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ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่
ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ จ ะให ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง และได รู ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
ในสวนราชการของจังหวัดจันทบุรี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดง
ความเห็นหรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดจันทบุรีเห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสราง
และการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน การ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนิน การ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดจัน ทบุรี
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของส ว นราชการใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี ก าแก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ การโอนอํ า นาจหน า ที่ ข อง
ส ว นราชการให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ ง สว นราชการของหน วยงานที่ มี ราชการบริห ารส ว นภูมิ ภ าคและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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๓. จังหวัดจันทบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัดจันทบุรี และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๙ อําเภอ กิ่งอําเภอ จํานวน ๑ กิ่งอําเภอ
๔. การบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรี จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธี
การบริห ารกิ จการบา นเมื องที่ ดี โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ใหคํา นึง ถึงความรับผิ ดชอบของผูป ฏิบัติ งาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคํา แนะนําและคํา ชี้แ จงของผูต รวจราชการกระทรวง ในเมื่ อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐ มนตรี
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หรื อ การสั่ง การของนายกรัฐ มนตรี หรื อ ยั บ ยั้ งการกระทํ า ใด ๆ ของขา ราชการในจั ง หวั ด ที่ ขั ด ต อ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝ า ยอั ย การ ข า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ข า ราชการในสํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น
และขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณต อ กระทรวงที่ เ กี่ ยวข อ งตามโครงการหรื อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ให มี อํ า นาจทํ า รายงานหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานขององค ก ารของรั ฐ บาล
หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน ของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
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๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปน อํานาจหนา ที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหป ระชาชนติดตอขอรั บ
บริการไดที่ที่วาการอําเภอ-กิ่งอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ-กิ่งอําเภอ พื้น ที่
รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปน อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับ
บริการไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย ๒๒๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๔ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
หลังใหม โทร. /โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๒๒๗๗ และ ๐-๓๙๓๑-๑๑๙๖ ไปรษณียอิ เล็ก ทรอนิ กส :
chanthaburi. @ moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
หลังเกา โทร. /โทรสาร ๐-๓๙๓๓-๐๑๘๐
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูที่ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
หลังใหม โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๒๗๗ และ ๐-๓๙๓๑-๑๑๙๖
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : www. chanthaburi.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โทร. /โทรสาร ๐-๓๙๓๓-๐๑๘๐
๑๐.๓ สํานั กงานประชาสัม พัน ธ จัง หวั ดจัน ทบุ รี มี ภารกิจ เกี่ ยวกั บการเปน ศูน ยก ลาง
การประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
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๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัมพันธแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพัน ธจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขา ตรวจดูได ที่หอ งประชาสั ม พัน ธ สํานัก งานประชาสั ม พัน ธ จังหวัด โทร. /โทรสาร
๐-๓๙๓๓-๐๑๘๐
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดจันทบุรี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเกา โทร. /โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๔๖๒
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การควบคุ ม กํากั บดูแ ล และประสานงานในกิ จการสัส ดีทั้ง ปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดํ า เนิ น การและประสานงานในกิ จ การสั ส ดี ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
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(จ) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงป ญ หาในกิ จ การสั ส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ และสภาพของทหารกองเกิ น ทหารกองหนุ น
ในเขตทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หน าที่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข องกับสายงานสั สดี และตามที่กํ าหนดไว ใ นอั ตรา
การจัดยุท โธปกรณ ของหนว ย ตลอดจนกิ จการอัน เกี่ย วกั บกํ าลั งคน ในเขตทอ งที่ จัง หวั ด ตามที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหบงั คับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ที่ทําการสัสดีจังหวัด โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๔๖๒
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี กระทรวงการคลัง
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเกา โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๔๖๗
โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๒๙๖๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cti@cgd.go.th
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัดจัน ทบุรีมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการใชจายเงิน
ของแผน ดิน และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดโดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษา
ดานการเงิน การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
ใหมีใชจายอยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การดําเนินงานตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๒๐
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๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดํา เนิน การเกี่ย วกับ การควบคุ ม การตรวจสอบ และการอนุมั ติ การขอ
เบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงิน สงคลัง และการถอนคืน เงิน รายไดของ
สวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๔๖๗
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้ง อยู เ ลขที่ ๑๒๑๒/๒๑ ถนนท า แฉลบ ตํ าบลตลาด อํ า เภอเมื องจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๕๕๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๘๖๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chansocial@thaimail.com
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม การสรางความเปน ธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และรายงานสถานการณ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ
เพื่อการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริม และประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(ง) สง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการดํ า เนิ น งานกั บ องค ก รเครื อ ข า ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูน ยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ แ ละรณรงค ใ ห มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดจันทบุรีไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๕๕๒ และ ๐-๓๙๓๒-๗๘๖๘
๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเกา โทร. ๐-๓๙๓๒-๗๐๘๘
โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๔๔๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Moac_cti@yahoo.com
๑๔.๓ สํา นั ก งานเกษตรและสหกรณ จัง หวั ด จัน ทบุ รี มีภ ารกิ จเกี่ ย วกับ เกษตรกรรม
การป า ไม การชลประทาน ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบสหกรณ
เปนศูนยกลางการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิ เคราะห และจั ดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภ ายใน
จังหวัด
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(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับ ดูแล ขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๕๕๒ และ ๐-๓๙๓๒-๗๘๖๘
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๒ ถนนแผ น ดิ น ทอง ๓ ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ งจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๒-๗๐๓๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๐๓๕ ไปรษณีย อิเ ล็ก ทรอนิก ส : Cwchanthaburi
@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดาน
การประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
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๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพือ่ สนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนิน การเกี่ ยวกับการควบคุม กํ ากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า
และการทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัด ทํ า แผนพั ฒ นาด า นประมง ฐานข อ มู ล ประมง ประชาสั ม พั น ธ แ ละ
เผยแพรงานของจังหวัด
(ง) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไว ใ ห ประชาชนเข า ตรวจดู ได ที่ ห องธุ ร การ ฝ ายบริ ห ารทั่ ว ไป สํ านั ก งานประมงจั ง หวั ดจั น ทบุ รี
htt://www.gmail.gits.met.th โทร. ๐-๓๙๓๑-๙๗๐๐
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้ ง อยู ที่ เ ลขที่ ๑๐๔๙/๖ ถนนท า แฉลบ ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ งจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๖๐๑ โทรสาร ๐-๓๙๓๓-๒๑๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo_ctr@dld.go.th
๑๖.๓ สํา นัก งานปศุ สั ตว จัง หวัด จัน ทบุรี มี ภารกิจ เกี่ ย วกั บการส งเสริม และพัฒ นา
เทคโนโลยี่การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค
สารตกคาง สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
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๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองสมุดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๖๐๑
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดจันทบุรี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๕ ถนนทาสิงห ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑๑๐๑๖ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๓๒๐
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมแ ละของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
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(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไว ใ ห ประชาชนเข า ตรวจดู ได ที่ หอ งธุ ร การ ฝา ยบริห ารทั่ วไป สํา นั ก งานป า ไมจั ง หวั ดจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๐๑๖
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูเ ลขที่ ๑๑๙๖ ถนนทา แฉลบ ตํ าบลตลาด อํ าเภอเมือ งจั น ทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๒-๗๖๙๕ และ ๐-๓๙๓๒-๗๙๓๖ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๑๕๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
chanthaburi@doae.go.th
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริม
การเกษตร การควบคุ ม คุณภาพสิน คาและผลิตภั ณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด โทร. ๐-๓๙๓๒-๗๖๙๕
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๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี
๑๙.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๔ ถนนศรียานุสรณ ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๐๘๔ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒
๑๙.๓ สํา นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม เผยแพร
ใหความรูเกี่ ยวกับอุ ดมการณ หลักการและวิ ธีการสหกรณ ใ หแ ก บุคลากรสหกรณ กลุม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแก บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๐๘๔
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๒๐.๒ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๑๖๒/๑๒ ถนนตากสิ น ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ งจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๓-๒๑๗๑ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๐๑๕
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให เ กษตรกรได มี ที่ ทํ า กิ น เพื่ อ ยั ง ชี พ อย า งพอเพี ย งและยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละ
การถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐ
นําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง
หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดิน ของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา
หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร
และปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) ใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
ไดจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ งานธุรการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดจัน ทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๓-๒๑๗๑
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้ ง อยู ที่ ถ นนท า แฉลบ-จั น ทบุ รี ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ งจั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๑๘๙

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบ
การขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสานและวางแผนให มี การเชื่อ มตอ กับ ระบบการขนสง อื่น ๆ เพื่อ ใหร ะบบการขนส งทางบก
เกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาและ
สถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ งานบริหารทั่วไป สํานักงานขนสงจังหวัด โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๑๘๗
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี สาขา จํานวน ๑ สาขา ไดแก สํานักงานขนสง
จังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว ตั้งอยูเลขที่ ๕๕ หมูที่ ๑ ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว โทร. ๐-๓๙๓๘๑๕๑๐ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอสอยดาว และโปงน้ํารอน
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
จันทบุรี ตั้งอยูที่ถนนสฤษดิเดช ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๒๙๙
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ตําบลมะขาม โทร. ๐-๓๙๓๘๙๒๔๐ ตอ ๓๑๓ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๙๒๕๒

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๒.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับ
การสงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
จังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวั ดจัน ทบุรีไดจัดไวให ประชาชนเขาตรวจดูได ที่หองธุรการ สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๒๔๐ ตอ ๓๑๓
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
๒๓.๑ เป น ส ว นราชการประจํ า จัง หวั ด สั ง กั ด สํา นั ก งานสถิ ติ แ ห งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๓.๒ ตั้งอยูที่สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังใหม
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๕๑๐ โทรสาร. ๐-๓๙๓๓-๐๑๒๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chtburi@nso.go.th
๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการเปน แหลงอางอิงทางสถิติ
ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนม
ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดจัน ทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสมุดสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๓-๐๑๒๒
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๖๒/๒ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๓๕๗ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๐๒๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chanthaburi C@hotmail.
com และ chan - comof @ hotmail .com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรีมีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสิน
ทางปญญาและการประกันภัย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใ หสอดคลองกับ
แผนแมบ ทของกระทรวงและแผนจัง หวัด ตลอดจนกํ า กับ เร ง รัด ติด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชย
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๓๕๗ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๐๒๖
๒๕. สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดจัน ทบุรี หลังใหม โทร. /โทรสาร
๐-๓๙๓๑-๑๑๙๖ และ ๐-๓๙๓๑-๒๒๗๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chanthaburi @ moi .go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา
จังหวัดของจังหวัด
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๒๕.๔ สํานักงานจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่ อ การวางแผน และเครื อ ข า ยสารสนเทศของจั ง หวั ด โดยเป น ศู น ย ส ารสนเทศของจั ง หวั ด
เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัด ทํ า แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ดํา เนิ น การตามแผน กํ า กับ และติ ด ตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัดจันทบุรี ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูชั้น ๓ อาคารศาลากลาง
จังหวัดจันทบุรี หลังใหม โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๒๗๗ และ ๐-๓๙๓๑-๑๑๙๖
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดจัน ทบุรี หลังใหม โทร. ๐-๓๙๓๑๒๗๕๕ ๐-๓๙๓๒-๒๖๒๓ ๐-๓๙๓๑-๒๗๓๐ และ ๐-๓๙๓๑-๒๒๑๑ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๒๗๕๕
๐-๓๙๓๑-๒๗๓๐ และ ๐-๓๙๓๑-๒๒๑๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : m ๒๒๐๐๐๐๑๑@dopa.go.th
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให
เกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิ บัติงานของที่ทํ าการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ที่ทําการกลุมปกครองและอํานวยความเปนธรรม ที่ทําการ
ปกครองจัง หวั ดจั น ทบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจัง หวั ดจั น ทบุรี หลัง ใหม โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๗๕๕
๐-๓๙๓๒-๒๖๒๓ ๐-๓๙๓๑-๒๗๓๐ และ ๐-๓๙๓๑-๒๒๑๑
๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้ งอยู ที่ ชั้ น ๒ อาคารศาลากลางจั งหวั ดจั น ทบุ รี หลั งเก า โทร. / โทรสาร
๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdcb@thaimail.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง
แผนและมาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัดจัน ทบุรี
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองประชาสัมพัน ธ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕
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๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจัน ทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑๑๐๐๔ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๐๑๑
๒๘.๓ สํา นัก งานที่ดิ น จั งหวั ดจั น ทบุ รี มี ภารกิจ เกี่ ยวกั บการคุ ม ครองสิ ท ธิใ นที่ ดิ น
ของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้ง
การจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๐๐๔
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๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๒ สาขา และ ๑ สวนแยก ไดแก
(๑) สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม ตั้งอยูที่ถนนสุขาภิบาล ซอย ๒
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๐๒๔ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอมะขาม โปงน้ํารอน
สอยดาว และกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
(๒) สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาทาใหม ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาลสาย ๖
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๕๖๔ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอทาใหม แกงหางแมว
และนายายอาม
(๓) สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สวนแยกขลุง ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาลสาย ๑
ตําบลขลุง อําเภอขลุง โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๖๘๘ มีพื้นที่ใหบริการในอําเภอขลุง
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
๒๙.๑ เปนส วนราชการประจําจังหวัด สังกั ดกรมโยธาธิการและผั งเมือง กระทรวง
มหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนเลียบเนิน อําเภอเมืองจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๕๓๖๖ ๐-๓๙๓๒๕๙๐๗ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๕๓๖๖
๒๙.๓ สํานั กงานโยธาธิ การและผัง เมือ งจั งหวัด จัน ทบุรี มีภ ารกิจ เกี่ย วกั บงานดา น
การผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร
ดําเนิน การและสนับ สนุน องคก รปกครองสวนทอ งถิ่ น ในดา นการพั ฒนาเมือง พื้น ที่ และชนบท
โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน
รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง
เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การ สนั บสนุน ใหคํ าปรึ กษา และบริก ารทางวิช าการเกี่ย วกั บ
การผังเมืองและโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๕๓๖๖
๓๐. เรือนจําจังหวัดจันทบุรี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๒ ถนนบานลุม ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี โทร ๐-๓๙๓๑๑๐๒๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๒๕๘๕
๓๐.๓ เรือนจําจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขัง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริตและสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจํา
ตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก
ผูตองขัง ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(ง) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขั ง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สํ าหรั บข อมู ลข าวสารของราชการ ของเรื อนจํ าจั งหวั ดจั นทบุ รี ได จั ดไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองธุรการ ฝายบริหารทั่วไป เรือนจําจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๐๒๐

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๑๒/๒๑ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๐-๑๒๙๗-๘ โทรสาร ๐-๓๙๓๐-๑๒๙๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : chanthaburi @ mol.go.th
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ ยวกั บงานยุ ทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพั ฒนา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองประชาสัมพันธ สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๐๑๒๙๗-๘
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๑๒/๒๑ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๒-๕๙๑๓ และ ๐-๓๙๓๒-๓๘๔๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๕๙๑๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
cti@ doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทํา
และคุม ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ไดจัด
ไวใ หประชาชนเขาตรวจดูที่หองศูน ยขอมูลอาชีพ ฝายสงเสริมการมีงานทํา สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๕๙๑๓ และ ๐-๓๙๓๒-๓๘๔๐
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
๓๓.๑ เปน สว นราชการประจํ าจัง หวั ด สั งกัด กรมสวัส ดิการและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๑๒/๒๑ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๕๗๔ และ ๐-๓๙๓๑-๓๖๖๖ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๓๖๖๖ ไปรษณียอิ เล็กทรอนิกส :
jr@labour.go.th.
๓๓.๓ สํานัก งานสวัสดิก ารและคุม ครองแรงงานจังหวัดจัน ทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกั บ
การกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงาน รัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน
โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแขงขันทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํา นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๓๙
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(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรีไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๑๒/๒๑ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๐-๑๓๐๒ และ ๐-๓๙๓๒-๕๙๘๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๕๙๘๕
๓๔.๓ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกัน
การดํารงชีวิตที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๐-๑๓๐๒ และ ๐-๓๙๓๒-๕๙๘๕
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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๓๕.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๖๖/๑๙ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๑๖๖ ๐-๓๙๓๑-๒๔๘๔ และ ๐-๓๙๓๒-๒๐๓๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๕๕๓ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : Sasuk_han@yahoo.com
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพ
อนามัย การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากั บ ดูแ ล ประเมิ น ผล และสนั บสนุ น การปฏิบัติ งานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัน ทบุรี
ได จั ด ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ ห อ งคอมพิว เตอร กลุ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร ส าธารณสุ ข
Http://province.moph.go.th/chanthaburi โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๑๖๖ และ ๐-๓๙๓๒-๒๐๓๒
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพระปกเกลา ขนาด ๗๓๓ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๓๘ ถนนเลียบเนิน
ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนตรวจดูไดที่หอง
บริหารทั่วไป กลุมอํานวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกลา โทร. ๐-๓๙๓๒๔๙๗๕-๘๔ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๕๑๑
(๒) โรงพยาบาลขลุง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๙ ถนนสุขุมวิท อําเภอขลุง
พื้นที่ใหบริการอําเภอขลุง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวดูได
ที่ตึกผูปวยนอกโรงพยาบาลขลุง โทร. /โทรสาร ๐-๓๙๔๔-๑๖๔๔
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(๓) โรงพยาบาลทาใหม ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๒๘ ถนนสรรพกิจ
ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม พื้นที่ใ หบริการอําเภอทาใหม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทาใหม โทร./โทรสาร
๐-๓๙๔๓-๑๐๐๑ และ ๐-๓๙๔๓-๑๐๐๒
(๔) โรงพยาบาลเขาสุกิม ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๕๐/๑ ถนนวัดเขาสุกิม
ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม พื้น ที่ใ หบริการอําเภอทาใหม สําหรับข อมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสุกิม โทร./
โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๑๐๐๑ และ ๐-๓๙๔๓-๑๐๐๒
(๕) โรงพยาบาลสองพี่ นอ ง ขนาด ๑๐ เตีย ง ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๖๖ หมูที่ ๕
ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม พื้น ที่ใ หบริการอําเภอทาใหม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดหองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสองพี่นอง โทร./
โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๑๗๘๓ และ ๐-๓๙๔๓-๑๗๘๓
(๖) โรงพยาบาลโปงน้ํารอน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้ง อยูเลขที่ ๑/๓ หมูที่ ๑
ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน พื้นที่ใหบริการอําเภอโปงน้ํารอน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดหองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโปงน้ํารอน โทร./
โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๑๗๘๓ และ ๐-๓๙๔๓-๑๗๘๓
(๗) โรงพยาบาลมะขาม ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๓ หมูที่ ๑ ตําบลมะขาม อําเภอ
มะขาม พื้นที่ใหบริการอําเภอมะขาม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมะขาม โทร. ๐-๓๙๓๖-๑๕๒๘-๙ โทรสาร
๐-๓๙๓๖-๑๕๒๘
(๘) โรงพยาบาลแหลมสิงห ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๗๙/๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลเกาะเปริด
อําเภอแหลมสิงห พื้นที่ใหบริการอําเภอแหลมสิงห สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมสิงห โทร. ๐-๓๙๓๖๑๕๒๘ และ ๐-๓๙๓๖-๑๕๒๙ โทรสาร ๐-๓๙๓๖-๓๗๖๓
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(๙) โรงพยาบาลสอยดาว ขนาด ๖๐ เตี ย ง ตั้ ง อยูเ ลขที่ ๓๙๙ หมูที่ ๑ ตํ า บลปะตง
อําเภอสอยดาว พื้นที่ใหบริการอําเภอสอยดาว สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัด
ไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริ หารทั่วไป โรงพยาบาลสอยดาว โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๖
โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๖
(๑๐) โรงพยาบาลแกงหางแมว ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลแกงหางแมว
อํา เภอแกง หางแมว พื้ น ที่ ใ หบ ริ ก ารอํ าเภอแก ง หางแมว สํ า หรั บ ขอ มู ล ข า วสารของราชการของ
โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่หองฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแกงหางแมว โทร. /
โทรสาร ๐-๓๙๓๐-๘๐๒๘
(๑๑) โรงพยาบาลนายายอาม ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๕ หมูที่ ๑๒ ตําบลนายายอาม
อําเภอนายายอาม พื้นที่ใหบริการอําเภอนายายอาม สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนายายอาม โทร.๐-๓๙๓๕-๘๒๖๖
โทรสาร ๐-๓๙๓๗-๑๕๐๒
(๑๒) โรงพยาบาลเขาคิช ฌกูฏ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๐ หมูที่ ๕ ตําบลพลวง
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ พื้นที่ใหบริการกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๓๘๔
โทรสาร ๐-๓๙๔๕-๒๓๘๖
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๐ ถนนท าหลวง ตํา บลวัดใหม อํ าเภอเมืองจั น ทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๒๑๓๕ และ ๐-๓๙๓๕-๐๘๓๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๒๑๒๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
:Ind_rchanthaburi@narai.oie.go.th
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานแร
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุก กฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัดรวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัน ทบุรี
ไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองสมุด/หองประชุม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๑๓๕
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๓/๕ หมูที่ ๙ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๑๑๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๒๒๗๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Police@chan.co.th.
๓๗.๓ ตํา รวจภู ธ รจัง หวั ด จัน ทบุ รี มี ภารกิ จ เกี่ ย วกับ การรั ก ษาความสงบเรีย บร อ ย
และการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมาย
อื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
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(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๑๑๕ โทรสาร
๐-๓๙๓๑-๒๒๗๒
๓๘. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงาน
ยอยของที่ ทํา การสัส ดี จัง หวั ด ให บ ริก ารเกี่ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามพระราชบั ญ ญัติ รับ ราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและส ง เสริ ม การวางแผนการผลิ ต การเกษตร
ในอําเภอ
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(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริม 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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ/
กิ่งอําเภอเปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนิน งานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนิน งานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใ ชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒ นาชุม ชนอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
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(ก) ดํ า เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ เป น ส ว น ราชการประจํ า อํ า เภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดํา เนิ น การตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กฎหมายว าด ว ย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออก
เปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ย วกับอสั งหาริ มทรัพ ยตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการ จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปน หนวยงานยอย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
เปน หนว ยงานย อยของตํ ารวจภู ธรจั งหวัด ดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บการรั กษาความสงบเรีย บรอ ย และ
การปองกันปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนิน คดีความผิดในคดีอาญาในพื้น ที่
อาจแบงอํานาจหนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบล
รับผิดชอบ
๓๙. อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองจันทบุรี เลขที่ ๓๓ ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม โทร. /
โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๐๒๘ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ
ที่วาการอําเภอเมืองจันทบุรี โทร./โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๐๒๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนว ยสั สดี อํา เภอ ตั้ง อยู ที่ ที่ว าการอํา เภอเมื องจัน ทบุรี จัง หวั ดจัน ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๕-๑๓๘๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๗๗ ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๑๑๒๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๐๒๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๒-๗๕๘๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองจัน ทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๑-๑๐๒๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจัน ทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๒๐๑๒
๗. สถานี ตํ ารวจภู ธรอํ า เภอ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๓ ถนนท าหลวง ตํ า บลวัด ใหม อํ า เภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๑๑๑
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๔๐. อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอขลุง เลขที่ ๙๘ ถนนเทศบาลสาย ๑ ตําบลขลุง โทร. /โทรสาร
๐-๓๙๔๔-๑๐๙๓ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยบริการขอมูล
ขาวสาร ที่วาการอําเภอขลุง จังหวัดจัน ทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๐๙๓ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๐๙๓
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูเลขที่ ๑๖/๑ หมูที่ ๓ ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๖๖๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔๑๐๙๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๖-๒๒๐๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ถนนเทศบาลสาย ๑ ตําบลขลุง อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๖๘๘
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอขลุง จังหวัดจัน ทบุรี โทร.
๐-๓๙๔๔-๑๖๘๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูเลขที่ ๙๖ ถนนเทศบาลสาย ๑ ตําบลขลุง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๔๕๖
สถานีตํารวจภูธรตําบลตกพรม ตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลตกพรมและบอเวฬุ
๔๑. อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาใหม เลขที่ ๘๘ ถนนราชกิจ ตําบลทาใหม โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๐๙๐
และ ๐-๓๙๔๓-๑๑๕๑ โทรสาร ๐-๓๙๔๓-๑๐๙๐ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่วาการอําเภออําเภอทาใหม โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๐๙๐ มีสวน
ราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๕๖๒๙๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๐๐๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้ งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาใหม จั งหวัดจั น ทบุรี โทร.
๐-๓๙๔๓-๑๐๙๐
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๕-๖๒๓๖
๕. สํานักงานที่ดิน อําเภอ ตั้งอยูที่ถนนราชกิจ ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๕๖๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอํา เภอ ตั้งอยูที่ถนนราชกิจ ตําบลทาใหม อํ าเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๔๘๓
๗. สถานี ตํา รวจภูธ รอํา เภอ ตั้ง อยู ที่ ถนนศรี น วดิต ถ ตํา บลท าใหม อํ าเภอท าใหม
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๓-๑๑๑๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๙๕๔๔๑ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลทุงเบญจา สองพี่นอง และเขาแกว
๔๒. อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงหางแมว ถนนสายหนองกวาง-ขุนซอง ตําบลแกงหางแมว
โทร./โทรสาร ๐-๓๙๓๐-๘๑๗๔ ไดจั ดข อมูล ขา วสารของราชการไวใ ห ประชาชนเข าตรวจดูไ ด
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หน วยสัส ดีอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํ า เภอแกง หางแมว จัง หวั ดจั น ทบุรี โทร.
๐๖-๐๐๙๗๕๑๓ (โทรศัพทมือถือ)
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๒. สํา นั ก งานเกษตรอํา เภอ ตั้ งอยู ที่ ที่ ว าการอํา เภอแก ง หางแมว จัง หวั ดจั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๐-๘๑๗๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๐-๘๑๗๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๐-๘๒๑๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๐-๘๑๗๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๐-๘๑๗๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๐-๘๑๗๙
๔๓. อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนายายอาม เลขที่ ๕๐๐ ถนนสุขุมวิท ตําบลนายายอาม โทร.
๐-๓๙๓๗-๑๒๕๗ และ ๐-๓๙๓๗-๑๔๗๙ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่วาการอําเภอนายายอาม โทร. ๐-๓๙๓๗-๑๒๕๗ และ ๐-๓๙๓๗๑๔๗๙ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๗-๑๒๕๗
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ อ าคารสํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอนายายอาม
ถนนสุขุมวิท ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๗-๑๒๕๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๗-๑๒๕๗ และ ๐-๓๙๓๗-๑๔๗๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๕-๘๖๒๑
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๕. สํานักงานที่ดิน อําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๗-๑๔๒๓
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนายายอาม
ถนนสุขุมวิท ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๕-๘๕๒๖
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูเลขที่ ๑๙๑ หมูที่ ๑๒ ถนนสุขุมวิท ตําบลนายายอาม
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๗-๑๐๒๐ และ ๐-๓๙๓๗-๑๑๙๑
๔๔. อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอมะขาม เลขที่ ๒๓/๑ ถนนสุข าภิบาล ตําบลมะขาม โทร.
๐-๓๙๓๘-๙๔๙๘ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูน ยบริการขอมูล
ขาวสาร ที่วาการอําเภอมะขาม โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๔๙๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘๙๔๙๘
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๒๓๓/๖ ถนนสุ ข าภิ บ าล ตํ า บลมะขาม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๐๐๖
๓. ที่ทํ า การปกครองอํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว าการอํา เภอมะขาม จั งหวั ด จั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๘-๙๔๙๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๖-๑๓๗๓
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอมะขาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๘-๙๐๒๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๘-๙๐๒๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยู เลขที่ ๒๙ หมูที่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ตําบลมะขาม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๐๒๓
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๔๕. อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ น เลขที่ ๗๘ หมู ที่ ๑ ถนนจั น ทบุ รี -สระแก ว
ตําบลทับไทร โทร. ๐-๓๙๓๘-๗๐๓๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๗๐๓๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน โทร. ๐-๓๙๓๘๗๐๓๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หน ว ยสั ส ดี อํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๘-๗๐๓๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๘-๗๑๑๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๘-๗๐๓๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๖-๐๑๔๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจัน ทบุรี โทร.
๐-๓๙๔๔-๗๒๗๗
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจัน ทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๘-๗๑๐๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๘-๗๑๑๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลบานแปลง ตั้งอยูที่เลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๖ ถนนตามูล-คลองใหญ
ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๒-๖๑๙๒
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลหนองตาคง และ เทพนิมิต
๔๖. อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอแหลมสิงห เลขที่ ๑๒ หมูที่ ๒ ถนนแหลมสิงห-พลิ้ว ตําบล
ปากน้ําแหลมสิงห โทร. ๐-๓๙๓๙-๙๒๔๕ โทรสาร ๐-๓๙๓๙-๙๒๔๕ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
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ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ที่วาการอําเภอแหลมสิงห โทร. ๐-๓๙๓๙๙๒๔๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔๔๒๕๒
๒. สํา นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตํ า บลแหลมสิ ง ห อํ า เภอแหลมสิ ง ห จั งหวั ด จั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๙-๙๐๐๔
๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอแหลมสิ ง ห จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
โทร. ๐-๓๙๓๙-๙๒๔๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๖-๓๔๓๐
๕. สํานักงานที่ดิน อํ าเภอ ตั้งอยู ที่ที่วาการอําเภอแหลมสิงห จังหวัด จัน ทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๙-๙๒๒๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ถนนสุขุม วิท ตําบลแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๙-๙๒๒๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๙-๙๒๒๓ และ ๐-๓๙๓๙-๙๒๕๔
สถานีตํารวจภูธรตําบลเกาะเปริด ตั้งอยูเลขที่ ๑๗/๔ หมูที่ ๔ ถนนเกาะเปริด เขาตาหนอย ตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๙-๙๒๒๔
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลเกาะเปริด
๔๗. อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอยดาว เลขที่ ๕๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ตําบลปะตง
โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๐๗๑ และ ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๐๗๑ ไดจัดขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสารที่วาการอําเภอสอยดาว โทร. ๐-๓๙๓๘๑๐๗๑ และ ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘๑๐๗๑ และ ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๒
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๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ตําบลสอยดาว อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๔๗๖
๓. ที่ทําการปกครองอํ าเภอ ตั้งอยูที่ที่ วาการอํ าเภอสอยดาว จังหวัดจั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๓๘-๑๐๗๑ และ ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสอยดาว จังหวัดจัน ทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๕๐๙
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอสอยดาว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โทร.
๐-๓๙๔๒-๑๑๐๐
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.
๐-๓๙๓๘-๑๓๗๘
๗. สถานี ตํ ารวจภู ธรอํา เภอ ตั้ งอยู ที่ ๔๐๐ หมู ที่ ๑ ตํ า บลปะตง อํ า เภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๑๘๒
สถานีตํารวจภูธรตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๒-๑๒๖๐
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลสะตอน และทุงขนาน
๔๘. กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเขาคิช ฌกูฏ เลขที่ ๑๑๖ ถนนบําราศนราดูร ตําบลพลวง
โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙ และ ๐-๓๙๔๕-๒๔๓๗ โทรสาร ๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่หองธุรการ ฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการกิ่งอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙ และ ๐-๓๙๔๕-๒๔๓๗ มีสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ คือ
๑. หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ที่วาการกิ่งอําเภอเขาคิช ฌกูฏ จังหวัดจัน ทบุรี โทร.
๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙
๒. สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ศูนยราชการกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๓๐-๙๐๙๒
๓. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙
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๔. สํานักงานพัฒ นาชุม ชนกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเขาคิช ฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๑๔๓
๕. สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการกิ่งอําเภอเขาคิช ฌกูฏ จังหวัดจัน ทบุรี
โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๐๕๙
๖. สํานักงานสาธารณสุขกิ่ง อําเภอ ตั้ งอยูที่ ที่วา การกิ่ งอําเภอเขาคิช ฌกูฏ จังหวั ด
จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๕-๒๔๒๓
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วิทยา ปณฑะแพทย
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

