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ประกาศจังหวัดอางทอง
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึง และไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดอางทอง อัน จะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็น หรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดอางทองเห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดอางทอง เรื่องโครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่
ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในจังหวัดอางทอง
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอน ๕๘ ง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนิน การ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดอางทอง
เปน ไปตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ หารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดอางทอง จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดอางทอง จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ทั้งนี้ โดยมีผูรบั ผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน
การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูต รวจราชการกระทรวง ในเมื่ อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัด ที่ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ ของคณะรัฐ มนตรี หรื อการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
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(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ผูตรวจราชการและหัวหนาส วนราชการในระดับเขตหรื อภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองป ด
ภัยพิบัติสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงาน หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐ บาล หรือ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูวาราชการจังหวั ดและผูมีหนา ที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการไดที่
ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
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๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการไดที่
ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูที่ถนนเทศบาล ๑ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
รหัสไปรษณีย ๑๔๐๐๐ ณ หนวยงานดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๗๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๐๓ โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๐๐๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส prangthong@prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดอางทอง ตั้งอยูที่หองสมุดประชาชนจังหวัดอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๐๐๒
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website: angthong.go.th
๑๐. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ช้นั ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๐๓ โทรสาร
๐-๓๕๖๒-๐๐๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส prangthong@prd.go.th
๑๐.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธ
ภาครั ฐ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ เ ป น ไปอย า งมี ร ะบบ โดยการเสนอแนะนโยบาย
ดานการประชาสัมพันธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัม พัน ธ เพื่อใหประชาชน
มีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําแผนการปฏิบัติการ และดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(๒) ดําเนินการเผยแพรขอมูล และใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
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(๓) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพัน ธจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๐๓
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดอางทอง
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจัง หวัด อา งทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๔๐ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๒๔๐
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดํ า เนิ น การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และประสานงานในกิ จ การสั ส ดี ท้ั ง ปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี รวมทั้ง
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขตทองที่
จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(๗) รวบรวมขอ มู ล สถิติ เ กี่ย วกั บการระดมสรรพกํา ลัง ด านการส ง กํา ลัง บํา รุ ง
ในเขตทองที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

(๘) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตรา
การจั ด ยุ ท โธปกรณ ข องหน ว ย ตลอดจนกิ จการอั น เกี่ย วกั บ กํ า ลั งคนในเขตท อ งที่ จั ง หวั ด ตามที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่ทําการสัสดีจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๔๐
๑๒. สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๒๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส atg@cgd.go.th
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐ ใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบตั ิ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(๓) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๗
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอางทอง
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทรศัพทและโทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๑๖๓
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(๒) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(๓) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(๔) สงเสริม สนับ สนุ น และประสานการดํ าเนิน งานกั บองคก รเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(๕) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(๖) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด
(๗) เผยแพร ประชาสัมพัน ธ และรณรงคใหมีการดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(๘) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจั ดไวใ หป ระชาชนเขา ตรวจดู ได ที่สํ านัก งานพั ฒนาสั งคมและสวัส ดิการจั งหวัด อางทอง โทร.
๐-๓๕๖๑-๑๑๖๓
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๕๒๕ โทรสาร
๐-๓๕๖๒-๐๕๒๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moacatg@yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(๔) ควบคุม กํา กับดูแลขา ราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(๕) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๖) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๕๒๕

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูในทองที่ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๖๒๖
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๑๒๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cwangthong@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมงและการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และประเมิ น เทคโนโลยี ท างการประมงทุ ก สาขา
เพื่อสนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธุรกิจและอาชีพ
การประมงดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐานที่กําหนด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(๓) จัดทํ าแผนพัฒ นาด านประมง ฐานข อมูล ประมง ประชาสัม พัน ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(๔) ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า และสนั บสนุน ใหอ งคก ารบริห ารสวนทอ งถิ่ น
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(๕) ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๖๒๖
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๒/๔ หมูที่ ๒ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑๑๗๕๙ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๗๔๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pvlo-ant@did.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจยั พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๗๕๙
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดอางทอง
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๘๙๔ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๑๘๔
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(๒) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานปาไมจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๘๙๔
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้ ง อยู ที่ ถนนอ า งทอง-ท า เรื อ ตํ า บลบ า นอิ ฐ อํ า เภอเมื อ งอ า งทอง โทร.
๐-๓๕๖๒-๐๐๕๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๒๐๑๑
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกร เพื่อสราง
รายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(๒) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๘.๕ สํา หรั บข อมู ลข า วสารของราชการของสํ านั ก งานเกษตรจัง หวัด ได จัด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๐๕๔
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้ง อยูที่ ๕๐ ตํ า บลย า นซื่ อ อํ า เภอเมือ งอา งทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๔๖๐
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๐๑๒ ตอ ๑๖
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ
และดานสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด วยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตร
(๓) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๔๖๐
๒๐. สํานักงานขนสงจังหวัดอางทอง
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
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๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๑๔๐ หมูที่ ๑ ตําบลปางิ้ว อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๓๖
โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๕๐๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@dlt.go.th
๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(๒) วางแผนการขนสงทางบก และสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานขนสงจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๓๖
๒๐.๖ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๒ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอางทอง ตั้ง อยูที่ถนนอางทอง - สิงหบุ รี
ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โทรศัพท ๐-๓๕๖๑-๑๐๒๕ ขอบเขตการใหบริการ
- ขนส ง ผู โ ดยสารที่ ต อ งการเดิ น ทางด ว ยรถยนต โ ดยสารประจํ า ทาง
(รถรวมบริการ บริษัท ขนสงจํากัด) จากจังหวัดอางทอง เขากรุงเทพฯ และจากจังหวัดอางทองไปจังหวัด
ใกลเคียง คือ สุพรรณบุรี, สิงหบุรี, ลพบุรี, และ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
- ใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูใหบริการ
- ควบคุม ดูแล การเดินรถ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

(๒) สถานีขนสงผูโดยสาร จุดจอดรมไทร จังหวัดอางทอง ตั้งอยูที่ เลขที่
๔๑/๔ หมู ๕ ถนนสายเอเชีย ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โทรศัพท ๐-๓๕๖๑-๑๓๔๔
ขอบเขตการใหบริการ
- ขนส ง ผู โ ดยสารที่ ต อ งการเดิ น ทางด ว ยรถยนต โ ดยสารประจํ า ทาง
(บริษัท ขนสง จํากัด) จากจังหวัดอางทองไปยังเสน ทางภาคเหนือ เชน นครสวรรค, พิษณุโลก
กําแพงเพชร, ตาก, อุตรดิตถ, แพร, นาน, ลําพูน, ลําปาง, เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, เชียงแสน
เชียงของ ฯลฯ
- ใหคํ า ปรึ ก ษา แนะนํา พร อมทั้ งรั บ ฟง ความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ผูใชบริการ
- ควบคุม, ดูแล การเดินรถ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๑๓๑ หมูที่ ๖ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง โทร.
๐-๓๕๖๔-๐๐๒๑ โทรสาร ๐-๓๕๖๔-๐๐๒๑
๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ ง ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และตรวจสอบสถานการณ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด
(๒) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(๓) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

(๔) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(๕) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สํา หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๔-๐๐๒๑
๒๒. สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๕๔ โทรสาร
๐-๓๕๖๒-๐๐๕๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@nso.go.th
๒๒.๓ สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางสถิ ติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(๒) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(๓) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(๔) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(๕) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับพื้นที่

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๕๔
๒๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ๒๒/๑ หมูที่ ๒ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๗๗๔
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๗๗๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส at_comoffice@yahoo.com
๒๓.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(๒) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และเปนหนวยขอมูลทางการพาณิช ย
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(๔) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
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๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๗๗๔
๒๔. สํานักงานจังหวัดอางทอง
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๓๕ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@moi.go.th
๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
(๓) จัดทํ าแผนพั ฒ นาจัง หวัด ดํ าเนิน การตามแผน กํากั บ และติ ดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(๔) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดอางทอง ตั้งอยูที่หองสมุดประชาชนจังหวัดอางทอง
ถนนเทศบาล ๑ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๐๐๒
๒๕. ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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๒๕.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๐๖๐ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๕๔๐
๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๐๖๐
๒๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๑๔๓ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๑๔๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cdd_angthong@hotmail.com
๒๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนฝ กอบรมและพั ฒ นาผูนํ าชุม ชน องคกรชุม ชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(๒) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
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(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๑๔๓
๒๗. สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูในทองที่หมู ๘ ถนนอยุธยา - อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๖๔๒ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๐๑๑
๒๗.๓ สํานักงานที่ดิน จังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่น คงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย
(๓) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๖๔๒
๒๘. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๓-๔ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๒๕๖๒-๐๕๒๓ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๓๕๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@dpt.go.th
๒๘.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดินระบบการตั้งถิ่น ฐาน และโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิการ ที่อยูใ นขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๕๒๔
๒๙. เรือนจําจังหวัดอางทอง
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๔๗/๑ หมูที่ ๒ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๕๙๑
โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๕๑๒๖
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๒๙.๓ เรื อ นจํ า จั งหวั ด มี ภารกิ จ เกี่ ยวกั บ การควบคุ ม และแก ไ ขพฤติ นิสั ย ผู ต อ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริตและสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๒๙.๔ เรือนจําจังหวัดอางทอง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูต องขังระหว างคดีใ นเขตอํานาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผตู องขัง
(๓) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกอาชีพ
แกผูตองขัง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(๕) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของเรือ นจําจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่เรือนจําจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๕๙๑
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๖๕๗ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๕๕๓
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
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(๑) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๔) ปฎิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๖๕๗
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๓๙ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๓๐๓๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส atg@doc.go.th
๓๑.๓ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การมี ง านทํ า
และคุม ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่อใหประชากรมีง านทํ าที่เ หมาะสมกั บความรู ความสามารถ และความถนั ด ไมถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๓๙
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๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง
๓๒.๑ เปน สว นราชการประจําจั งหวัด สั งกัด กรมสวั สดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๕๐๐ โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๑๓๓๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส atg@labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการสงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิ บั ติง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖-๓๕๐๐
๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๒ ถนนเทศบาล ๘ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมืองอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๖๙๙ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๒๑๙๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส angthong@sso.go.th
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง
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๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๕๑๔๖
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๑๒๒ หมูที่ ๔ ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ ตําบลบานอิฐ
อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๒๒ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๒๔๓๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
angthonghealth@yahoo.com
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กํากับ ดูแ ล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๒๒
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๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลอ างทอง ขนาด ๓๒๙ เตี ยง ตั้ง อยู ณ อาคารเลขที่ ๓
ถนนเทศบาล ๖ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๓๐๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๒๑๕๑
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทองที่อําเภอเมืองอางทอง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่หองสมุดโรงพยาบาลอางทอง
(๒) โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๖๙
หมูที่ ๔ ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๒-๒๐๘๓ โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๒๐๘๐
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทองที่อําเภอวิเศษชัยชาญ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ หองสมุดโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
(๓) โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๘๒ หมูที่ ๔
ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๔-๐๐๒๕-๗ โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๑๓๕๐ พื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมทองที่อําเภอโพธิ์ทอง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดใหประชาชน
ตรวจดูไดที่บริเวณหนาหองตรวจผูปวยนอก
(๔) โรงพยาบาลปาโมก ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๓๑๘/ข
ตําบลปาโมก อําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๒-๓๕๓๖-๔๐ โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๓๑๗๑ พื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมทองที่อําเภอปาโมก สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดใหประชาชน
ตรวจดูไดที่หองงานผูปวยนอก
(๕) โรงพยาบาลไชโย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ริมถนนสายอางทอง-สิงหบุรี
ตําบลไชโย อําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๔-๗๐๑๘-๙ โทรสาร ๐-๓๕๖๔-๗๐๑๙-๒๐ ตอ ๑๒๔ พืน้ ทีใ่ หบริการ
ครอบคุลมทองที่อําเภอไชโย สําหรับขอมูลขาสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ฝายบริหารงานทั่วไป
(๖) โรงพยาบาลแสวงหา ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๑๐๖ หมูที่ ๑
ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๔-๘๐๓๑-๓ โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๕๑๑๒ พื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุม ท องที่ อํา เภอแสวงหา สํ า หรั บ ขอ มู ลข าวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจั ด ไว ใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่ปายประกาศประจําอาคารทุกอาคารของโรงพยาบาล
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(๗) โรงพยาบาลสามโก ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๑ หมูที่ ๑๐
ตําบลสามโก อําเภอสามโก โทร. ๐-๓๕๖๙-๗๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๗๔๐๐ พื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมทองที่อําเภอสามโก สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวประชาชน
ตรวจดูไดที่ปายประกาศประจําตึกผูปวยนอก
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยู ณ อาคารที่ ๒๒/๒ หมูที่ ๒ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง โทร.
๐-๓๕๖๑-๑๙๗๘ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๒๔๒๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Ind-angthong@narai.oie.go.th
๓๕.๓ 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 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล และดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุ ก
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(๒) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๕๑๑๘
๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ถนนเทศบาล ๙ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๑๘๒
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๑๘๒
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๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๕) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๑๘๒
๓๗. อําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๗.๒.๒ สวนราชการตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
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(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกร และ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชนชน
(ค) สง เสริม และประสานการถ ายทอดความรูด านการผลิ 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/
กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอมี อํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานั กงานที่ดิ น อํ าเภอ เป น สว นราชการประจํ าอํ าเภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเป น หลายแปลง การรวมที่ ดิน หลายแปลงเขา เป น แปลงเดี ยวกัน ในที่ ดิน ที่มีห นัง สือ รับ รอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
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(ค) กํากับ ดูแล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
๓๘. อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง ถนนเทศบาล ๑ ตําบลบางแกว โทร. ๐-๓๕๖๑-๓๐๓๒
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานอําเภอเมืองอางทอง โทร.
๐-๓๕๖๑-๑๒๘๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยงานสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๘๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๐๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๘๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๒-๐๘๑๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอางทอง โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๘๕
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถ นนเทศบาล ๑ ตํ า บลบางแก ว โทร.
๐-๓๕๖๑-๑๕๓๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ถนนเทศบาล ๑ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๐๐๐ มีอํานาจในพื้นที่ตําบลทุกตําบลในทองที่อําเภอเมืองอางทอง
๓๙. อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ ตําบลศาลเจาโรงทอง
โทร. ๐-๓๕๖๓-๑๓๒๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงาน
อําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๓-๒๐๑๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๓-๒๐๑๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๗ ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
โทร. ๐-๓๕๖๓-๑๕๑๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๓-๒๐๑๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๒-๒๐๔๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๓-๒๐๑๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๗ ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ โทร. ๐-๓๕๖๓-๑๑๘๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ อําเภอวิเศษชัยชาญ โทร.
๐-๓๕๖๒-๒๐๕๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหัวตะพาน ตําบลไผจําศิล ตําบลศาลเจาโรงทอง ตําบล
มวงเตี้ย ตําบลทาชาง ตําบลตลาดใหม ตําบลยี่ลน ตําบลหวยคันแหลน ตําบลไผวง และตําบลสาวรองไห
อําเภอวิเศษชัยชาญ
สถานีตํ ารวจภูธรตํ าบล ตั้งอยูใ นท องที่ตํ าบลบางจัก อําเภอวิเ ศษชัย ชาญ โทร.
๐-๓๕๖๖-๙๒๕๑ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลไผดําพัฒนา ตําบลหลักแกว ตําบลคลองขนาก ตําบลสี่รอย
และตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ
๔๐. อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง หมูที่ ๗ ตําบลอางแกว โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๓๔๑
โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๓๔๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงาน
อําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๓๔๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๓๔๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๔ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง โทร.
๐-๓๕๖๙-๑๓๔๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ทอง ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๓๔๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๔-๐๐๔๓
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๓๔๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่หมู ๔ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง โทร.
๐-๓๕๖๙-๑๓๑๑
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๗. สถานีตํ ารวจภู ธรอําเภอ ตั้ งอยู ณ อาคารเลขที่ ๓๐ หมูที่ ๑ ตํา บลบางเจาฉ า
อําเภอโพธิ์ทอง โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๐๐๐ มีเขตอํ านาจในพื้น ที่ตําบลบางเจาฉา ตําบลอินทประมู ล
ตําบลบางระกํา ตําบลโพธิ์รังนก ตําบลอางแกว ตําบลบางพลับ ตําบลหนองแมไก ตําบลองครักษ
ตําบลสามงาม ตําบลโคกพุทรา ตําบลบอแร ตําบลคําหยาด และตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บล ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ตํ า บลรํ า มะสั ก อํ า เภอโพธิ์ ท อง โทร.
๐-๓๕๖๒-๘๓๓๓ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลยางชาย และตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
๔๑. อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาโมก ถนนที่วาการอําเภอปาโมก - วัดพินิจ โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๒๒
ไดจัดขอ มูลขาวสารของราชการเขา ตรวจดู ไดที่สํานั กงานอํ าเภอป าโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๒๒
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๒๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๖ ตําบลบางปลากด อําเภอปาโมก โทร.
๐-๓๕๖๖-๑๐๗๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๕๐๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๒๒
๖. สํานั กงานสาธารณสุข อํา เภอ ตั้ งอยู ณ อาคารเลขที่ ๘๑/ข ตํ าบลบางปลากด
อําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๑๘๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ริมถนนที่วาการอําเภอปาโมก-วัดพินจิ ฯ ตําบลบางปลากด
อําเภอปาโมก โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๓๘๑ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลทุกตําบลในทองที่อําเภอปาโมก
๔๒. อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไชโย ถนนสายเอเซีย กิโลเมตรที่ ๑๑๐ โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕
โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงาน
อําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕
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๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๑ ตําบลจรเขรอง อําเภอไชโย โทร.
๐-๓๕๖๙-๙๑๙๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๒๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๙๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ริมถนนสายเอเซีย กิโลเมตรที่ ๑๑๐ ตําบลจรเขรอง
อําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๑๗๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๒๓๓ หมูที่ ๑ ตําบลจรเขรอง
อําเภอไชโย โทร. ๐-๓๕๖๙-๙๒๐๒ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลชัยฤทธิ์ ตําบลจรเขรอง ตําบลชะไว
ตําบลตรีณรงค ตําบลหลักฟา และตําบลชัยภูมิ อําเภอไชโย
สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บล ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ตํ า บลเกษไชโย อํ า เภอไชโย โทร.
๐-๓๕๖๔-๗๒๒๒ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตาํ บลเทวราช ตําบลราชสถิตย และตําบลไชโย อําเภอไชโย
๔๓. อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํา เภอแสวงหา ถนนแสวงหา-ปากดง โทร. ๐-๓๕๖๙-๕๒๓๔
โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๕๒๓๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงาน
อําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๙-๕๒๓๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๔-๘๓๗๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๕ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา โทร.
๐-๓๕๖๙-๕๒๐๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๔-๘๓๗๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การอําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๔-๘๑๑๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๔-๘๓๗๑
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ขอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ริ ม ถนนแสวงหา-ปากดง ตํ า บลแสวงหา
อําเภอแสวงหา โทร. ๐-๓๕๖๙-๕๑๑๓
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ตํ า บลแสวงหา อํ าเภอแสวงหา โทร.
๐-๓๕๖๙-๕๐๐๐ มีขอบเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบานพราน ตําบลศรีพราน ตําบลจําลอง ตําบลหวยไผ
และตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
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สถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บล ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ตํา บลสี บั ว ทอง อํ า เภอแสวงหา โทร.
๐-๓๕๖๓-๙๐๔๗ มีขอบเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลวังน้ําเย็น และตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา
๔๔. อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสามโก หมูที่ 6 ตําบลสามโก โทร. ๐-๓๕๖๙-๗๐๘๑ โทรสาร
๐-๓๕๖๙-๗๐๘๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานอําเภอสามโก
โทร. ๐-๓๕๖๑-๗๐๘๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยู ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสามโก โทร. ๐-๓๕๖๙-๗๐๘๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูในทองที่หมู ๖ ตําบลสามโก อําเภอสามโก โทร.
๐-๓๕๖๙-๗๐๘๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสามโก โทร.๐-๓๕๖๙-๗๐๘๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสามโก โทร.๐-๓๕๖๙-๗๕๕๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสามโก โทร. ๐-๓๕๖๙-๗๐๘๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ ๑๔๓ หมูที่ ๖ ตําบลสามโก
อําเภอสามโก โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๕๓๐
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ตํ า บลสามโก อํ า เภอสามโก โทร.
๐-๓๕๖๙-๗๐๙๙ มีขอบเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลทุกตําบลในทองที่อําเภอสามโก
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เชนทร วิพฒ
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