เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานทีต่ ิดตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่ ในจังหวัดเชียงราย
เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมายวาดว ยขอมูลขาวสารของราชการที่จะใหป ระชาชนมีสิทธิเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการดําเนินงานตาง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเปนจริงจึงสมควรประกาศโครงสราง
และการจัด องค ก รในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานบริ ห ารราชการสว นท อ งถิ่ น และสถานที่ ติ ด ต อ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารในจังหวัดเชียงราย ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคก รปกครองส ว นทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห ารงานบุค คลสว นท องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กองแผนและงบประมาณ
(๔) กองคลัง
(๕) กองชาง
(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๗) กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๘) กองพัสดุและทรัพยสิน
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓. การบริ ห ารราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายจะต อ งเป น ไป
เพื่อประโยชนสุข ของประชาชนเกิด ผลสัม ฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีป ระสิทธิภาพ ความคุมค า
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะอาดและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจและใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
๔. อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
๔.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปได ดังนี้
๑) องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) ประสานและให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสภาตํา บล
และราชการสวนทองถิ่นอื่น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการ
สวนทองถิ่นอื่น
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๗ ทวิ)
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิน่ อื่นที่อยู
ในเขตองคก ารบริ ห ารสว นจัง หวัด และกิจ การนั้ น เปน การสมควรใหร าชการสว นทองถิ่น อื่น รว มกั น
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๐) อํานาจหนาที่ใดซึ่งราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไดมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได
๒) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิน่ อื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอม
จากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการเอกชน สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
๔) การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๔.๒ พระราชบัญ ญั ติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๖) การจัดการศึกษา
๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น
๑๖)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๗)
๑๘)
๑๙)
และควบคุมโรคติดตอ
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)

ระยะการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
การสงเสริมการทองเที่ยว
การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรมไมวาจะ
การสรางและบํารุง รักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวาง
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน
การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๒๔) จั ด ทํา กิ จการใดอั น เป น อํา นาจและหน าที่ ข ององคก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ที่ อ ยู ใ นเขตและกิ จ การนั้ น เป น การสมควรให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ร ว มกั น
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๒๕) สนั บ สนุ น หรื อ ช ว ยเหลื อ ส ว นราชการ หรื อ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
๒๖) การให บ ริ ก ารแก เ อกชน ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒๗) การสั ง คมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี
คนชราและผูดอยโอกาส
๒๘) จั ด ทํา กิ จ การอื่ น ใดตามที่ กํา หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ต ิ นี้
หรือกฎหมายอื่น
๒๙) กิจการการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๑ กํ า หนดให กิ จ การดั ง ต อ ไปนี้
เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา
๑) จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) บําบัดน้ําเสีย
๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕) วางผังเมือง
๖) จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ และสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค
๑๕) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
๑๖) สงเสริมการทองเที่ยว
๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
๑๘) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ.
๕. วิธีการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แบงออกเปนกรณี คือ
๕.๑ กรณี เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการภายในองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดเชียงรายใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เลขที่ ๕๒๑ หมู ที่ ๖ ถนนศู นย ราชการฝ งหมิ่ น ตํ าบลริ มกก อํ าเภอเมื องเชี ยงราย จั งหวั ดเชี ยงราย
รหัสไปรษณีย ๕๗๑๐๐
๕.๒ กรณี เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการสั ง กั ด องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดเชียงรายใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่ที่ทําการของแตละสถานที่ตามแตกรณี
๖. สถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสารหรื อ คํ า แนะนํ า ในการติ ด ต อ กั บ
ส ว นราชการภายในองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ได ที่ ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดเชียงราย ตั้งอยูที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๒๑ หมูที่ ๖
ถนนศูนยราชการฝงหมิ่น ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย ๕๗๑๐๐

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๕๓๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๕๓๔๔ หรือติดตอไดที่สวนราชการ
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(ข) อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดภารกิจหนาที่ไว ดังนี้
เทศบาลนคร
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
๖. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
๗. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๑๐. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๑๑. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น
๑๒. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
๑๓. ใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๑๔. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
๑๕. การสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมือง
๑. – ๘. ทําหนาที่เหมือนกับเทศบาลนคร

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๙. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๑๐. ใหมีโรงฆาสัตว
๑๑. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
๑๒. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๑๓. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
๑๔. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๑๕. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง อาจทําภารกิจอื่น ๆ ได ดังนี้
๑. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๒. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๔. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
๖. ใหมีการสาธารณูปการ
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. เทศพาณิชย
มีเทศบาลนคร ๑ แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. สํานักการศึกษา
๔. กองชาง
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๖. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. กองการแพทย
มีเทศบาลตําบล ๗๒ แหง ไดแก ๑) เทศบาลตําบลบานดู ๒) เทศบาลตําบลนางแล ๓) เทศบาล
ตําบลปาออดอนชัย ๔) เทศบาลตําบลแมยาว ๕) เทศบาลตําบลสันทราย ๖) เทศบาลตําบลทาสุด
๗) เทศบาลตําบลหวยสัก ๘) เทศบาลตําบลทาสาย ๙) เทศบาลตําบลดอยฮาง ๑๐) เทศบาลตําบลดอยลาน
๑๑) เทศบาลตําบลแมจัน ๑๒) เทศบาลตําบลจันจวา ๑๓) เทศบาลตําบลสันทราย ๑๔) เทศบาล
ตําบลแมคํา ๑๕) เทศบาลตําบลปาซาง ๑๖) เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ๑๗) เทศบาลตําบล
สายน้ํา คํ า ๑๘) เทศบาลตํ า บลแม ไ ร ๑๙) เทศบาลตํา บลแม ส าย ๒๐) เทศบาลตํ าบลห ว ยไคร
๒๑) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ๒๒) เทศบาลตําบลแมสายมิตรภาพ ๒๓) เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
๒๔) เทศบาลตําบลเวียง ๒๕) เทศบาลตําบลโยนก ๒๖) เทศบาลตําบลบานแซว ๒๗) เทศบาลตําบล
แมเงิน ๒๘) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๒๙) เทศบาลตําบลบุญเรือง ๓๐) เทศบาลตําบลเวียง
๓๑) เทศบาลตําบลครึ่ง ๓๒) เทศบาลตําบลหวยซอ ๓๓) เทศบาลตําบลศรีดอนชัย ๓๔) เทศบาล
ตําบลสถาน ๓๕) เทศบาลตําบลเวียงเทิง ๓๖) เทศบาลตําบลบานปลอง ๓๗) เทศบาลตําบลงิ้ว
๓๘) เทศบาลตํ า บลสั น ทรายงาม ๓๙) เทศบาลตํ า บลหงาว ๔๐) เทศบาลตํ า บลเชี ย งเคี่ ย น
๔๑) เทศบาลตําบลปาแดด ๔๒) เทศบาลตําบลปาแงะ ๔๓) เทศบาลตําบลสันมะคา ๔๔) เทศบาล
ตําบลศรีโพธิ์เงิน ๔๕) เทศบาลตําบลโรงชาง ๔๖) เทศบาลตําบลเมืองพาน ๔๗) เทศบาลตําบล
สันมะเค็ด ๔๘) เทศบาลตําบลเวียงชัย ๔๙) เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ๕๐) เทศบาลตําบลเวียงเหนือ
๕๑) เทศบาลตําบลเมืองชุม ๕๒) เทศบาลตําบลดอนศิลา ๕๓) เทศบาลตําบลแมสรวย ๕๔) เทศบาล
ตําบลเจดียหลวง ๕๕) เทศบาลตําบลเวียงสรวย ๕๖) เทศบาลตําบลเวียงปาเปา ๕๗) เทศบาลตําบล
แมขะจาน ๕๘) เทศบาลตําบลปางิ้ว ๕๙) เทศบาลตําบลเวียงกาหลง ๖๐) เทศบาลตําบลพญาเม็งราย
๖๑) เทศบาลตําบลไมยา ๖๒) เทศบาลตําบลเม็งราย ๖๓) เทศบาลตําบลมวงยาย ๖๔) เทศบาล
ตําบลหลายงาว ๖๕) เทศบาลตําบลทาขาม ๖๖) เทศบาลตําบลบานตา ๖๗) เทศบาลตําบลปาตาล
๖๘) เทศบาลตําบลยางฮอม ๖๙) เทศบาลตําบลแมอาว ๗๐) เทศบาลตําบลปากอคํา ๗๑) เทศบาล
ตําบลดงมะดะ ๗๒) เทศบาลตําบลบานเหลา แบงออกเปน สํานัก/กอง ดังนี้

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. กองการประปา
๗. หนวยตรวจสอบภายใน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ณ สํานักงานเทศบาล จํานวน ๗๓ แหง ดังนี้
๑) เทศบาลนครเชียงราย เลขที่ ๕๙ ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๑-๑๓๓๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๑-๓๒๗๒
๒) เทศบาลตําบลบานดู เลขที่ ๔๘๖ หมูที่ ๖ ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๒๖๒
๓) เทศบาลตํ า บลนางแล เลขที่ ๔๗๖ หมู ที่ ๑๒ ตํ า บลนางแล อํ า เภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๖๐๑๗ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๗-๖๕๘๘
๔) เทศบาลตํ า บลป า อ อ ดอนชั ย เลขที่ ๒๒๒ หมู ๕ ตํ า บลป า อ อ ดอนชั ย
อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๑๗-๐๓๖๓
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๐๓๖๓ ตอ ๑๓
๕) เทศบาลตําบลแมยาว เลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๓ ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย
จัง หวั ด เชีย งราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๗๓๕๙ ต อ ๑๑๖ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๓-๗๓๓๑
๖) เทศบาลตํ า บลสั น ทราย เลขที่ ๑๘๑ หมู ที่ ๙ ตํ า บลสั น ทราย อํ า เภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๐๑-๑๘๘ ตอ ๕

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๗) เทศบาลตําบลทาสุด เลขที่ ๓๘๙ หมูที่ ๓ ตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๖๑๐๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๗๔๘๓
๘) เทศบาลตําบลหวยสัก ถนนเชียงราย - เทิง ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๘๖๖๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๘๓๘๒
๙) เทศบาลตําบลทาสาย เลขที่ ๓๗๗ หมูที่ ๕ ถนนเชียงราย - เทิง ตําบลทาสาย
อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๗-๓๙๕๑-๓
ตอ ๑๐๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๓๙๕๑-๓ ตอ ๑๐๒
๑๐) เทศบาลตําบลดอยฮาง เลขที่ ๓๑๒ หมู ๓ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๕๒๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๒๕๒๒
๑๑) เทศบาลตําบลดอยลาน หมูที่ ๓ ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๙-๔๑๐๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๙-๔๒๒๒
๑๒) เทศบาลตําบลแมจัน เลขที่ ๕๕๕ หมูที่ ๔ ถนนพหลโยธิน ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๗-๒๕๖๕, ๐-๕๓๗๗-๑๓๖๙-๗๐
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๒๕๖๕
๑๓) เทศบาลตําบลจันจวา เลขที่ ๔๙ หมูที่ ๒ ถนนแมจัน - เชียงแสน ตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน จัง หวัดเชียงราย ๕๗๒๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๕๑๒๓ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๗-๕๕๑๐
๑๔) เทศบาลตําบลสันทราย ๙๙๙ หมูที่ ๔ ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๕-๓๕๕๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๕-๓๕๕๓
๑๕) เทศบาลตําบลแมคํา เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑ ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๕๗๒๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๙๑๙๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๙๓๘๘
๑๖) เทศบาลตําบลปาซาง เลขที่ ๒๐๑ หมูที่ ๑ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๖๖๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๒๗๓๗
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๑๗) เทศบาลตํ าบลท าข าวเปลื อก เลขที่ ๒๓๔ หมู ที่ ๑๔ ตํา บลท าข าวเปลือ ก
อําเภอแมจัน จัง หวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๕๙๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๐-๒๕๙๑
๑๘) เทศบาลตําบลสายน้ําคํา เลขที่ ๓๔๑ หมูที่ ๔ ตํา บลแมคํา อําเภอแมจั น
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๙๐๘๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๙๐๘๘
๑๙) เทศบาลตําบลแมไร เลขที่ ๒๗๒ หมู ๘ ตําบลแมไร อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๕๗๒๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๗๕๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๗๕๐๕
๒๐) เทศบาลตําบลแมสาย เลขที่ ๖๘ หมูที่ ๘ ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๑๒๘๘, ๐-๕๓๗๓-๒๘๒๘-๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๓-๑๒๘๘ ตอ ๕
๒๑) เทศบาลตําบลหวยไคร เลขที่ ๓๙๕ หมูที่ ๒ ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๓๒๓๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๓๒๓๕
ตอ ๑๐๑
๒๒) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เลขที่ ๔๐๙ หมูที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙
๒๓) เทศบาลตําบลแมสายมิตรภาพ เลขที่ ๒๔๒ หมูที่ ๙ ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ ตอ ๑๐๕
๒๔) เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เลขที่ ๘๘๘ หมูที่ ๓ ถนนสาย ๑ ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๗-๗๐๐๒
๒๕) เทศบาลตํ า บลเวี ย ง เลขที่ ๖๕๙ หมู ที่ ๒ ถนนเลี่ ย งเมื อ ง ตํ า บลเวี ย ง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๕-๐๘๐๓ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๕-๐๘๐๓ ตอ ๑๘
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๒๖) เทศบาลตํา บลโยนก เลขที่ ๒๐๖ หมู ที่ ๒ ตํ าบลโยนก อํ า เภอเชี ยงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๕-๐๘๑๕, ๐-๕๓๖๕-๐๕๑๕ ตอ ๑๗
๒๗) เทศบาลตําบลบานแซว ม.๑๔ ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๑๒๔๑ โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๑๒๔๑
๒๘) เทศบาลตํา บลแมเ งิน เลขที่ ๘๘ หมูที่ ๓ ตําบลแมเงิ น อํา เภอเชี ยงแสน
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๑๘-๒๒๗๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๘-๒๒๗๑
๒๙) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๑๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๙-๑๑๗๑-๒ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๙-๒๐๑๕
๓๐) เทศบาลตําบลบุญเรือง เลขที่ ๒๓๔ หมูที่ ๕ ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๓๑๕๕
๓๑) เทศบาลตําบลเวียง เลขที่ ๓๖๖ หมูที่ ๓ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๑๖๓๐ หมายเลขโทรสาร ๐ ๕๓๗๙-๑๖๓๐-๑๖
๓๒) เทศบาลตําบลครึ่ง เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๒ ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๓๓๒๘-๑๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๓๓๒๙
๓๓) เทศบาลตําบลหวยซอ เลขที่ ๒๓ หมูที่ ๑๓ ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๑๙-๔๖๐๔-๕ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๙-๔๖๐๖
๓๔) เทศบาลตําบลศรีดอนชัย เลขที่ ๒๓๙ หมูที่ ๑๒ ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๙-๒๓๔๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๙-๒๓๔๕
๓๕) เทศบาลตํา บลสถาน เลขที่ ๑๙๙ หมู ที่ ๕ ตํา บลสถาน อํ า เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๑๖๐๗
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๓๖) เทศบาลตําบลเวียงเทิง เลขที่ ๓ หมูที่ ๑๕ พิศาล ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๕๓๒๑, ๐-๕๓๖๖-๙๑๙๔ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๖-๙๐๔๑
๓๗) เทศบาลตําบลบานปลอง ถนนพิศาล ตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๕๓๘๓
๓๘) เทศบาลตําบลงิ้ว เลขที่ ๒ หมูที่ ๘ ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๗๗๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๖-๐๗๗๒
๓๙) เทศบาลตําบลสันทรายงาม เลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๓ ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๘๐๕๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๘๐๕๙
๔๐) เทศบาลตําบลหงาว เลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑ ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๙-๖๓๓๓–๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๙-๖๓๓๓
๔๑) เทศบาลตําบลเชียงเคี่ยน เลขที่ ๖๕ หมูที่ ๗ ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๓๐๘
๔๒) เทศบาลตําบลปาแดด เลขที่ ๑๔๐ หมูที่ ๑ ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๔๗๖ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๔๗๖
๔๓) เทศบาลตําบลปาแงะ เลขที่ ๘๔ หมูที่ ๕ ตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๕๐๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๗๘๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๕-๔๑๒๗
๔๔) เทศบาลตําบลสันมะคา เลขที่ ๗๗ หมูที่ ๖ ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๕๙๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๕๙๙
๔๕) เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๒ ถนนสายพะเยา - ปาแดด
ตําบลศรีโพธิ์เงิน อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๘๓๖
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๒๘๓๗
๔๖) เทศบาลตําบลโรงชาง เลขที่ ๔๗ หมูที่ ๗ ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๑๒๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๑๒๓
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๔๗) เทศบาลตําบลเมืองพาน เลขที่ ๒๒๒๒ หมูที่ ๑ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๑๔๗๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๑๑๙๙
๔๘) เทศบาลตําบลสันมะเค็ด เลขที่ ๒๒๕ หมูที่ ๓ บานสันนคร ตําบลสันมะเค็ด
อําเภอพาน จัง หวัด เชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๗๔๐๕ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๗-๗๔๐๕ ตอ ๑๗
๔๙) เทศบาลตําบลเวียงชัย เลขที่ ๕๕๕ หมูที่ ๑ ถนน กรป.กลาง ตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๙๐๘๖ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๖-๘๘๖๗
๕๐) เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เลขที่ ๒๕๗ หมูที่ ๗ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๓๐๙๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๓๐๙๔
๕๑) เทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๕ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๘๑๑๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๑๑๙
๕๒) เทศบาลตําบลเมืองชุม ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๘๔๖๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๔๖๑
๕๓) เทศบาลตําบลดอนศิลา เลขที่ ๑๒๔ หมูที่ ๒ ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๓-๖๖๙๑-๑๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๓-๖๐๕๓
๕๔) เทศบาลตําบลแมสรวย หมูที่ ๕ ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศั พท ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๓, ๐-๕๓๗๘-๖๓๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๓
๐-๕๓๗๘-๖๓๒๙
๕๕) เทศบาลตําบลเจดียหลวง เลขที่ ๙๙๙ หมูที่ ๔ ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๐๔๔๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๐๔๔๙
๕๖) เทศบาลตําบลเวียงสรวย เลขที่ ๑๔๕ หมูที่ ๑๑ บานสันเครือฟา ตําบลแมสรวย
อํ า เภอแม ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑-๑๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ตอ ๑๘
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๕๗) เทศบาลตําบลเวียงปาเปา เลขที่ ๕๕๕ หมูที่ ๑๐ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕
๕๘) เทศบาลตําบลแมขะจาน เลขที่ ๓๙๙ หมูที่ ๑๐ ถนนแมขะจาน – วังเหนือ
ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๙๔๓๗
โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๙๔๓๐
๕๙) เทศบาลตําบลปางิ้ว เลขที่ ๓๔๔ หมูที่ ๑ ตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๗๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๖๔-๘๙๖๓-๑๕ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๔-๘๙๖๓-๒๐
๖๐) เทศบาลตําบลเวียงกาหลง เลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๖ ตําบลเวียงกาหลง อําเภอ
เวียงปาเปา จัง หวัด เชียงราย ๕๗๒๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๔๕๑๐ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๐-๔๓๐๘
๖๑) เทศบาลตํ า บลพญาเม็ ง ราย เลขที่ ๒๓๔ หมู ๑๑ ตํ า บลเม็ ง ราย อํ า เภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๙๑๐๕ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๙-๙๑๐๕
๖๒) เทศบาลตําบลไมยา เลขที่ ๒๓๔ หมูที่ ๒ ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๒๐๗๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๒๐๗๒
๖๓) เทศบาลตําบลเม็งราย เลขที่ ๔๒๗ หมูที่ ๑ ตําบลเม็งราย อําภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๙-๙๐๐๔
ตอ ๑๙
๖๔) เทศบาลตําบลมวงยาย เลขที่ ๑๘๐ หมูที่ ๓ ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๘๐๐๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๐๐๑
๖๕) เทศบาลตําบลหลายงาว หมูที่ ๑ ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
๕๗๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๘๒๐๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๘๒๐๒
๖๖) เทศบาลตําบลทาขาม เลขที่ ๒๒๙ หมูที่ ๕ ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๑-๖๐๓๘-๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๖-๐๓๘๒
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๖๗) เทศบาลตําบลบานตา เลขที่ ๑ หมูที่ ๒๐ ถนนเทิง - เชียงของ ตําบลตา
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๗๑๑๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๙-๗๕๕๘
๖๘) เทศบาลตําบลปาตาล เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๔ ถนนเทิง - เชียงของ ตําบลปาตาล
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๗๑๗๖ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๙-๗๑๗๖ ตอ ๑๑
๖๙) เทศบาลตํ า บลยางฮอม เลขที่ ๑ หมู ที่ ๗ ตํ า บลยางฮอม อํ าเภอขุน ตาล
จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๖๒๙๒
๗๐) เทศบาลตําบลแมลาว เลขที่ ๑๖๙ หมูที่ ๑ ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๙๖๘๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๙๑๑๕
๗๑) เทศบาลตําบลปากอคํา เลขที่ ๓๓๓ ถนนพหลโยธิน หมูที่ ๘ ตําบลปากอดํา
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๖๖๙๔, ๐-๕๓๖๖-๖๗๖๔
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๖๖๙๔ ตอ ๑๑
๗๒) เทศบาลตําบลดงมะดะ เลขที่ ๑๑๘ ม.๑๒ ตําบลดงมะดะ อํา เภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๔๑๓๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๔๐๘๔
๗๓) เทศบาลตําบลบานเหลา เลขที่ ๒๕๙ หมูที่ ๔ ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๓๑๑๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๓๑๑๓
(ค) องคการบริหารสวนตําบล
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่จะตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๗. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้
๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓. ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
๕. ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย
๑๒. การทองเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเพื่อกระทํากิจการรวมกันได
โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
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๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทําหนาที่เปน ฝายบริห ารเทานั้น โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และรับ ผิด ชอบการบริห ารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลและสามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลชวยบริหารงานได
โดยในส ว นขององค ก ารบริ ห ารสว นตํา บล มีร องนายกองคก ารบริ ห ารสว นตํ าบล จํ านวน ๒ คน
และนายกองคการบริหารสวนตําบล มีวาระการทํางาน ๔ ป
๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต มีวาระการทํางาน ๔ ปเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มี ๗๐ แหง สามารถติดตอขอรับขอมูลขาวสาร ณ สถาน
ที่ตั้งของสํานักงานศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
อําเภอเมืองเชียงราย
๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลริ ม กก เลขที่ ๗๑๔ หมู ที่ ๓ ตํ า บลริ ม กก อํ า เภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๔๔๑๘ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๗-๔๔๑๘ ตอ ๑๘
๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลรอบเวี ย ง เลขที่ ๓๓๖ หมู ที่ ๕ ตํ า บลรอบเวี ย ง
อําเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗-๑๔ หมายเลข
โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗-๑๕
๓. องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๑๙ บานเกษแกว ตําบล
แมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๓-๕๑๔๑
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๐-๖๐๘๑
๔. องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ เลขที่ ๔๒ หมูที่ ๑๓ ตําบลแมกรณ อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๖๓๖๘-๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๒-๖๐๐๔
๕. องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู เลขที่ ๒๘๒ หมูที่ ๗ บานปางขอน ตําบล
หว ยชมภู อําเภอเมืองเชียงราย จัง หวัด เชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๑-๘๔๘๔
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๑-๘๔๘๔

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

อําเภอแมจัน
๑. องคการบริหารสวนตําบลปาตึง เลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๑๑ ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓-๑๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๑
๒. องคการบริห ารสว นตําบลจอมสวรรค เลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๒ ตําบลจอมสวรรค
อําเภอแมจัน จัง หวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔
๓. องคการบริหารสวนตําบลแมจัน เลขที่ ๔๐๒ หมูที่ ๕ ถนนพหลโยธิน ตําบลแมจัน
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๐๗๘๒ ตอ ๐ หรือ ๑๑
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๐๗๘๒ ตอ ๑๓
๔. องคการบริหารสวนตําบลสันทราย เลขที่ ๒๓๐ หมูที่ ๒ ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๕-๓๒๖๗ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๕-๓๒๖๗
๕. องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา เลขที่ ๒๔๔ หมูที่ ๔ ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๕๐๗๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๗๓-๑๑
อําเภอแมสาย
๑. องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง เลขที่ ๓๙๖ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๕๔๒๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๕๔๒๕
๒. องคการบริหารสวนตําบลโปงผา เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๕ ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๔-๖๖๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๐๘๕
๓. องคการบริหารสวนตําบลหวยไคร เลขที่ ๙๕ หมูที่ ๔ ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๓๕๔๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๓๒๕๖
๔. องค การบริห ารสว นตํา บลศรี เมื องชุม เลขที่ ๒๐๒ หมู ที่ ๕ ตํ าบลศรีเ มือ งชุ ม
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๘๔๖๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๖-๘๔๖๗
๕. องคการบริหารสวนตําบลบานดาย เลขที่ ๑๗๘ หมูที่ ๑ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๕๐๐๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๕๔๔๔

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๖. องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม หมูที่ ๕ ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๙๕๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๐-๙๒๐๘
อําเภอเชียงแสน
๑. องค การบริ หารส วนตํ าบลปาสั ก เลขที่ ๓๕๘ ม.๓ ตํ าบลป าสัก อํ าเภอเชี ยงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๕๕๔๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๕๕๔๑
๒. องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนมูล หมูที่ ๙ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๕๕๓๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๕๘๐๙
อําเภอเชียงของ
๑. องคการบริหารสวนตําบลริมโขง เลขที่ ๑๓๔ หมูที่ ๒ ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๖๖๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๖-๐๖๖๕
อําเภอเทิง
๑. องคการบริหารสว นตําบลเวียง เลขที่ ๓๔๕ หมูที่ ๑๒ ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑
๒. องคการบริหารสวนตําบลตับเตา เลขที่ ๒๔๗ หมูที่ ๘ ตําบลตับเตา อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๗๔๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๖-๐๗๔๔
๓. องคการบริหารสวนตําบลปลอง เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลปลอง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๔๑๕๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๔๑๕๐
๔. องคการบริหารสวนตําบลแมลอย เลขที่ ๑๕๘ หมูที่ ๘ ตําบลแมลอย อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๘๕๘๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๘๕๘๐
ตอ ๑๘
๕. องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย หมูที่ ๒ บานมอนมะปราง ตําบลศรีดอนไชย
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๘๐๗๖
๖. องคการบริหารสวนตําบลหนองแรด เลขที่ ๑๔๙ หมูที่ ๒ ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๔๔๖๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๔๔๖๑

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

อําเภอพาน
๑. องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน เลขที่ ๒๕๙ หมูที่ ๓ บานรองหลอด ตําบล
เมื อ งพาน อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๒-๑๔๘๖
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๑๔๘๖
๒. องคการบริหารสวนตําบลปาหุง ตําบลปาหุง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๖๔๖๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๖๑๕๒
๓. องคการบริหารสวนตําบลดอยงาม เลขที่ ๓๔๙ หมูที่ ๔ ตําบลดอยงาม อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙
๔. องคการบริหารสวนตําบลแมออ เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๖ บานแมแกวกลาง ตําบลแมออ
อําเภอพาน จัง หวัด เชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๘๑๖ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๖-๐๘๑๖ ตอ ๑๑
๕. องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ๑๐๙ หมูที่ ๗ ตําบลทรายขาว อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๓๙๖๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๖๒
๖. องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๑๕ ตําบลสันกลาง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๐๐๑๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๐๐๑๕
๗. องคการบริ หารส วนตํ าบลม วงคํา เลขที่ ๖๖๗ หมู ที่ ๑ ตําบลม วงคํา อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๓-๕๒๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๓-๕๒๒๘
๘. องคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง เลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๓ ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๓-๘๒๖๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๓-๘๓๓๓
๙. องคการบริหารสวนตําบลหัวงม เลขที่ ๓๔๕ หมูที่ ๑๓ ตําบลหัวงม อําเภอพาน
จัง หวัด เชีย งราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศั พท ๐-๕๓๖๓-๕๒๒๔-๕ ตอ ๑๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๓-๕๒๒๔-๕ ตอ ๑๓
๑๐. องคการบริหารสวนตําบลธารทอง เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๓ ตําบลธารทอง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๖-๖๑๕๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๖-๖๙๙๑

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑. องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข เลขที่ ๑๖๓ หมูที่ ๖ ตําบลสันติสุข อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๒๒๓๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๑๑๖๕
๑๒. องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน เลขที่ ๒๕๕ หมูที่ ๕ บานโปง ตําบลทานตะวัน
อําเภอพาน จัง หวัด เชียงราย ๕๗๒๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๗๐๖๓ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๙๕-๗๐๖๓
๑๓. องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว เลขที่ ๕๙ ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียงหาว อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๒๐๒-๙๒๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๒๐๒-๙๒๐๕
๑๔. องคการบริหารสวนตําบลแมเย็น เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๔ ตําบลแมเย็น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๗๐๗๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๗๐๗๐
อําเภอเวียงชัย
๑. องคการบริหารสวนตําบลผางาม เลขที่ ๑๖๙ หมูที่ ๙ ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย
จัง หวั ด เชีย งราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๖๐๕๖ ต อ ๑๐๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๓-๖๐๑๖ ตอ ๑๐๗
อําเภอแมสรวย
๑. องคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ ๑๐๔ หมูที่ ๑๓ บานปาซางพัฒนา ตําบลแมพริก
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๖๓๖๘ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๘-๖๓๖๘
๒. องคการบริหารสวนตําบลทากอ เลขที่ ๑๗๙ หมูที่ ๒๖ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๒-๔๒๑๗-๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๒-๔๒๑๗-๘
๓. องคการบริหารสว นตําบลปาแดด เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๑๕ ถนนแมสรวย - ฝาง
ตําบลปาแดด อํ าเภอแมสรวย จัง หวั ด เชีย งราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศั พท ๐-๕๓๗๐-๘๑๗๒
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๐-๘๔๘๐
๔. องคการบริหารสวนตําบลวาวี เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๑๓ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๘๑๖ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๒๘๑๗

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๕. องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย เลขที่ ๕๙ หมูที่ ๒ ตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๐๐๖๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๐๐๖๓
๖. องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท
๐-๕๓๙๕-๐๖๓๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๐๖๓๑ ตอ ๑๘
อําเภอเวียงปาเปา
๑. องคการบริหารสวนตําบลเวียง เลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๖ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๔๕
๒. องคการบริหารสวนตําบลบานโปง เลขที่ ๖๙ หมูที่ ๔ ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๑๙๘๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๘๙
๓. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลแม เ จดี ย เลขที่ ๖๔ หมู ที่ ๑๒ บ า นใหม พั ฒ นา
ถนนแม ข ะจาน - วั ง เหนื อ ตํ า บลแม เ จดี ย อํ า เภอเวี ย งป า เป า จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๖๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๙๖๒๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๘-๙๖๐๒
๔. องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม เลขที่ ๑๐๐ หมูที่ ๑ ตําบลแมเจดียใหม
อํ า เภอเวี ย งป า เป า จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๖๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๖๗-๙๐๘๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๙๐๙๕
๕. องคการบริหารสวนตําบลสันสลี เลขที่ ๑๑๕ หมูที่ ๒ ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๔-๒๐๔๒ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๔-๒๐๔๒
ตอ ๑๓
อําเภอพญาเม็งราย
๑. องค การบริห ารสว นตํา บลแม เปา เลขที่ ๑๓๗ หมูที่ ๒ ตํา บลแม เปา อํ าเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๘-๘๑๗๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๘-๘๑๗๙-๑๖
๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม ต๋ํ า หมู ที่ ๙ ตํ า บลแม ต๋ํ า อํ า เภอพญาเม็ ง ราย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๑๙-๐๕๕๑ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๙-๐๕๕๒

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓. องคการบริหารสวนตําบลตาดควัน หมูที่ ๗ ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๙๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๙๑-๘๕๕๗ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๙-๔๑๒๖
อําเภอเวียงแกน
๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เลขที่ ๑๙๓ หมู ที่ ๓ บ า นดอน ตํ า บลปอ
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๗๔๒, ๐-๕๓๖๐-๒๗๔๓
อําเภอขุนตาล
๑. องคการบริหารสวนตําบลตา ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๗๑๔๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๙-๗๑๔๙
อําเภอแมลาว
๑. องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว เลขที่ ๒๐๖ หมูที่ ๙ ตําบลจอมหมอกแกว
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑-๓ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๘-๔๑๐๒
๒. องคการบริห ารสวนตําบลบัว สลี บานแมม อญ ม.๑ ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๗-๓๖๕๗ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๗-๓๘๘๕
๓. องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา เลขที่ ๑๑๗ หมูที่ ๑ ตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว
จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๕๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๗-๘๐๑๑, ๐-๕๓๗๗-๘๒๒๔-๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๗-๘๐๑๑
๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโป ง แพร เลขที่ ๒๒๒ หมู ที่ ๓ ตํ า บลโป ง แพร
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๘๒๔๙ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๗-๘๒๔๙
อําเภอแมฟาหลวง
๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเทอดไทย เลขที่ ๖๕๘ หมู ที่ ๑ ตํ า บลเทอดไทย
อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๔๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๒. องคการบริห ารสว นตําบลแมสลองใน เลขที่ ๒๐๗ หมูที่ ๑ ตําบลแมสลองใน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๓-๐๓๒๒, ๐-๕๓๗๓-๐๓๖๐
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๓-๐๓๒๒
๓. องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก เลขที่ ๑๑๐ หมูที่ ๑ ตําบลแมสลองนอก
อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๖-๕๑๒๙
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๕๔๐๙
๔. องคก ารบริ ห ารสว นตํา บลแม ฟา หลวง เลขที่ ๖๕ หมู ที่ ๕ ตํ าบลแม ฟ าหลวง
อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๒๔๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๖-๗๔๖๕-๗
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๗๔๖๖ ตอ ๑๐๗
อําเภอเวียงเชียงรุง
๑. องคการบริหารสวนตําบลทุงกอ หมูที่ ๑๑ ถนนกรป.กลาง ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๙๕-๓๔๑๘ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๙๕-๓๔๑๘
๒. องคการบริหารสวนตําบลปาซาง เลขที่ ๑๓๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๓๖๖๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๓๖๖๑
ตอ ๑๑
๓. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงมหาวั น เลขที่ ๑๙๑ หมู ที่ ๕ บ า นสั น ไทรงาม
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๒๑๓๐
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๒๑๓๐
อําเภอดอยหลวง
๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปงน อ ย เลขที่ ๑๙๙ หมู ที่ ๑๐ ตํ า บลปงน อ ย
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๒ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๙-๐๐๓๓
๒. องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย เลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๑

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓. องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ตําบลหนองปากอ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๑๖๙๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๑๖๙๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณรงคศกั ดิ์ โอสถธนากร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

