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ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให ประชาชนมีสิทธิเขา ถึงและได รับรูขอมูล ขาวสารของราชการ
ในสวนราชการของจังหวัดนนทบุรี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดง
ความเห็นหรือรักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดนนทบุรีเห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสราง
และการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และ
สถานที่ ติ ด ตอ เพื่ อ ขอรับ ข อ มู ล ข าวสารของหน ว ยงานบริ ห ารราชการส ว นภูมิ ภ าค ลงวั น ที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๐ ง วันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนิน การ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี
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 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดนนทบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัดและสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๗ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๖ อําเภอ
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๔. การบริหารราชการของจังหวัดนนทบุรีจะตองเปน ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ
๕. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
๖. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ผูตรวจ
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ราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการ หรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุม ดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่
จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการ
อื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมายในเมื่อ
ไมขัดตอ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุม ดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
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๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูที่ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๙.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูท่ี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังใหม โทร.
๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nonthaburi@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคาร
หลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๕๑ โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๖๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prnonthaburi@prd.go.th
๙.๓ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูที่ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร ชั้น ๒ สํานักงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคารหลังใหม โทร.
๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www. nonthaburi.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๕๑
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๗๖๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prnonthabiru@prd.go.th
๑๐.๓ สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น ศู น ย ก ลางการ
ประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิน การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด ให
สอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการประชาสัม พัน ธแ ก
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานประชาสัมพัน ธจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๕๑
๐-๒๕๘๙-๗๖๑๕
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดนนทบุรี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐๐๗๔๑
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่ง
กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของใน
เขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนิน การและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวขอ งในเรื่องการ
เตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี รวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติและสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขตทองที่
จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงในเขต
ทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
ยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคนในเขตทองที่จังหวัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๑๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ หองแผนกสัสดีจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคารหลังเกา โทร.
๐-๒๕๘๐-๐๗๔๑
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๗-๙
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๙
๑๒.๓ สํานักงานคลังจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการ
วางกรอบกติก ากลางใหห นว ยงานภาครั ฐ ถือ ปฏิบั ติ การให บริ ก ารคํ าแนะนํ าปรึ กษาด า นการเงิ น
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืน เงินรายไดของสวน
ราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองประชุมสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๗-๙
๑๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๓๗-๘
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๓๗-๘ กด ๑๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nsoceity@hotmail.com
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม การสรางความเปน ธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและ
เปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานกับองคกรเครือขายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปน ศูน ยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยใ นระดับ
จังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๓๗-๘
๑๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๙-๙๗๓๒
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๙๕๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moca_ntb @ yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีภารกิจในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด กํากับ ดูแ ล และประสานการปฏิบัติงานใหอยูใ นกรอบการ
ดําเนินงานโครงการเรงดวน โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล วิเคราะห สรุป รายงานสถานการณ
ตาง ๆ อาทิรายงานสถานการณภัยธรรมชาติ รายงานสถานการณสิน คา เกษตร รับเรื่องรองเรีย น
รวมทั้งเปนศูนยขอมูลดานการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํ ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน และติ ดตามประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุมกํากับดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายประสานราชการและบริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๙-๙๗๓๒, ๐-๒๕๘๙-๙๕๘๐
๑๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอบางใหญ ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ ๑๑๑๔๐
โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๙๘๒ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๙๘๓ ไปรษณี ย อิเ ล็ กทรอนิ ก ส : cwnonthaburi
@dof.moac.thaigov.net
๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการ
ประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึก ษา วิเ คราะห แ ละประเมิน เทคโนโลยี ทางการประมงทุ ก สาขา เพื่ อ
สนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการ
ประมงดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทําแผนพัฒนาดานประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธและเผยแพร
งานของจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

(ง) ใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประมงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี และ www.fisheries.go.th โทร.
๐-๒๕๙๕-๐๙๘๒
๑๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้ง อยู ที่ ๙/๓๒๐ หมู ๖ ตํ า บลเสาธงหิ น อํ า เภอบางใหญ ๑๑๑๔๐ โทร.
๐-๒๕๙๕-๐๙๙๒ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๐๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Pvlo_ntb@dld.go.th
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอนมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับดูแล ควบคุม ปองกันโรค (ภารกิจตามกฎหมาย) ไดแก การควบคุม
ป อ งกั น โรคสั ต ว , การควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยสั ต ว , การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว แ ละยาสั ต ว
การควบคุมบําบัดโรคสัตว การควบคุมสถานพยาบาลสัตว การควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว
(ข) การควบคุมมาตรฐานสินคาปศุสัตว ไดแก มาตรฐานฟารม โรงฆาสัตว
(ค) ดานการถายทอดเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานปศุสัตว
(ง) ดานบริการ ได แ ก งานรั กษาพยาบาลสัตว งานจําหนายวั คซีน คลินิ ก
เกษตรเคลื่อนที่ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
(จ) การสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากธรรมชาติ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๐๙๐
๑๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานปาไมจังหวัดนนทบุรี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๗-๘
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๗
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานปาไมจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปาไมจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๗-๘
๑๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ๑๔๐ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๙๑-๔๙๑๐, ๐-๒๕๙๑-๖๗๗๒, ๐-๒๕๘๙-๒๑๓๔ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๖๙๒๘ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : nonthaburi@doae.go.th
๑๘.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุ ม คุณ ภาพสิน ค าและผลิ ตภัณฑ ตลอดจนการถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู เกษตรกร
เพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริ มและพัฒนาเกษตรกร องค กรเกษตรกรและวิ สาหกิ จเกษตรของ
ชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสมุดสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ www.nonthaburi.doae.go.th โทร.
๐-๒๕๘๙-๒๑๓๔
๑๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๕
๐-๒๕๘๐-๗๓๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๖๙๒๑
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดิน เพื่อ
การครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เข าตรวจดู ได ที่ ฝ ายบริห ารทั่ ว ไป สํ า นัก งานสหกรณจั ง หวั ด นนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๕
๐-๒๕๘๐-๗๓๕๕
๒๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสง กระทรวงคมนาคม
๒๐.๒ ตั้งอยูที่ อาคาร ๑ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๘/๘ หมู ๘ ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ
อํา เภอเมื อ งนนทบุ รี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๑-๔๐๗๘ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๔๐๗๘ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส : nonthaburi@dlt.motc.go.th
๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบการขนสงทางบก โดยการ
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผนให
มีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อ ใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานขนสงจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๑ และ www.dlt.motc.go.th โทร.
๐-๒๕๙๑-๔๐๗๘
๒๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๙๑-๒๒๕๓
๐-๒๕๙๑-๔๑๓๗ โทรสาร ๐-๒๕๓๑-๒๒๕๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : envi_non@hotmail.com
๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และระบบ
เตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและ
กิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน อนุรกั ษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดไดจัดไวใ หป ระชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๑-๒๒๕๓, ๐-๒๕๙๑-๔๑๓๗ โทรสาร ๐-๒๕๓๑-๒๒๕๓
๒๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
๒๒.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๐
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nontburi@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
ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐานและควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
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(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานสถิติจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายวิชาการและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๔๙
๒๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพาณิชยจังหวัดนนทบุรี
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ อาคารสํา นัก งานพาณิ ช ย เลขที่ ๑๓๓ หมู ๘ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๘๙-๔๙๗๑, ๐-๒๕๘๐-๙๓๓๓ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๙๓๓๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : moc_nonthaburi@hotmail.com
๒๓.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับแผน
แมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
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(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานพาณิชยจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๙-๔๙๗๑, ๐-๒๕๘๐-๙๓๓๓
๒๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจังหวัดนนทบุรี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖ ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส : nonthaburi@moi.go.th
๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการ
บริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
(ค) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ หองสํานักงานจังหวัดนนทบุรี อาคารหลังใหม
โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๕-๖
๒๕. ขอมูลขาวสารของที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๑
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๑
๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียนเพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการที่ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด ได จั ด ไว ใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ กลุมปกครองและอํานวยความยุติธรรม ที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๑
๒๖. ขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๔
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๔
๒๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจดังตอไปนี้
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(๑) รับผิดชอบในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในสวนที่
เกี่ยวของกับจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล
(๒) บริหารจัดการและพัฒ นาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุม ชน
ระดับจังหวัด ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบทและชุมชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนในทองที่จังหวัด
(๓) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาชุม ชนของจังหวัด สงเสริมและพัฒ นา
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ดานบริหารจัดการชุมชน การสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุม ชน สงเสริมการจัดเวทีชุม ชน การจัดทําแผนชุม ชน
สงเสริม และพัฒ นากลุ มและองค กรชุม ชน สงเสริม วิ สาหกิจชุม ชนในระดั บจังหวัดและในสวนที่
เกี่ยวขอ งแกอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ผูนําชุมชน/องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ดานการบริหาร
จัดการ ดานวิชาการ และการปฏิบัติงาน สงเสริมและพัฒนาการออมและระบบทุน
(๔) ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใหจังหวัด
(ข) กําหนด ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๔
หรือที่ www.thai.net/cddnon
๒๗. ขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
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๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.
๐-๒๙๖๗-๒๒๘๔-๕ โทรสาร ๐-๒๕๒๖-๕๗๗๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nonthaburi@dol.go.th
๒๗.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิใ นที่ดิน ของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ ให บุ ค คลมี ค วามมั่ น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น และได รั บ บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัด พิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมคาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๒๕-๐๔๘๑
๒๗.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๓ สาขา คือ
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(๑) สาขาบางบัวทอง ตั้งอยูที่ หมูบานภัทรนิเวศน ถนนบางกรวย-ไทรนอย
ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง ๑๑๑๑๐ โทร. ๐-๒๙๒๔-๔๗๕๐-๓ โทรสาร ๐-๒๕๗๑-๔๑๑๗
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอบางบัวทองและอําเภอไทรนอย
(๒) สาขาบางใหญ ตั้งอยูที่ หมูบานบางใหญซิตี้ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี
อํา เภอบางใหญ ๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๔๔๑-๒ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๔๔๐ มี เ ขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ อําเภอบางใหญและอําเภอบางกรวย
(๓) สาขาปากเกร็ด ตั้งอยูที่ หมูบานเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด ๑๑๑๒๐
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๕๑-๒ โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๔๑๓ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอปากเกร็ด
๒๘. ขอมูลขาวสารของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
๒๘.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๓-๔
๐-๒๕๘๐-๕๙๔๔-๕ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๓-๔, ๐-๒๕๘๐-๕๙๔๔-๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
nonthaburi@dtcp.go.th
๒๘.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการ
กําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปน ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ผังเมืองและโยธาธิการที่อยูใ นขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรม แกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได
จัด ไว ใ หป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ดที่ ห อ งสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื องจั ง หวัด นนทบุ รี โทร.
๐-๒๕๘๐-๐๗๒๓-๔, ๐-๒๕๘๐-๕๙๔๔-๕
๒๙. ขอมูลขาวสารของเรือนจําจังหวัดนนทบุรี
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๑๑๗/๙ หมูที่ ๓ ถนนนนทบุรี ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี
๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๒๖-๖๔๘๐ โทรสาร ๐-๒๕๒๕-๓๑๓๙
๒๙.๓ เรือนจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดย
มุง พั ฒนาเป น องค ก รพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย เพื่อ แกไ ข ฟ น ฟูผู ต องขั งให ก ลับ ตนเป น พลเมื อ งดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรบั การพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๒๙.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูตองขังระหวางคดีใ นเขตอํานาจศาลที่
เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบตั ิแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่เรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดที่ ฝายบริหารทั่วไป เรือนจําจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๒๖-๖๔๘๐
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๓๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังใหม โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๖
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๗๘๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : L nonthaburi@hotmail.com
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา ประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน งานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผนงาน ขอมูลดานแรงงานในเขตจังหวัด งานติดตาม
ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน และประสานดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงาน
ในเขตพื้นที่
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานแรงงานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ หองสํานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๒๖
๓๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูท่ี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๗๗๙๖
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๘๖๕๔
๓๑.๓ สํานัก งานจั ดหางานจั งหวั ด มี ภารกิจเกี่ ยวกั บการสงเสริม การมี งานทํ าและ
คุมครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปน
ศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
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เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๑.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เข าตรวจดู ได ที่ ฝ ายบริหารงานทั่ วไป สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๐-๗๗๙๖
๐-๒๕๘๐-๘๖๕๔
๓๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
๓๒.๑ เปน สวนราชการประจําจั งหวั ด สัง กัดกรมสวัสดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคารหลังเกา โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๑๗-๘
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๑๗-๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nbr@labour.go.th
๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุม ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการ
พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการสงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แขงขันทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบั ติก ารและประสานงานที่ อยู ใ นอํ านาจหน าที่ ของกรมในเขตพื้น ที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
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(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานสวัสดิการและคุม ครอง
แรงงานจังหวัด โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๑๗-๘
๓๓. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้ ง อยู ที่ บริ เ วณศู น ย ร าชการจั ง หวั ด นนทบุ รี โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๓
๐-๒๕๘๐-๐๗๓๙ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๗๐๗๒
๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ อาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๓, ๐-๒๕๘๐-๐๗๓๙
๓๔. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ศูน ยราชการจั งหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๙๕๐-๓๐๗๑-๖ โทรสาร
๐-๒๕๘๙-๙๑๒๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : nont@health.moph.go.th
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดู แ ล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติ งานของหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตึก ๑ ชั้น ๒
หรือ http://203.157.109.3 หรือ http://nonthaburi.moph.go.th โทร. ๐-๒๙๕๐-๓๐๗๑-๖
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ขนาด ๔๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๒๗-๐๒๔๖ โทรสาร ๐-๒๕๒๖-๕๖๒๙ สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําโรงพยาบาล
พระนั่งเกลา หรือ http://www.pnkhosp.moph.go.th
(๒) โรงพยาบาลชลประทาน ขนาด ๓๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ ถนนติวานนท
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด โทร. ๐-๒๕๘๓-๘๓๙๗ โทรสาร ๐-๒๕๘๔-๖๐๗๐ สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจํา
โรงพยาบาลชลประทาน หรือ http://203.157.109.3/chonpatan/
(๓) โรงพยาบาลปากเกร็ด ขนาด 30 เตียง ตั้งอยูที่ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๙๙๑๑ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

โรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําโรงพยาบาลปากเกร็ด
หรือ http://nonthaburi.moph.go.th/pkhos/
(๔) โรงพยาบาลบางบัว ทอง ขนาด ๓๐ เตี ยง ตั้ง อยู ที่ ๔ หมู ๓ ถนน
เทศบาล ๖ ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง โทร. ๐-๒๕๗๑-๗๙๐๐ โทรสาร ๐-๒๙๒๐-๑๐๐๕
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขประจําโรงพยาบาลบางบัวทอง หรือ http://203.157.109.3/bthos/
(๕) โรงพยาบาลไทรนอย ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ถนนบางกรวย - ไทรนอย
ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๙๒๓-๘๘๑๘ สําหรับขอมูล
ขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจํา
โรงพยาบาลไทรนอย หรือ http://203.157.109.3/snhos/
(๖) โรงพยาบาลบางใหญ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๑๑ หมู ๓ ตําบลบางมวง
อําเภอบางใหญ โทร. ๐-๒๙๐๓-๘๓๖๔ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๑๖๓๘ สําหรับขอมูลขาวสารของ
ราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําโรงพยาบาล
บางใหญ หรือ http://203.157.109.3/byhos
(๗) โรงพยาบาลบางกรวย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๔๔ หมู ๘ ถนนกรุงนนท จงถนอม ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๕๘๒-๓ โทรสาร ๐-๒๘๗๙-๘๑๙๓
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขประจําโรงพยาบาลบางกรวย หรือ http://203.157.109.69
๓๕. ขอมูลขาวสารของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๙/๒ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี หมู ๕ ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ
๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๓๓๔-๕ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๓๓๖ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
ind-nonthaburi@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 การสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แร
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวา
ดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเข า ตรวจดู ได ที่ ฝา ยนโยบายและแผน สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวัด นนทบุรี หรื อ
www.industry.go.th
๓๖. ขอมูลขาวสารของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ เลขที่ ๓๓๘ หมู ๓ ถนน บางกรวย - ไทรนอย ตําบลบางรักพัฒนา
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทร. ๐-๒๕๗๑-๑๘๕๑, ๐-๒๕๗๑-๑๓๘๗, ๐-๒๕๗๑-๒๒๘๔
โทรสาร ๐-๒๕๗๑-๑๘๕๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Nonthaburi@police.go.th
๓๖.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกป ระชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
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(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ตํารวจภูธรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดที่ งานนโยบายและแผน หรือ www.nonthaburi@police.go.th หรือ โทร. ๐-๒๕๗๑-๑๘๕๑
๐-๒๕๗๑-๑๓๘๗, ๐-๒๕๗๑-๒๒๘๔
๓๗. อําเภอและกิ่งอําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ 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
(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงาน
ยอ ยของที่ทํ าการสั สดี จัง หวั ด ให บริ การเกี่ย วกับ การปฏิบั ติต ามพระราชบั ญญั ติ รับ ราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เช น การรั บ ลงบั ญ ชี ท หารกองเกิ น การออกหมายเรี ยกเข า รับ ราชการทหารกอง
ประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรใน
อําเภอ
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(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สง เสริ ม และประสานการถ า ยทอดความรู ด า นการผลิ ต
การจัดการผลผลิต พืช 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) ที่ทํ าการปกครองอํ า เภอ/กิ่ ง อํา เภอ เปน ส วนราชการประจํ า
อําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่น ที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
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(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํา นัก งานที่ ดิน อํ าเภอ เป น สว นราชการประจํ า อํา เภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยการ
จัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิบัติงานในดานการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกันในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดู แ ล ประเมิน ผล และสนั บสนุน การปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนินคดีความผิดในคดีอาญาในพื้นที่ อาจแบงอํานาจ
หนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมผูตองขังซึ่งเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขต
อํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒ นา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะหและพัฒนาสุขภาพอนามัย
แกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๘. อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี หมูที่ ๘ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๑-๕๒๒๔ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๕๒๒๔
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานปกครอง ชั้น ๒ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๑-๕๒๒๔ ตอ ๑๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด
คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๑-๕๒๒๔
ตอ ๑๙
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๙-๑๘๗๒
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ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๑-๕๒๒๔
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี โทร.
สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนนนทบุ รี ๑ ตํ า บลสวนใหญ โทร.
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี โทร.
สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนนนทบุ รี ๑ ตํ า บลสวนใหญ โทร.

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ สาขารัตนาธิเบศร ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
โทร. ๐-๒๕๘๘-๓๗๒๗-๘ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบางกระสอ บางเขน และไทรมา
สถานีตํารวจภูธรตําบลบางศรีเมือง ตั้งอยูที่ ถนนบางกรวย - ทาน้ํา ตําบลบางศรีเมือง
โทร. ๐-๒๔๔๗-๔๒๙๓ มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลบางศรีเมือง บางไผ และบางกราง
๓๙. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางบัวทอง ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตําบลละหาร - บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทร. ๐-๒๕๗๑-๗๙๐๑-๒ โทรสาร ๐-๒๕๗๑-๑๗๗๕ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานปกครอง ชั้น ๒ ที่ทําการปกครองอําเภอ
บางบัวทอง มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางบัวทอง โทร. ๐-๑๘๓๑-๙๐๗๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนเทศบาล ๖ ตําบลโสนลอย โทร. ๐-๒๕๗๑-๗๑๕๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางบัวทอง โทร. ๐-๒๕๗๑-๗๙๐๑
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอบางบั ว ทอง โทร.
๐-๒๕๗๑-๒๑๒๖
๕. สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาบางบัวทอง ตั้งอยูที่ หมู ๒ ถนนบางกรวย - ไทรนอย
ตําบลพิมลราช โทร. ๐-๒๕๗๑-๔๑๑๙
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๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางบัวทอง โทร. ๐-๒๕๗๑-๗๐๘๓
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนเทศบาล ๖ ตํ า บลโสนลอย โทร.
๐-๒๕๗๑-๗๖๘๘, ๐-๒๕๗๑-๗๖๘๙
๔๐. อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากเกร็ด ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐-๒๕๘๓-๘๓๒๖ โทรสาร ๐-๒๕๘๓-๙๘๗๘ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอําเภอปากเกร็ด มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด
คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากเกร็ด โทร. ๐-๒๕๘๒-๐๗๒๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากเกร็ด โทร. ๐-๒๕๘๓-๙๑๒๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากเกร็ด โทร. ๐-๒๕๘๓-๘๓๒๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอปากเกร็ด โทร. ๐-๒๕๘๓-๒๑๓๙
๕. สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาปากเกร็ด ตั้งอยูที่ อาคารรังวัดที่ดิน ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๗๓๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ซอยวัดกู ถนนสุขาประชาสรรค ตําบลบางพูด
โทร. ๐-๒๕๘๓-๙๔๐๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๓/๑๓ หมู ๓ ตําบลบานใหม โทร. ๐-๒๕๘๔-๐๔๖๕
สถานีตํารวจภูธรตําบลคลองขอย ตั้งอยูที่ เลขที่ ๔๐ ถนน ๓๔๕ โทร. ๐-๒๙๒๖-๐๗๑๑
มีเขตอํานาจในพื้นที่ตําบลคลองขอย
๔๑. อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย ถนนบางกรวย - จงถนอม ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๕๗๖๒ ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๑๒๓
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๖-๖๔๐๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๙๒๔
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๑๒๓
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๖๐๑
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๖-๖๑๖๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางกรวย โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๙๔๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ถนนบางกรวย - จงถนอม ตําบลบางขนุน
โทร. ๐-๒๔๔๗-๕๑๘๗
สถานีตํารวจภูธรตําบลปลายบาง ตั้งอยูที่ ซอยวัดศรีประวัติ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี
โทร. ๐-๒๙๐๓-๙๖๙๖ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลปลายบาง ตําบลบางคูเวียง และตําบลศาลากลาง
๔๒. อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางใหญ ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๒๔๔-๕ ตอ ๑๔, ๑๕ โทรสาร ๐-๒๕๙๕-๐๒๔๔-๕
ตอ ๑๙, ๒๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายบริหารงานปกครอง
ชั้น ๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางใหญ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๗๐๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บางใหญซิตี้ ซอย ๑๑ ถนนกาญจนาภิเษก ตําบล
เสาธงหิน โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๙๐๖
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางใหญ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๒๔๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบางใหญ โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๘๕๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตําบลเสาธงหิน โทร.
๐-๒๕๙๕-๐๔๔๑-๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ โรงพยาบาลบางใหญ โทร. ๐-๒๙๐๓-๘๓๖๗
ตอ ๑๐๘
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙/๓๒ หมู ๖ ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน
โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๕๙๘
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หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

สถานีตํารวจภูธรตําบลบางแมนาง ตั้งอยูที่ ๓๒ หมู ๖ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี โทร.
๐-๒๕๙๕-๑๒๖๕ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลบางใหญ หมู ๑-๖ ตําบลบางแมนาง หมู ๓-๑๑, ๑๓
และตําบลบานใหม หมู ๑-๑๑
๔๓. อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วา การอําเภอไทรนอย เลขที่ ๘๕ ถนนบางกรวย - ไทรนอย ตําบลคลองขวาง
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐ โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๗๘ โทรสาร ๐-๒๕๙๗-๑๑๗๘ ไดจัด
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอ โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๗๘
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วา การอําเภอไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๗๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๓๗๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๓๒๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๗๙
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ถนนบางกรวย - ไทรนอย ตําบล
คลองขวาง โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๑๖๙, ๐-๒๕๙๗-๑๑๒๙
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๓/๗ หมูที่ ๕ ถนนบางกรวย - ไทรนอย ตําบล
ไทรนอย โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๔๑๑-๒
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ชาญชัย สุนทรมัฏฐ
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

