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ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑) , (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการในสวนราชการ
ของจังหวัดกาญจนบุรี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็นหรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดกาญจนบุรี เห็นเปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัด
องคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
เปน ไปตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ หารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๒.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๒.๒ อําเภอ จํานวน ๑๓ อําเภอ
๓. การบริหารราชการของจังหวัดกาญจนบุรี จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
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บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม
ของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ
๔. ภารกิจของจังหวัด คือ เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากรัฐ บาล กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบตั ิใหเหมาะสมกับทองถิ่นและประชาชน
๕. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิ ทยาลัย ข าราชการในสํานั กงานตรวจเงิน แผน ดิน และข าราชการครู ใหป ฏิบัติ ราชการ
ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ หรื อคํ าสั่ งของกระทรวง ทบวง กรม หรือ มติ ของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัด
ที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
ขาราชการครู ผูตรวจราชการ และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
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(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
๖. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด
มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีส่งั การในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่ น ซึ่งคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวา ราชการจั งหวั ด
มอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๗. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณี คือ
๗.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอ กิ่งอําเภอ พื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๗.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัดใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย ๗๑๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
๘.๑ สํานักงานจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม)
โทร. ๐๓๔-๕๑๕๒๐๘ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๕๒๐๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Kanchanaburi @ moi.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๘.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โทร. ๐๓๔-๕๑๒๔๑๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๒๔๑๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : http://province.prd.go.th/Kanchanaburi/
๘.๓ ศูน ย ขอ มู ลข า วสารของราชการจั งหวั ด กาญจนบุ รี ตั้ งอยู ที่ สํา นั ก งานจัง หวั ด
กาญจนบุรี โทร. ๕๑๒๘๕๐
๘.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http // www.Kanchanaburi. @ moi.go.th
๙. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๙.๒ ตั้ง อยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด กาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๕๑๒๔๑๐
โทรสาร ๕๑๒๔๑๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Govit @ prd.com
๙.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางประชาสัมพันธ
ภาครัฐ เพื่อ ใหการดําเนินงานประชาสัม พันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดาน
ประชาสัมพันธใหกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ
๙.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการประชาสัมพันธของจังหวัดใหสอดคลอง
กับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคํ าปรึก ษา และใหก ารชว ยเหลื อด านการประชาสัม พัน ธแ ก
หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ PR_Kanchanaburi โทร. ๐๓๔-๕๑๒๔๑๐
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๑๐. ที่ทําการสัสดีจังหวัดกาญจนบุรี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม) โทร. ๐๓๔-๕๑๑๐๙๑
โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๐๙๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๑๐.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับ การเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๐.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(๒) ดําเนิน การควบคุ ม กํากั บดูแ ล และประสานงานในกิ จการสัส ดีทั้ง ปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(๓) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(๔) ดํา เนิน การและประสานงานในกิ จการสั ส ดี ทั้ง ปวง ที่ เ กี่ ยวข องในเรื่ อ ง
การเตรียมพลกับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๕) บัน ทึ ก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้ แ จงป ญ หาในกิ จ การสั ส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัด เพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(๗) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จงั หวัด
(๘) หนาที่ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข องกั บสายงานสัสดี และตามที่ กําหนดไวใ นอัตรา
การจั ด ยุ ท โธปกรณ ข องหน ว ย ตลอดจนกิ จการอั น เกี่ย วกั บ กํ า ลั งคนในเขตท อ งที่ จั ง หวั ด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารที่ที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่
http://sassadee.com โทร. ๐๓๔-๕๑๑๐๙๑
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑๑. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม) โทร. ๕๑๑๑๔๒
๕๑๒๙๑๑, ๕๑๖๘๙๖, โทรสาร ๕๑๒๙๙๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Kri@cgd.go.th
๑๑.๓ สํานักงานคลังจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจา ยเงินของแผนดิน
และของหนวยงานภาครัฐใหเปน ไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลั ง การบั ญ ชี และการตรวจสอบภายใน การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเงิ น คงคลั ง
ใหมีใชจายอยางเพียงพอ และการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนิน การเกี่ยวกับการประเมิน ผล
การดําเนินงาน ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ของบุคลากร
๑๑.๔ สํานักงานคลังจังหวัด / สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิก
จายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ การนําเงิน สงคลัง และการถอนคื น เงิน รายไดของ
สวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๔๒
๑๑.๖ ในพื้นที่ไดจัดตั้งสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ จํานวน - แหง
๑๒. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกาญจนบุรี
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
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๑๒.๒ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๑ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (หลั ง ใหม ) โทร.
๐๓๔-๕๑๒๔๔๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๗๗๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๑๒.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรม และความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวติ สถาบันครอบครัว และชุมชน
๑๒.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการ
กําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับ สนุน และประสานการดํา เนิน งานกับองค กรเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่ใ นการจัดสวัสดิการ
สังคมตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๒.๕ สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของทางราชการ ของสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการจังหวัดไดจัดไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
(หลังใหม) โทร. ๐๓๔-๕๑๒๔๔๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๗๗๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๑๓. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๓.๒ ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๔ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (หลั ง ใหม ) โทร.
๐๓๔-๕๑๖๘๙๔ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๖๘๙๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : MOAC-KRI@yahoo.com
๑๓.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ เปน ศูน ยกลาง
การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๓.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน
จังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ และเสนอแนวทาง และติดตามการใชงบประมาณประจําป ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแ ล ควบคุม ประสานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุมกํากับดูแ ลขาราชการ และลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํา กั บ ดู แ ลหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงให ดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ได จั ด ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ www.geocities.com/moac_kan/ และสํ า นั ก งานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๖๘๙๔
๑๔. สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
๑๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๔.๒ ตั้ ง อยู ท่ี ถนนแม น้ํ า แม ก ลอง อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๔๔ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๑๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Knbfisk@hotmail.com
๑๔.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาดา น
การประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ
ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๔.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแ ล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาด านประมง ฐานขอมู ลประมง ประชาสัม พัน 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) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานประมงประจําจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๔๔
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๑๕. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้ ง อยู ที่ ๖๕/๑๐ หมู ๑ ตํ า บลท า ล อ อํ า เภอท า ม ว ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
โทร. ๐๓๔-๕๑๒๙๒๖ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๒๙๒๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pvlo_knr@dld.go.th
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
และสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง สารปนเปอน
มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๑๕.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย พั ฒ นา ประยุ ก ต และถ า ยทอดเทคโนโลยี
ทางวิชาการดานปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๔ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ บอรดขอมูลขาวสารสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๒๙๒๖
๑๖. สํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรี
๑๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๒๖๘ ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๖๖ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๔๔๑๕ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
www.Forest.go.th/Kanchanaburi
๑๖.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
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ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริม สรางความรวมมือของประชาชนเปน หลักเพื่อเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๖.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สํา หรั บข อ มู ล ขา วสารของราชการของสํา นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด ได จัด ไว ใ ห
ประชาชนเขา ตรวจดู ไ ดที่ สํา นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๖๖ โทรสาร
๐๓๔-๕๑๔๔๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : www.Forest.go.th/Kanchanaburi
๑๗. สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๐ หมู ๑๒ ถนนริมแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง
กาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๕๑๒๙๒๔ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๒๙๒๔ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
Moac_kanchanaburi@thaimail.com
๑๗.๓ สํา นั ก งานเกษตรจัง หวั ด มี ภารกิ จเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่ม มูลคาในสิน คาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการ
สงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๗.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจของชุมชน
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(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิต
พืช ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.geocities.com/moac.kan โทร. ๐๓๔-๕๑๒๙๒๔
๑๘. สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริม สหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ๑๒๓ ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๘๗ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๖๐๙๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Kanchanaburi@cpd.go.th
๑๘.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๘.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายวา ด ว ยสหกรณ กฎหมายวา ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณใหแก บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ที่ www.Thai.net/coopkan/mainpape.htm และสํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๘๗
๑๙. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๐/๒๒ หมูที่ ๓ ถนนแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๔๐๐, ๐๓๔-๕๑๒๒๙๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๔๐๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๑๙.๓ สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ
และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น
โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวย
ตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกร
ผูไมมีที่ดินของตนเองหรือมีที่ดิน เล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบัน เกษตรกรไดเชาซื้อ
เชา หรือเขาทําประโยชนโดยรัฐ ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๙.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ดว ยการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายให
เกิดผลดียิ่งขึ้น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๔๐๐
๐๓๔-๕๑๒๒๙๓
๒๐. สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๐.๒ ตั้ง อยูที่ ๑๖/๒ ถนนกาญจนบุ รี – ไทรโยค ตํ าบลแกง เสี้ย น อํ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร. ๐๓๔-๖๒๔๙๓๘ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๓๖๒๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
dlt_kanchanaburi@thoaimail.com
๒๐.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการ
ขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสานและวางแผนให มี การเชื่อ มตอ กับ ระบบการขนสง อื่น ๆ เพื่อ ใหร ะบบการขนส งทางบก
เกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็วทั่วถึงและปลอดภัย
๒๐.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายใน
จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนไดเขาตรวจดูไดที่ www.dlt.go.th/province/kanjanaburi.htm โทร. ๐๓๔-๖๒๔๙๔๐
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี อําเภอทามวง อําเภอบอพลอย อําเภอไทรโยค อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอหนองปรือ
และอําเภอดานมะขามเตี้ย
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๒๐.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี สาขา จํานวน ๓ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี สาขา อําเภอทามะกา ตั้งอยูที่ ๑๐๒/๑
หมู ๙ ถนนสายทาเรือ – พระแทน ตําบลตระคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔๕๖๑๔๙๙ โทรสาร ๐๓๔-๕๖๑๔๙๙ มีพื้นที่ใหบริการ ไดแก อําเภอทามะกา
(๒) สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี สาขา อําเภอพนมทวน ตั้งอยูที่ ๓๒๖
หมู ๘ ถนนกาญจนบุรี – อูทอง ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔๖๓๐๔๕๔ โทรสาร – มีพื้นที่ใหบริการ ไดแก อําเภอพนมทวน อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา
(๓) สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอําเภอทองผาภูมิ ตั้งอยูที่ ๒๙๓
หมู ๑ ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๙๙๔๙๖ พื้นที่รับผิดชอบ
ไดแก อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี
๒๐.๗ มีสถานีขนสงโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ถนนแสงชูโต ตําบล
บานเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๘๒
๒๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ตึกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเกา) และสํานักงาน
ปาไมจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๖๖ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๔๔๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๒๑.๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการ
สงวน อนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
๒๑.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนการสิ่งแวดลอมจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่ง แวดล อ มในระดับ จัง หวัด รวมทั้ง ติด ตาม ประเมิ น ผลและตรวจสอบสถานการณสิ่ ง แวดล อ ม
ของจังหวัด
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(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ตึกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเกา)
และสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๖๖
๒๒. สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
๒๒.๑ เปน ส วนราชการประจํ าจัง หวัด สั งกัด สํานั กงานสถิ ติแ ห งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม) ถนนแสงชูโต
ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวั ดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๕๑๐๙ และ ๐๓๔๕๑๒๙๖๖ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๕๑๐๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kcnburi@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 โดยเปน ที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ เพื่อคาดการณแ นวโนมทางเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๒.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลในระดับพื้นที่
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บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ

พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรั บขอ มูลข าวสารของราชการของสํา นักงานสถิ ติจัง หวัด ไดจัด ไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ฝายวิชาการและวางแผน โทร. ๐๓๔-๕๑๕๑๐๙
๒๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี
๒๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๐/๓๘ ถนนแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๐๒ โทรสาร ๐๓๔-๖๒๒๑๕๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
Comoffic_kan@yahoo.com
๒๓.๓ สํานักงานพาณิช ยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสิน
ทางปญญาและการประกันภัย
๒๓.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ข) ประสานและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการพาณิ ช ย
รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง
กับ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํา กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดํ าเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงและเปน หน วยขอ มู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
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(ค) ประสานและสง เสริ ม การดํา เนิ น งานด า นการพาณิ ช ย เพื่ อ แก ป ญ หา
ตลาดการคาภายในประเทศ และปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ www.moc.go.th/opscenter/kj/
โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๐๒
๒๔. สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม) ถนนแสงชูโต
ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐-๓๔๕๑-๕๒๐๘ โทรสาร ๐๓๔๕๑๒๘๕๐ ๐๓๔-๕๑๕๒๐๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส kanchanaburi@moi.go.th
๒๔.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัด
๒๔.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน
(ค) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ชั้น ๒ สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุ รี ฝ า ยข อมู ล และติ ด ตามประเมิ น ผล อาคารศาลากลางจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (หลั ง ใหม )
โทร. ๐๓๔-๕๑๕๒๐๘
๒๕. ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๒๖
โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๓๒๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pk.kan@thaimail.com
๒๕.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๕.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
(ค) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บ หรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของที่ หน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕.๕ สําหรั บขอมู ลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวั ด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.geocities.com/dopakan/ โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๒๖
๒๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๗๘๒
โทรสาร ๐๓๔-๖๒๒๙๔๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdd_kanchanaburi@thaimail.com
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๒๖.๓ สํานักงานพัฒ นาชุม ชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ย วกับการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนรัฐ วิสาหกิจ โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง
แผนมาตรการในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒ นาผูนําชุม ชน องคกรชุม ชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนรากฐาน
๒๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม) โทร. ๐๓๔-๕๑๑๗๘๒
๒๗. สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก
อํา เภอเมื อ งกาญจนบุ รี จัง หวั ด กาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๘๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๕๒๖๑
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๒๗.๓ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองสิทธิและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๒๗.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
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(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอ ากรเกี่ยวกับการดําเนิน การจดทะเบียนสิท ธิและนิติกรรมหรือทําธุ ระเกี่ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เข าตรวจดูไ ดที่ สํ านั กงานที่ ดิน จัง หวัด กาญจนบุรี www.geocities.com/kan_lo2003 โทร. ๐๓๔๕๑๑๕๘๐
๒๗.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัด จํานวน ๒ สาขา คือ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
(๑) สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขา ทามะกา ตั้งอยูที่ ถนนแสงชูโต
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๔๑๙๙๕ โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : มีเขตบริการดังนี้ ในพื้นที่อําเภอทามะกา
(๒) สํานักงานที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี สาขา บอพลอย ตั้งอยูที่ ถนนสาย
ลาดหญา - บอพลอย ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๘๑๒๕๒
โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - มีเขตบริการดังนี้ ในเขตพื้นที่อําเภอบอพลอย อําเภอหนองปรือ
และอําเภอหวยกระเจา
๒๘. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ๑๐๐/๒๑ หมู ๑๒ ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๒๘๗๓ โทรสาร ๐๓๔-๖๒๓๕๘๖ ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส : -

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๘.๓ เปนสวนราชการประจําจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ
การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแล
นโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสราง
ตามระบบการผังเมืองที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๘.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ผังเมืองและโยธาธิการ ที่อยูใ นขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ บอรดประชาสัม พันธสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๒๘๗๓
๒๙. เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ๔๕๒ ถนนแสงชูโตใต ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๑๖๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๑๖๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๒๙.๓ เรือ นจํา จัง หวัด มีภารกิ จเกี่ ยวกับการควบคุมและแกไ ขพฤตินิ สัย ผูตอ งขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติ โดยสังคมใหการยอมรับ
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๒๙.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูตองขังระหวางคดีใ นเขตอํานาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เข า ตรวจดูไ ด ที่ บอร ด บริ เ วณด า นหน า เรื อ นจํ า จั งหวั ดกาญจนบุ รี www.thai.net/kanprison/ โทร.
๐๓๔-๕๑๑๑๖๓
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๔ ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๖๐๙๙, ๐๓๔-๖๒๒๔๑๑ โทรสาร ๐๓๔๕๑๖๐๙๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Is_kanchanabori@hotmail.com
๓๐.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๐.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ดูแ ล ติดตามประเมิน ผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปน
ศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.mol.go.th. โทร. ๐๓๔-๕๑๖๐๙๙
๓๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ๒๒ หมู ๑๒ ถนนกาญจนบุรี – ดานมะขามเตี้ย ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๓๔๕๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๔๙๔๙ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๓๑.๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการ
จัดหางาน และสํานักงานแรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๑.๔ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ๒๒ หมู ๑๒ ถนนกาญจนบุรี –
ดานมะขามเตี้ย ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๓๔๕๕
๓๒. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
๓๒.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ๕๑/๑ หมูที่ ๑ ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.
๐๓๔-๕๑๑๒๕๓, ๐๓๔-๕๑๒๕๙๙ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๒๕๓ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
kan@labour.go.th
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๓๒.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิ สาหกิจ สัม พั น ธ และการสวัส ดิการแรงงานโดยการพั ฒนา
มาตรฐานรูปแบบ กลไกมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๒.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(๒) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต อ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ www.geocities.com/dlpw_kan โทร. ๐๓๔-๕๑๑๒๕๓
๓๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
๓๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ๒/๑ ถนนแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๓๙๑๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๓๙๑๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๓๓.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๓.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขต
พื้นที่จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
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(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไว
ใหป ระชาชนเข าตรวจดูไ ดที่ สํ านัก งานประกั น สัง คมจั งหวัดกาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๕๑๓๙๑๓
๐๓๔-๖๒๓๔๐๙
๓๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร.
๐๓๔-๖๒๒๙๘๒ – ๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๗๓๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pho 7101@health2.moph.go.th
๓๔.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรค การฟนฟูโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๔.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมิน ผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุ ขในเขตพื้ น ที่จั งหวัด เพื่อ ให การปฏิ บัติ งานเป น ไปตามกฎหมาย มีก ารบริก ารสุข ภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://www.kanhealth.com/ โทร. ๐๓๔-๖๒๒๙๘๒ – ๓
๓๔.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ขนาด ๔๒๐ เตียง ตั้งอยูที่ ถนนแสงชูโต
อํา เภอเมื องกาญจนบุรี จั งหวั ดกาญจนบุ รี โทร. ๐๓๔-๖๒๒๙๙๙, ๐๓๔-๕๑๑๒๓๓ โทรสาร
๐๓๔-๕๑๑๕๐๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - พื้นที่ใ หบริการ ครอบคลุม ทั้งจังหวัด ยกเวนอําเภอ
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ท า มะกา สํ า หรั บ ข อ มู ล ข า วสารของราชการของโรงพยาบาลได จั ด ไว ใ ห ป ระชาชนตรวจดู ไ ด ที่
หองธุรการ ฝายบริหาร
(๒) โรงพยาบาลมะการั ก ษ ขนาด ๒๗๐ เตีย ง ตั้ งอยู ที่ หมู ๔ ตํ า บล
ทามะกา อํา เภอทา มะกา โทร. ๐๓๔-๕๑๑๘๕๙, ๐๓๔-๕๔๒๐๓๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๑๑๑๕
พื้นที่ใหบริการ อําเภอทามะกา สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาล ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายแผนงานและสารสนเทศ
(๓) โรงพยาบาลทามวง ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลทามว ง
อํา เภอท า ม วง โทร. ๐๓๔-๖๑๑๐๔๔, ๐๓๔-๖๑๑๐๓๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๑๑๑๕ ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส : - พื้นที่ใหบริการ อําเภอทามวง สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๔) โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๑๘
ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน โทร. ๐๓๔-๕๗๙๐๓๑, ๐๓๔-๖๓๐๔๑๑ โทรสาร ๐๓๔-๖๓๐๔๐๗
พื้นที่ใหบริการ อําเภอพนมทวน สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ที่ ฝายบริหาร
(๕) โรงพยาบาลบอพลอย ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลบอพลอย
อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๑๑๘๕๙, ๐๓๔-๕๔๒๐๓๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๑๑๑๕ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอบอพลอย สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๖) โรงพยาบาลเลาขวัญ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๖ ตําบลเลาขวัญ
อําเภอเลาขวัญ โทร. ๐๓๔-๕๗๖๐๕๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๗๖๐๕๐ พื้นที่ใหบริการ อําเภอเลาขวัญ
สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๗) โรงพยาบาลศุกรศิริศรีสวัสดิ์ ขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ โทร. ๐๓๔-๕๙๗๐๖๙ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๗๐๔๔ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอศรีสวัสดิ์ สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๘) โรงพยาบาลท า กระดาน ขนาด ๓๐ เตี ย ง ตั้ ง อยู ที่ หมู ๒ ตํ า บล
ทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ โทร. ๐๑-๙๔๓๖๓๙๗ โทรสาร ๐๑-๙๔๓๖๓๙๗ พื้น ที่ ใ หบริการ
อําเภอศรีสวัสดิ์ สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๙) โรงพยาบาลไทรโยค ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลลุม สุม
อําเภอไทรโยค โทร. ๐๓๔-๕๙๑๓๐๐, ๐๓๔-๕๙๑๓๐๑ โทรสาร ๕๙๑๓๐๒ พื้ น ที่ใ หบริ การ
อําเภอไทรโยค สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๑๐) โรงพยาบาลสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่
หมู ๗ ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค โทร. ๐๓๔-๕๙๖๑๓๓ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๖๑๓๓ พื้น ที่
ใหบริการอําเภอไทรโยค สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่
ฝายบริหาร
(๑๑) โรงพยาบาลทองผาภูมิ ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๔๘๙, ๐๓๔-๕๙๙๐๖๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๐๙๗ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอทองผาภูมิ สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๑๒) โรงพยาบาลสังขละบุรี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตําบลหนองลู
อําเภอสังขละบุรี โทร ๐๓๔-๕๙๕๐๓๐, ๐๓๔-๕๙๕๐๕๘ โทรสาร ๐๓๔-๖๓๐๔๐๗ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอทองผาภูมิ สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
(๑๓) โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลดาน
มะขามเตี้ ย อํา เภอดา นมะขามเตี้ ย โทร. ๐๓๔-๖๔๒๑๐๒, ๐๓๔-๖๔๒๑๐๓ โทรสาร ๐๓๔๖๔๒๑๐๓ พื้นที่ใหบริการ อําเภอดานมะขามเตี้ย สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริการ
(๑๔) โรงพยาบาลสถานพระบารมี ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบล
สมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ อําเภอหนองปรือ โทร. – โทรสาร - พื้นที่ใหบริการ อําเภอหนองปรือ
สําหรับขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ ฝายบริหาร
๓๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕.๒ ตั้ ง อยู ที่ ๑๑/๑ ถนนแสงชู โ ต ตํ า บลบ า นเหนื อ อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๐๕, ๐๓๔-๕๑๓๙๖๔ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๔๙๙๕ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : ind-kanchanaburi@narai.oie.go.th
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๓๕.๓ สํา นั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวั ด มี ภ ารกิจ เกี่ ย วกับ การสง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการสงเสริมการลงทุนการพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แร พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๕.๔ สํานักงานอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล และดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุม แรดีบุ ก
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ
(ข) จัดทํา เสนอ และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัดรวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไว
ใหประชาชนเขา ตรวจดูไดที่ http://www.ocsb.go.th/inkan/site.htm สํานัก งานอุ ตสาหกรรมจังหวั ด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๐๕, ๐๓๔-๕๑๓๙๖๔
๓๖. ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๑๓ ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร. ๐๓๔-๕๑๒๑๐๐ โทรสาร ๐๓๔-๖๒๑๒๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ๓๖.๓ ตํารวจภูธร มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๖.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๒) ปฏิ บั ติ ง านตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา และตาม
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(๕) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(๗) ปฏิ บั ติง านร ว มกั บ หรือ สนับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของหนว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เข าตรวจดู ไ ด ที่ http:kanchanaburi.police.go.th/ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด กาญจนบุ รี และสถานี ตํ า รวจ
โทร. ๐๓๔-๕๑๒๑๐๐
๓๗. ที่ทําการปกครองอําเภอ
๓๗.๑ อําเภอเปน หน วยราชการบริ หารรองจากจั งหวั ด มีน ายอําเภอเปน หัว หน า
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ
๓๗.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงการและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๗.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๗.๒.๒ สว นต างๆ ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม ได ตั้ ง ขึ้ น ในอํ าเภอนั้ น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ นั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
(๑) หน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ เป น ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ เป น
หนวยงานยอยของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหาร
กองประจําการ การออกหนังสือสําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) วางแผนและสงเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตร
ในอําเภอ
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(ข) สง เสริ ม และพัฒ นาเกษตรกร องคก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว
(ง) ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
(จ) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทําการปกครองอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนสวนราชการประจํา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนหนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
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(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดินอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดนิ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดินและกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
(ข) ปฏิ บัติ งานในด านการออกใบจอง การออกหนัง สื อ
รับรองการทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยก
ที่ดินออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดําเนิน การและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยยอยของตํารวจภูธรจังหวัด ดําเนิน การเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
ปราบปรามผูก ระทํา ผิด ตลอดจนการสอบสวนดํ าเนิน คดี ความผิด ในคดี อ าญาในพื้ น ที่ อาจแบ ง
อํานาจหนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สถานีตํารวจภูธรตําบล รับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุ ม ผูตอ งขัง ซึ่งเป น คนฝาก ผูตอ งขัง ระหว างคดี
ในเขตอํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาด ที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุม
ตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัด สวั ส ดิ ก าร ให ก ารสงเคราะห แ ละพั ฒ นาสุ ข ภาพ
อนามัยแกผูตองขังรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกั บหรือสนั บสนุน การปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๘. อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ – ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก
โทร. ๐๓๔-๕๑๑๐๔๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑๐๔๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : -ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ปดประกาศที่วาการอําเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔๕๑๑๐๔๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๑๖๗๓๑
๒. สํานักงานเกษตรอํา เภอ ตั้ งอยูที่ ๑๐๐ หมู ๒ ตําบลปากแพรก โทร. ๐๓๔๕๑๒๔๙๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔๕๑๑๑๔๐
๔.
๐๓๔-๕๑๖๑๒๑
๕.
๖.
๕๑๘๓๕๒
๗.
๐๓๔-๖๒๑๐๔๐

สํา นัก งานพั ฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ ที่ วา การอํ าเภอเมื องกาญจนบุ รี โทร.
สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ - (ยุบรวมกับสํานักงานที่ดินจังหวัด)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ - หมู ๑๒ ตําบลปากแพรก โทร. ๐๓๔สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือ งกาญจนบุรี โทร.

สถานีตํารวจภูธรตําบลลาดหญา ตั้งอยูที่ ๒๓๒/๑-๒๐ หมูที่ ๑ ตําบลลาดหญา
อําเภอเมือ งกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๘๙๒๔๔ มีเขตอํานาจในพื้น ที่ตําบลลาดหญา ตําบลวังด ง
ตําบลชองสะเดา
๘. เรือนจําอําเภอ ตั้งอยูที่ (ไมมี)
๓๙. อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามวง เลขที่ ๔ ถนนแสงชูโต ตําบลทามวง อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๑๑๐๔๐ โทรสาร ๐๓๔-๖๑๑๐๔๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - ไดจดั
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอทามวง โทร. ๐๓๔๖๑๑๐๔๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอทามวง ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามวง อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๖๕๑๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๙๗๘/๑๒ หมู ๑ ตําบลทามวง อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๑๑๗๐๔
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๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามวง อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๑๑๐๔๐
๔. สํา นัก งานพั ฒนาชุม ชนอํ าเภอ ตั้ง อยูที่ ที่ วา การอํ าเภอท า มว ง อํา เภอท าม ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๖๕๒๒
๕. สํานั กงานที่ดิ น อํา เภอ ตั้ งอยู ที่ ที่ วา การอํา เภอท าม วง อํ าเภอทาม วง จัง หวั ด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๑๑๗๙๔
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอท า ม ว ง อํ า เภอท า ม ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๒๕๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๖๑๑๐๒๐
สถานีตํารวจภูธรตําบลสํารอง ตั้งอยูที่ตําบลพังตรุ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. ๐๓๔-๖๕๘๔๓๕ มีเขตอํานาจในพื้น ที่ ตําบลพังตรุ ตําบลทาตระครอ ตําบลหนองตากยา
และตําบลบานใหม หมูที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองขาว ตั้งอยูที่ ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี โทร. ๐๓๔-๕๘๖๑๑๓
๔๐. อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามะกา หมูที่ ๒ ถนนแสงชูโต ตําบลทามะกา โทร. ๐๓๔๕๔๓๐๒๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pk. Thaimka@thaimail ไดจัด
ขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอทามะกา โทร.
๐๓๔-๕๔๓๐๒๐ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามะกา โทร. ๐๓๔-๕๒๑๖๐๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอทามะกา โทร. ๐๓๔๕๔๑๙๙๐
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทามะกา โทร. ๐๓๔-๕๔๓๐๒๐
และ ๐๓๔-๕๔๑๘๑๑
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๔. สํานั กงานพัฒ นาชุม ชนอํา เภอ ตั้งอยูที่ ที่ วาการอํ าเภอท ามะกา โทร. ๐๓๔๕๔๒๙๐๘
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทามะกา
โทร. ๐๓๔-๕๔๑๙๙๕
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอท า มะกา
โทร. ๐๓๔-๕๔๑๘๘๔
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลทามะกา โทร. ๐๓๔-๕๔๑๐๔๔
โทรสาร ๐๓๔-๖๔๐๕๗๙ มีอํานาจเขตเทศบาลตําบลทามะกา ตําบลหวายเหนียว ตําบลดอนชะเอม
ตําบลเขาสามสิบหาบ ตําบลโคกตะบอง ตําบลทาเสา ตําบลพงตึก และตําบลทามะกา
สถานีตํารวจภูธรตําบลลูกแก ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรตําบลลูกแก ตําบลดอนขมิ้น
อําเภอทามะกา โทร. ๐๓๔-๕๖๖๐๖๘ โทรสาร ๐๓๔-๕๖๖๔๙๗ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลทาไม
ตําบลดอนขมิ้น ตําบลยางมวง และตําบลสนามแย
สถานีตํารวจภูธรตําบลทาเรือ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรตําบลทาเรือ ถนนแสงชูโต
ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา โทร. ๐๓๔-๕๖๑๐๓๐ โทรสาร ๐๓๔-๖๓๖๔๙๗ มีเขตอํานาจในพื้นที่
ตําบลทาเรือ ตําบลตระคร้ําเอน ตําบลพระแทน ตําบลอุโลกสี่หมื่น และตําบลหนองลาน
๔๑. อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน หมูที่ ๓ เลขที่ - ถนนกาญจนบุรี-อูทอง ตําบล
พนมทวน โทร. ๐๓๔-๕๗๙๒๔๖ โทรสาร ๐๓๔-๕๗๙๒๔๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - ไดจัด
ขอมูลขาวสารของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน โทร. ๐๓๔๕๗๙๒๔๖ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน โทร. ๐๓๔-๕๗๙๓๓๖
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ ๓ ตํ า บลพนมทวน โทร. ๐๓๔๕๗๙๒๔๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน หมู ๓ โทร. ๐๓๔๕๗๙๒๔๖
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๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน หมู ๓ โทร.
๐๓๔-๖๓๐๔๔๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอพนมทวน หมู ๓ โทร. ๐๓๔-๖๓๐๔๙๑
๖. สํานั กงานสาธารณสุขอํ าเภอ ตั้ง อยู ที่ สํา นักงานสาธารณสุข อําเภอพนมทวน
หมู ๓ โทร. ๐๓๔-๕๗๙๐๓๑
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ หมู ๓ ตําบลพนมทวน
โทร. ๐๓๔-๕๗๙๐๕๓
๔๒. อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอพลอย เลขที่ ๕๔ หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลบอพลอย โทร. ๐๓๔๕๘๑๒๓๖ โทรสาร. ๒๓๔-๕๘๑๒๓๖ ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส : - ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๑๒๓๖ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๑๒๓๖
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ถนนสายบ อ พลอย-หนองปรื อ หมู ที่ ๑๔
ตําบลชองดาน อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๖๒๘๕๑๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบอพลอย ถนนสายใน หมูที่ ๑
ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๑๒๓๖
๔. สํานัก งานพัฒ นาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่ว าการอําเภอบอ พลอย ถนนสายใน
หมูที่ ๑ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๑๓๓๙
๕. สํานักงานที่ดิน อําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนสายบอพลอย-หนองปรือ หมูที่ ๑ ตําบล
บอพลอย โทร. –
๖. สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ ตั้ งอยูท่ี ถนนสายบ อพลอย-หนองปรือ หมูที่ ๑
ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๒๕๒๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๖๘๐ หมูที่ ๑ ถนนสายใน ตําบลบอพลอย
อําเภอบอพลอย โทร. ๐๓๔-๕๘๑๒๔๔
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สถานีตํารวจภูธรตําบล ถนนสายบอพลอย - หนองปรือ หมูที่ ๒ ตําบลหนองรี
โทร. ๐๓๔-๖๔๖๒๕๘ มีอํานาจในเขตพื้นที่ อําเภอบอพลอย
๔๓. อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอเลาขวั ญ เลขที่ - ถนน - ตํ า บล - โทร. ๐๓๔-๕๗๖๑๑๔
โทรสาร ๐๓๔-๕๗๖๒๖๙ ไปรษณีย อิเ ล็กทรอนิก ส : - ได จัด ขอ มูลข าวสารของราชการไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอเลาขวัญ โทร. ๐๓๔-๕๗๖๑๑๔ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเลาขวัญ โทร. ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอเลาขวัญ โทร. –
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่ทําการปกครองอําเภอเลาขวัญ โทร. ๐๓๔๕๗๖๒๖๙
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานพัฒนาการอําเภอเลาขวัญ โทร.
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเลาขวัญ โทร. –
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลาขวัญ โทร. –
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลาขวัญ โทร. ๐๓๔๕๗๖๑๑๙
๔๔. อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ เลขที่ - ถนน - ตําบลดานแมแฉลบ โทร. ๐๓๔-๕๙๗๐๕๔
โทรสาร ๐๓๔-๕๗๙๐๕๗ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส : - ได จั ด ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห
ประชาชนเข าตรวจดู ได ที่ หน าที่ วา การอํ าเภอศรีส วัส ดิ์ โทร. ๐๓๔-๕๙๗๐๕๔ มี สว นราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ โทร. ๐๓๔-๕๙๗๐๕๔
๒. สํานัก งานเกษตรอํ าเภอ ตั้งอยูที่ หมู ที่ ๓ ตําบลดา นแม แ ฉลบ โทร. ๐๓๔๕๙๗๐๕๓
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลดานแม แฉลบ โทร. ๐๓๔๕๙๗๐๕๓
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๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยู ที่ ที่วา การอําเภอศรีสวัส ดิ์ โทร. ๐๓๔๕๙๗๐๕๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ โทร. ๐๓๔-๕๙๗๐๕๔
๖. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ ๓ ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ โทร.
๕๙๗๐๓๕
๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ ๔ ตํ า บลท า กระดาน โทร. ๐๓๔๕๗๔๒๒๐ ๐๓๔-๕๗๔๑๙๑
สถานีตํารวจภูธรตําบลดานแมแฉลบ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลดานแมแฉลบ โทร.
๐๓๔-๕๙๗๐๖๒ มีเขตอํานาจในพื้นที่ ๓ ตําบล ๑๖ หมูบาน
๔๕. อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองปรือ หมูที่ ๑ เลขที่ - ถนนเฉลิมรัตน ตําบลหนองปรือ
โทร. ๐๓๔-๖๔๕๒๓๖ โทรสาร ๐๓๔-๖๔๕๒๓๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : – ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไว ใ หป ระชาชนเข าตรวจดูไ ดที่ ที่ว าการอํา เภอหนองปรื อ โทร. ๐๓๔-๖๔๕๒๓๖
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ โทร.
๐๓๔-๖๔๕๒๓๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ
โทร. ๐๓๔-๖๔๕๐๑๘
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ
โทร. ๐๓๔-๖๔๕๓๒๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ
โทร. ๐๓๔-๖๔๕๓๒๖
๕. สํา นัก งานที่ ดิน อํ าเภอ ตั้ง อยูที่ หมู ที่ ๑ ตํ าบลหนองปรื อ อํ า เภอหนองปรื อ
โทร. ๐๓๔-๖๔๕๓๒๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๔๔๘/๕ หมูที่ ๑ ถนนเฉลิม รัตน ตําบล
หนองปรือ อําเภอหนองปรือ โทร. ๐๓๔-๖๔๕๐๐๖
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๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๕๐๘ หมูที่ ๑ ถนนเฉลิมรัตน ตําบลหนองปรือ
อําเภอหนองปรือ โทร. ๖๔๕๒๓๔
๔๖. อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้ง อยู ที่ ที่ว า การอํ า เภอห ว ยกระเจา เลขที่ ๓๙๙ หมูที่ ๖ ถนนบอ พลอย อูท อง
ตําบลหวยกระเจา โทร. ๐๓๔-๖๕๐๐๕๑ โทรสาร ๐๓๔-๖๕๐๐๕๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ หนาที่วาการอําเภอหวยกระเจา โทร.
๐๓๔-๖๕๐๐๕๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยกระเจา โทร. ๐๓๔-๖๕๐๐๕๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเกษตรอําเภอหวยกระเจา โทร. ๐๓๔๖๕๐๒๑๓
๓. ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอห ว ยกระเจา โทร. ๐๓๔๖๕๐๐๕๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยกระเจา โทร. ๐๓๔๖๕๐๑๓๙
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยกระเจา โทร. ๐๓๔-๖๕๐๒๒๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวยกระเจา
โทร. ๐๓๔-๖๕๐๐๗๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ สถานีตํารวจภูธรอําเภอหวยกระเจา โทร. ๐๓๔๖๕๐๐๒๔
๔๗. อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูท่ี ที่วาการอําเภอดานมะขามเตี้ย เลขที่ - ถนน - ตําบลดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔๖๔๒๒๙๐ โทรสาร ๐๓๔-๖๒๒๒๙๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการ
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ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔-๖๔๒๒๙๐ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔-๖๔๒๒๙๐
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔๖๔๒๑๖๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔๖๔๒๒๙๐
๔. สํานั กงานพัฒนาชุ ม ชนอํ าเภอ ตั้ งอยู ที่ หมูที่ ๑ ตํา บลด านมะขามเตี้ ย โทร.
๐๓๔-๖๔๒๐๖๘
๕. สํา นัก งานที่ ดิ น อํ าเภอ ตั้ งอยูที่ หมูที่ ๑ ตํา บลด านมะขามเตี้ ย โทร. ๐๓๔๖๔๒๑๑๙
๖. สํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ าเภอ ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ ๑ ตํ า บลด า นมะขามเตี้ ย โทร.
๐๓๔-๖๔๒๒๖๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลดานมะขามเตี้ย โทร. ๐๓๔๖๔๒๒๙๐
๔๘. อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ บานลุมสุม หมูที่ ๑ เลขที่ ๘๖ ถนนเทศบาล ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค
โทร. ๐๓๔-๕๙๑๐๖๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๑๐๖๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : - ไดจัดขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอไทรโยค โทร. ๐๓๔-๕๙๑๐๖๕ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๖ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค โทร. ๐๓๔๕๙๑๑๒๑
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๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค โทร. ๐๓๔๕๙๑๐๒๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๖ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค โทร.
๐๓๔-๕๙๑๐๖๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๖ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค
โทร. ๐๓๔-๕๙๑๑๘๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๘๖ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค โทร.
๐๓๔-๕๙๑๐๖๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๓๒๘ หมูที่ ๑ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค โทร.
๐๓๔-๕๙๑๐๓๐
๔๙. อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่ว าการอํ าเภอทองผาภูมิ บา นทา ขนุ น หมูที่ ๑ เลขที่ - ถนนทางหลวง
ตําบลทาขนุน โทร. ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Paphum@
THAIMAIL.COM ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอ
ทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ โทร. ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ บานทาขนุน ตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕
๔. สํานักงานพัฒนาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔๕๙๙๕๑๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ โทร. ๕๙๙๔๙๗
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๖. สํา นั ก งานสาธารณสุข อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ บ า นท า ขนุ น หมู ที่ ๑ ตํ าบลท า ขนุ น
อําเภอทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๑๒๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ บานทาขนุน หมูที่ ๑ ตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๑๑๓
สถานีตํารวจภูธรตําบลปล็อก ตั้งอยูที่ บานปล็อก หมูที่ ๑ ตําบลปล็อก อําเภอ
ทองผาภูมิ โทร. - มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลปล็อก
๘. เรือนจําอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ โทร. ๐๓๔-๕๙๙๕๕๐
๕๐. อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสังขละบุรี เลขที่ - ถนน - ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี โทร.
๐๓๔-๕๙๙๐๙๔ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๕๑๒๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : SANGKLA 7 @hotmai.coml
ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอ โทร. ๐๓๔๕๙๕๐๙๔ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสังขละบุรี โทร. ๐๓๔-๕๙๕๐๙๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี โทร.
๐๓๔-๕๙๕๑๒๑
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสังขละบุรี โทร. ๐๓๔-๕๙๕๐๙๔
๔. สํานักงานพัฒ นาชุม ชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสังขละบุรี โทร. ๐๓๔๕๙๕๕๕๐
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสังขละบุรี โทร. ๐๓๔-๕๙๕๐๙๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี
โทร. ๐๓๔-๕๙๕๓๐๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี โทร.
๐๓๔-๕๙๕๓๐๐
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จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เทอดศักดิ์ กรรณสูต
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

