตําบลขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๘๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๒๕๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๒๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๑๑๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลขามทะเลสอ โทร. ๐-๔๔๓๙-๗๒๑๑
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองสรวง
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหนองสรวง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔๒. อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอขามสะแกแสง เลขที่ ๔๕๐ ถนนเทศบาล ๗ ตํ า บล
ขามสะแกแสง โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๑๙๙ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๕๑๙๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอขามสะแกแสง โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๑๙๙ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามสะแกแสง โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๑๔๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามสะแกแสง โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๐๔๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขามสะแกแสง โทร. ๐-๔๔๓๘-๕๑๙๙
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอขามสะแกแสง โทร.
๐-๔๔๓๘-๕๒๒๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ซอย ๗ ตําบลขามสะแกแสง โทร.
๐-๔๔๓๘-๕๒๕๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ตําบลขามสะแกแสง
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๓๓๕ หมู ๑ ตํ า บลขามสะแกแสง โทร.
๐-๔๔๓๘-๔๑๑๔
๔๓. อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคง ถนนเทศบาล ๒ ตําบลเมืองคง โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๑๘๘
โทรสาร ๐-๔๔๔๕-๙๑๘๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองประชุม
อําเภอคง ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอคง โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๑๘๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคง
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๒ โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๓๑๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอคง โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๑๘๘
๔. สํานั กงานพัฒ นาชุม ชนอํา เภอ ตั้ งอยูที่ ถนนเทศบาล ๒ ตํ าบลเมือ งคง โทร.
๐-๔๔๔๕-๙๐๖๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๒ ตําบลเมืองคง โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๑๙๘
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ งอยู ที่ ถนนเทศบาล ๒ ตํ า บลเมื อ งคง โทร.
๐-๔๔๔๕-๙๑๙๕
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๒ ตําบลเมืองคง โทร. ๐-๔๔๔๕-๙๒๖๓
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ บานปรางค หมูที่ ๑ ตําบลบานปรางค
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบานปรางค ตําบลหนองบัว
๔๔. อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอครบุรี ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตําบลแชะ โทร. ๐-๔๔๔๔-๔๔๗๕
โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๔๘๒๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอครบุรี โทร. ๐-๔๔๔๔-๔๔๗๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอครบุรี โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๓๕๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูท่ี ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตําบลแชะ โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๓๗๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอครบุรี โทร. ๐-๔๔๔๔-๔๔๗๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอครบุรี โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๑๗๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตําบลแชะ โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๒๔๐
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสุ ข าภิ บ าล ๑๔ ตํ า บลแชะ โทร.
๐-๔๔๔๔-๘๒๓๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตําบลแชะ โทร. ๐-๔๔๔๔-๘๒๑๖
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลครบุรี
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลครบุรี ตําบลครบุรีใต
๔๕. อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่ วาการอํา เภอจักราช เลขที่ ๒๘๓ ถนนเทศบาล ๔ ตําบลจักราช โทร.
๐-๔๔๓๙-๙๑๕๔ โทรสาร ๐-๔๔๓๙-๙๑๕๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ ศูนยรวมขาวสารที่วาการอําเภอจักราช โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๑๕๔ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอจักราช โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๒๙๗
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๕ ตําบลจักราช โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๒๓๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๘๓ หมูที่ ๔ ตําบลจักราช โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๑๕๔
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๒๘๓ หมู ที่ ๔ ตํ า บลจั ก ราช โทร.
๐-๔๔๓๙-๙๒๕๙
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๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ถนนเทศบาล ๔ ตําบลจักราช โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๑๘๗
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเทศบาล ๔ ตํ า บลจั ก ราช โทร.
๐-๔๔๓๙-๙๑๙๖
๗. สถานีตํ า รวจภูธ รอํา เภอ ตั้ ง อยูที่ หมู ๕ ตํ าบลศรี ล ะกอ อํ า เภอจัก ราช โทร.
๐-๔๔๓๙-๙๑๒๓
๔๖. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ถนนเพชรมาตุ ค ลา ตํ า บลท า ช า ง โทร.
๐-๔๔๓๒-๑๔๗๑ โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๔๗๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๗๑ มีสวนราชการประจํา
อําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๗๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๙๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๗๑
๔. สํา นั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเฉลิ ม พระเกีย รติ โทร.
๐-๔๔๓๒-๑๔๘๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเฉลิม พระเกียรติ โทร. ๐-๔๔๓๒๑๔๘๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีอนามัยมะดับ โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๙๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลทาชาง โทร. ๐-๔๔๓๒- ๑๔๐๐-๑
๔๗. อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชุมพวง ถนนพิมาย - ชุมพวง ตําบลชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๐๒๓
โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๗๐๒๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๐๒๓ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๐๒๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชุมพวง - ลําปลายมาศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๓๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๐๒๓
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอชุมพวง
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิมาย - ชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๓๐๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๓๘๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิมาย - ชุมพวง
๔๘. อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโชคชัย ถนนเสรีประชา ตําบลโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๔๐๘
โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๒๕๐๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๔๐๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๒๐๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนโชคชัย - ครบุรี โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๒๑๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๔๐๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๓๘๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๐๑๑
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บ ริ เ วณศู น ย ร าชการอํ า เภอโชคชั ย โทร.
๐-๔๔๔๙-๑๑๔๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณศูนยราชการอําเภอโชคชัย โทร. ๐-๔๔๔๙-๑๓๖๗
๔๙. อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอด า นขุ น ทด ถนนสี คิ้ ว - ชั ย ภู มิ ตํ า บลด า นขุ น ทด โทร.
๐-๔๔๓๘-๙๔๐๒ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๙๔๐๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๐๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๐๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๒๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๐๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๙๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๔๑
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอดานขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๔๑๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๙๑๙
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลหินดาด โทร. ๐-๔๔๓๓-๑๑๘๔
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลหินดาด ตําบลหวยบง
๕๐. อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนแดง ถนนเจนจบทิศ ตําบลโนนแดง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๐
โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนแดง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนแดง โทร ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจนจบทิศ ตําบลโนนแดง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๑๒๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนแดง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๑๙๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนแดง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๑๙๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๐๘๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๑๐๐
๕๑. อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนไทย ถนนสุรนารายณ ตําบลโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๓๐
โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๑๑๓๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
ขาวสารอําเภอโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๓๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๓๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนโนนไทย - หนองสรวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๕๑๒๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๒-๐๒๘๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุรนารายณ ตําบลโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๔๑
๖. สํา นัก งานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนสุร นารายณ ตํา บลโนนไทย โทร.
๐-๔๔๓๘-๑๑๗๖
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสุรนารายณ ตําบลโนนไทย โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๑๙๑
๕๒. อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนสูง ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘
โทรสาร ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสํ า ราญราษฎร ตํ า บลโนนสู ง โทร.
๐-๔๔๓๗-๙๒๖๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๔๖๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสําราญราษฎร อําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๕๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนโนนสูง - มิตรภาพ โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๒๖๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนศรีธานี โทร. ๐-๔๔๓๗-๙๓๐๐
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง โทร. ๐-๔๔๓๗-๗๐๖๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลมะคา
๕๓. อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ หมูที่ ๑ ถนนรถไฟ ตําบลบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๖๘๒
โทรสาร. ๐-๔๔๔๖-๑๖๘๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๙๖๘๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๓๖๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเพ็กเฟอย ตําบลบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๖๐๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๖๘๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๗๓๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๗๓๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๕๓๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนรถไฟ ตําบลบัวใหญ โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๐๒๐
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๕๔. อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํ าเภอบานเหลื่อม หมูที่ ๔ ถนนศู น ยราชการ ตําบลบานเหลื่อ ม
โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๐๙๕ โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๗๐๙๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอบานเหลื่อม โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๐๙๕ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ บานเหลื่อม หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๙๙๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บานเหลื่อม หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม โทร.
๐-๔๔๓๘-๗๐๖๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานเหลื่อม โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๐๙๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ บานเหลื่อม หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม
โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๑๑๕
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ บานเหลื่อม หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม โทร.
๐-๔๔๓๘-๗๑๑๐
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บานเหลื่อม หมูที่ ๔ ตําบลบานเหลื่อม โทร.
๐-๔๔๓๘-๗๐๙๐-๑
๕๕. อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประทาย ถนนเจนจบทิศ ตําบลประทาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๑๖๑
โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๙๑๖๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอประทาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๑๖๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประทาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๑๑๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๙๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอประทาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๙๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๕๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๓๒๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๘-๙๒๖๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนเจนจบทิศ โทร. ๐-๔๔๔๗-๙๔๕๖
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สถานีตํารวจภูธรตําบล หมูที่ ๘ ตําบลหวยหันทราย โทร. ๐-๔๔๒๔-๙๑๖๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหวยหันทราย
๕๖. อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปกธงชัย ถนนสืบศิริ ตําบลเมืองปก โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙
โทรสาร ๐-๔๔๔๕-๒๑๖๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙
๒. สํานั กงานเกษตรอํา เภอ ตั้ง อยู ที่ บา นหนองครก ตํ าบลนกออก หมู ๘ โทร.
๐-๔๔๔๔-๑๓๘๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปกธงชัย โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๖๓๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๒ ตําบลเมืองปก โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๐๔๔
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนศรี พ ลรั ต น ตํ า บลเมื อ งป ก โทร.
๐-๔๔๔๔-๑๓๕๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสืบศิริ โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๐๕๙
๕๗. อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากชอง ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๙๑๖
โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๕๗๖๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการ
อําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑- ๑๙๑๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑- ๓๙๐๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๕๕๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๙๑๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑- ๕๖๙๖
๕. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บ ริ เ วณที่ ว า การอํ า เภอปากช อ ง โทร.
๐-๔๔๓๑-๑๘๗๒
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอปากชอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๒๓๔
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สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บล ตั้ ง อยู ที่ ๒๓๗ หมู ๑ ตํ า บลหนองสาหร า ย โทร.
๐-๔๔๓๑-๖๒๐๖
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหนองสาหราย ตําบลวังไทร ตําบลวังกะทะ ตําบลคลองมวง
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ๔๑๕ หมู ๑๒ ตําบลกลางดง โทร. ๐-๔๔๓๖-๑๒๓๙
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลกลางดง ตําบลพญาเย็น
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ๕๙ หมู ๗ ตําบลหมูสี โทร. ๐-๔๔๒๙-๗๔๓๑-๒
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหมูสี ตําบลขนงพระ ตําบลโปงตาลอง
๕๘. อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย ถนนสายชุมพวง - พิมาย ตําบลในเมือง โทร. ๐-๔๔๔๗๑๖๑๗ โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๑๖๑๗ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
ที่วาการอําเภอพิม าย ถนนพิม าย - ชุมพวง ตําบลในเมือง โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๖๑๗ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๒๘-๗๐๙๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิมาย - ชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๒๐๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๖๑๗
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๔๕๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๓๐๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพิมาย โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๖๗๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนพิมาย - ชุมพวง โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๘๘๔
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรตําบลกระชอน ตําบลกระชอน
โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๔๕๐ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลกระชอน
๕๙. อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังน้ําเขียว ถนนสาย ๓๐๔ ตําบลวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๔๖
โทรสาร ๐-๔๔๒๒-๘๒๔๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการ
อําเภอวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๔๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๐๔๘
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สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสาย ๓๐๔ โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๓๔๑
ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๐๔๘
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๖๓
สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวังน้ําเขียว โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๖๓
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสาย ๓๐๔ โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๙๑
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสาย ๓๐๔ โทร. ๐-๔๔๒๒-๘๒๕๒-๓
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ ถนนสาย ๓๐๔ หมู ๕ ตําบลอุดมทรัพย โทร.

๐-๔๔๒๒-๙๑๖๘
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลอุดมทรัพย
๖๐. อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว หมูที่ ๑๖ ถนนชุมคา ตําบลสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๐๔๐
โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๑๐๔๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๐๔๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑๖ ถนนรื่นจิตร ตําบลสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๓๕๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๐๔๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๕๕๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่บริเวณที่วาการอําเภอสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๒๐๙๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๙๔ หมู ๑๘ ตําบลสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๙๕๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๖ ถนนชุมคา ตําบลสีคิ้ว โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๔๑๓
สถานีตํารวจภูธรตําบลบานหัน ตั้งอยูที่หมู ๑๑ ตําบลบานหัน โทร. ๐-๔๔๔๑-๑๓๓๒
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบานหัน ตําบลหนองบัวนอย
สถานี ตํ ารวจภู ธ รตํ า บลคลองไผ ตั้ ง อยู ท่ี ๒๘๘ หมู ๑ ตํา บลคลองไผ โทร.
๐-๔๔๓๒-๓๓๕๒
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลคลองไผ
๙. เรื อ นจํ า อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ๑๘๑ หมู ๕ ตํ า บลลาดบั ว ขาว อํ า เภอสี คิ้ ว โทร.
๐-๔๔๔๑-๒๖๔๘
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๖๑. อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเนิน ถนนมิตรสัมพันธ ตําบลสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙
โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูล
ขาวสารอําเภอสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๑ ตําบลสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๐๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๒๕๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๙๙๘
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนรถไฟ ตําบลสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๕๖๓
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนมิตรสัมพันธ ตําบลสูงเนิน โทร. ๐-๔๔๑๙๒๑๑
๖๒. อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง ถนนครบุรี - เสิงสาง ตําบลเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๐๐
โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๗๒๐๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ที่วาการ
อําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๐๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๐๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูท่ี ถนนครบุรี - เสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๑๑๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๐๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๕๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๒๕๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๑๐๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนครบุรี - เสิงสาง โทร. ๐-๔๔๔๔-๗๑๒๙
๖๓. อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตําบลหนองหัวแรต โทร.
๐-๔๔๔๙-๐๐๙๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๐๐๙๘ ไดจั ด ข อมู ล ข าวสารของราชการไว ใ ห ป ระชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๔๙-๐๐๙๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด
คือ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๔๙-๐๐๙๘
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๔๙๐๐๖๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๔๙-๐๐๙๘
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอหนองบุ ญ มาก โทร.
๐-๔๔๔๙-๐๐๘๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๓๓-๐๑๘๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร.
๐-๔๔๔๙-๐๐๙๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูท่ี บริเวณที่วาการอําเภอหนองบุญมาก โทร. ๐-๔๔๔๙๐๑๐๑
๖๔. อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยแถลง ถนนประชาชื่น ตําบลหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๓๐
โทรสาร ๐-๔๔๓๙-๑๑๓๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอ
หวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๓๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๓๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนประชาชื่น ตําบลหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙๑๑๔๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๓๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๓๔๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๘๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนราชสีมา - บุรีรัมย ตําบลทับสวาย โทร.
๐-๔๔๓๙-๑๑๗๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนประชาชื่น ตําบลหวยแถลง โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๙๑
๐-๔๔๓๙-๑๒๙๑
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๖๕. กิ่งอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเมืองยาง ตําบลเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๑๑๑ โทรสาร
๐-๔๔๒๒-๙๑๑๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครอง
กิ่งอําเภอเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๑๑๑ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเมืองยาง
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๐๓๙
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๑๑๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การกิ่งอําเภอเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒๙๓๐๐
๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๒๒ หมู ๑ ตําบลเมืองยาง โทร. ๐-๔๔๒๒๙๐๖๗
๖. สถานี ตํ า รวจภู ธ รกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอเมื อ งยาง โทร.
๐-๔๔๒๒-๙๐๓๓
๖๖. กิ่งอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย เลขที่ ๙ หมู ๙ ถนนหนองแวง - บัวใหญ ตําบล
เมืองพะไล โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖ มีสวนราชการประจํา
กิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๑
๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ในเขตเทศบาลบัวลาย โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๓
๖. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๐ หมู ๙ ตําบลเมืองพะไล โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๕
๖๗. กิ่งอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอพระทองคํา เลขที่ ๕๔๔ ถนนสุรนารายณ ตําบลสระพระ
โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓ โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอพระทองคํา โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
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๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอพระทองคํา โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอพระทองคํา โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๔๖
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอพระทองคํา โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓
๔. สํา นัก งานพั ฒนาชุ ม ชนกิ่ งอํ า เภอ ตั้ง อยูที่ ที่ วา การกิ่ งอํ าเภอพระทองคํ า โทร.
๐-๔๔๓๓-๗๑๑๓
๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลสระพระ โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๔๑
๖. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลสระพระ โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๒๖๗
๖๘. กิ่งอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเทพารักษ เลขที่ ๑๐๐ หมูที่ ๑๔ ถนนโกรกสมอ - สํานักตะครอ
ตําบลสํานักตะครอ โทร. ๐-๔๔๒๒-๗๑๗๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๒-๗๑๗๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเทพารักษ โทร. ๐-๔๔๒๒-๗๑๗๕ มีสวนราชการประจํา
กิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเทพารักษ โทร. ๐-๔๔๒๒-๗๑๗๕
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๔ ตําบลสํานักตะครอ โทร. ๐-๔๔๒๒-๗๑๙๑
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเทพารักษ โทร. ๐-๔๔๒๒-๗๑๗๕
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนกิ่ ง อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอเทพารั ก ษ โทร.
๐-๔๔๒๒-๗๑๗๗
๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมูที่ ๑๑ ตําบลสํานักตะครอ โทร.
๐-๔๔๒๒-๗๑๖๘
๖. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๐๓ หมูที่ ๑๔ ตําบลสํานักตะครอ โทร.
๐-๔๔๒๒-๗๑๖๘
๖๙. กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย เลขที่ ๕๐๐ ถนนชุมพวง - ทางพาด ตําบลขุย
โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๓ โทรสาร ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๓ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ
คือ
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๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔
๔. สํานักงานพัฒ นาชุม ชนกิ่งอํ าเภอ ตั้งอยูที่ ที่ วาการกิ่งอํา เภอลํ าทะเมนชัย โทร.
๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอลําทะเมนชัย โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชุมพวง - ทางพาด โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๔๘๕
๗. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนชุมพวง - ทางพาด โทร. ๐-๔๔๔๘-๗๑๙๑
๗๐. กิ่งอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การกิ่ ง อํ า เภอสี ด า เลขที่ ๒๓๐ ถนนนิ เ วศรั ต น ตํ า บลสี ด า โทร.
๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒ โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ศูนยรวมขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒ มีสวนราชการ
ประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสีดา โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสีดา โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสีดา โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๐๗๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสีดา
๕. สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอสีดา โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๑๖๐
๖. สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการกิ่งอําเภอสีดา โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๑๙๑
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุนทร ริ้วเหลือง
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

