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ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนราชการ
ของจังหวัดอุทัยธานี อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็นหรือ
รักษาสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีพึงได จังหวัดอุทัยธานีเห็น เปนการสมควรประกาศ โครงสรางและการจัด
องคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนิน งาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และ
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการในจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๕ ง ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
๒. การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานี
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของหนวยงานที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ สํานักงานจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๓.๒ อําเภอ จํานวน ๘ อําเภอ
๔. การบริหารราชการของจังหวัดอุทัยธานี จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคาํ นึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 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 มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แ จงของผูตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ยกเวน ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีไว ชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
(จ) ประสานงานและรวมมือกับ ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ
ฝา ยอั ย การ ข าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลัย ข า ราชการในสํา นั กงานตรวจเงิ น แผ น ดิน และ
ขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
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(ฉ) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กํากับการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้
ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับการดําเนิน งานขององคการของรัฐ บาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัด องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
๗. อํานาจหนาที่ของอําเภอ ไดแก
(ก) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมาย
ใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ
ที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ หัวหนารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่
ตรวจการอื่ น ซึ่งคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวา ราชการจั งหวั ด
มอบหมายในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
๘. วิธีการดําเนินงานของจังหวัด แบงออกเปนสองกรณีคือ
๘.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับอําเภอ ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ ที่วาการอําเภอ สํานักงานอําเภอ สวนราชการประจําอําเภอพื้นที่รับผิดชอบตามแตกรณี
๘.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับจังหวัด ใหประชาชนติดตอขอรับบริการ
ไดที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด ตามแตกรณี
๙. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานในจังหวัด
ไดแก ศาลากลางจังหวัด ตั้งอยูเลขที่ ๓๑ ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี รหัสไปรษณีย ๖๑๐๐๐ ณ หนวยงาน ดังนี้
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๙.๑ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๔ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โทร.
๐-๕๖๕๒-๐๗๓๗ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓, ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uthaithani
@moi.go.th
๙.๒ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ตั้งอยูที่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๙๑๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pruthaithani@prd.go.th
๙.๓ ศูน ยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยูที่ชั้น ๔ อาคารศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๗
๙.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website : http://www.uthaithani.go.th
๑๐. ขอมูลขาวสารของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด อุทัยธานี
๑๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหมศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๑๕
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๑๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pruthaithani@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 ลาง
การประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะ
นโยบายดานการประชาสัม พัน ธใ หกับสวนราชการตาง ๆ และดําเนิน การประชาสัม พัน ธ เพื่อ ให
ประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
๑๐.๔ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข องจั ง หวั ด
ใหสอดคลองกับแผนงานการประชาสัมพันธของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
(ข) ดําเนินการเผยแพรขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
(ค) ประสาน ใหคําปรึกษา และใหก ารชวยเหลือดานการประชาสัม พัน ธ
แกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๑๕
๑๑. ที่ทําการสัสดีจังหวัดอุทัยธานี
๑๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๑.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอทุ ัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖
๑๑.๓ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพล กองกําลังสํารอง การตรวจเลือก
ทหารกองเกิน เขากองประจําการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑๑.๔ ที่ทําการสัสดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการควบคุม กํากับดูแ ล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
ในเขตทองที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตทองที่จังหวัด
(ง) ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาที่ของจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
(จ) บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โต ตอบ และชี้แ จงป ญหาในกิ จการสัส ดี
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่จังหวัดเพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหารและการเตรียมพล
(ช) รวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุง
ในเขตทองที่จังหวัด
(ซ) หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตรา
การจัด ยุทโธปกรณของหนว ย ตลอดจนกิ จการอัน เกี่ย วกั บกํา ลัง คน ในเขตทองที่จั งหวัด ตามที่
ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
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๑๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่ทําการสัสดีจังหวัด จัดไวใ หประชาชน
เขาตรวจดูไดที่แผกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖
๑๒. ขอมูลขาวสารของสํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
๑๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๒.๒ ตั้งอยูท่ี ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๔๖๘
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๔๖๘ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส UTI@CGD.GO.TH
๑๒.๓ สํา นัก งานคลัง จั งหวั ดมี ภ ารกิจ เกี่ย วกับ การควบคุ ม ดู แ ลการใชจ า ยเงิ น ของ
แผนดินและของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบกติกากลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจาย
อยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากร
๑๒.๔ สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดํานินการเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนําเงินสงคลัง และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ
(ค) จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของแผนดิน
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานคลังจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๔๖๘
๑๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุทัยธานี
๑๓.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
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๑๓.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๒๒๙
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๗๕๘
๑๓.๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
๑๓.๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และรายงานสถานการณ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ
เพื่อการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(ข) ประสานและจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยของจังหวัดใหเปนไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
(ค) สงเสริมและประสานการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงานในกระทรวง
(ง) สงเสริม สนับ สนุ น และประสานการดํ าเนิน งานกั บองคก รเครือ ขา ย
ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
(จ) สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
รวมทั้งสงตอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมาย
(ฉ) เปนศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับ
จังหวัด
(ช) เผยแพร ประชาสั ม พั น ธแ ละรณรงค ใ ห มีก ารดําเนิน กิจ กรรมเกี่ย วกั บ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดไดจัด ไวใ หป ระชาชนเขาตรวจดูได ที่ สํานั กงานพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการจัง หวัด โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๒๒๙
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๑๔. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
๑๔.๑ เปน สวนราชการประจําจังหวัด สัง กัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๔.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเกา) โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓-๔
โทรสาร ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moac_uti @ yahoo.com
๑๔.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม
การชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ เปนศูนยกลางการบริหาร
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
๑๔.๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณภายในจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ และเสนอแนวทางและติดตามการใชงบประมาณประจําปของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณในจังหวัด
(ง) ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในจังหวัด
(จ) กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
(ฉ) ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓-๔
๑๕. สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
๑๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๕.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเกา) โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๐๔
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๔๔๖๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส uthaifish@hotmail.com
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๑๕.๓ สํานักงานประมงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มี
มาตรฐานถู กสุ ข อนามั ย ให มี ปริ ม าณเพี ย งพอตอ การบริ โ ภคภายในประเทศ และสามารถแขง ขั น
ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
๑๕.๔ สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกํากับใหธุรกิจและอาชีพการประมง
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่กําหนด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การทําการประมง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการให
ความรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
(ค) จัดทํ าแผนพัฒ นาด านประมง ฐานข อมูล ประมง 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) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประมงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประมงจังหวัด โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๐๔
๑๖. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
๑๖.๑ เป น ส ว นราชการประจํ าจั ง หวั ด สัง กั ดกรมปศุสั ต ว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๖.๒ ตั้งอยูที่ ๔๙ หมู ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๐๒๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๐๒๕
๑๖.๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
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๑๖.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมาย
วาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ดานการปศุสัตวภายในจังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ๔๙ หมู ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๒๕
๑๗. สํานักงานปาไมจังหวัดอุทัยธานี
๑๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๑๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนรักการดี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๐๙
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๑๕๙
๑๗.๓ สํานักงานปาไมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัย
เศรษฐกิจและผลิตผลปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทําไมและของปา
ตามกฎหมายปาไมในพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยกลยุทธ
เสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๗.๔ สํานักงานปาไมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับตรวจสอบการนําไมและของปา
เคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายสวนปาและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
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(ข) สงเสริมและพัฒนาการปาไมตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานปาไมจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานปาไมจังหวัดอุทัยธานี ถนนรักการดี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๐๙
๑๘. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
๑๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนอุทัย-มโนรมย จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๑๑๖ โทรสาร
๐-๕๖๕๑-๒๐๐๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส uthaithani@doac.go.th
๑๘.๓ สํา นั กงานเกษตรจัง หวัด มี ภ ารกิ จเกี่ ยวกั บการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริม
การเกษตร การควบคุ ม คุณภาพสิน คาและผลิตภั ณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สูเกษตรกรเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร
๑๘.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ เกษตร
ของชุมชน
(ข) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัด ถนนอุทัย-มโนรมย จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๑๑๖
๑๙. สํานักงานสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
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๑๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๑๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนอุทัย-มโนรมย จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๑๐๕ โทรสาร
๐-๕๖๕๑-๓๐๒๙
๑๙.๓ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรู
เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๑๙.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํา เนิ น การตามกฎหมายว า ด วยสหกรณ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) สงเสริมและพัฒนางานสหกรณทุกประเภท และกลุมเกษตรกร
(ค) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(ง) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานั กงานสหกรณจังหวัด ถนนอุทัย-มโนรมย จังหวัด อุทัยธานี โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๑๐๕
๒๐. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๒๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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๒๐.๒ ตั้งอยูที่ ๓๖๖ หมู ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๒๘๓
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๘๐๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : airouthai@yahoo.com
๒๐.๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากินเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของ
รัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่ดิน
เกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง
หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน
โดยรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๒๐.๔ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๒๘๓
๒๑. สํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี
๒๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
๒๑.๒ ตั้งอยูที่ ๒๔ หมูที่ ๓ ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๔๔ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๐๓๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
uthaithani@dlt.motc.go.th
๒๑.๓ สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสง
ทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย
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๒๑.๔ สํานักงานขนสงจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยลอเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
(ข) วางแผนการขนสงทางบกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
และสถานีขนสง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานขนสงจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://www.geocities.com2dltuthai และ สํานักงานขนสงจังหวัด เลขที่ ๒๔ หมู ๓
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๔๔
๐-๕๖๕๑-๓๐๓๓
๒๑.๖ มีสํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี สาขา จํานวน ๑ สาขา ไดแก
(๑) สํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี สาขาอําเภอบานไร ตั้งอยูที่ ๖๐/๘ หมู ๑
ตําบลบ านไร อํา เภอบา นไร จั งหวัด อุทั ยธานี โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๒๓ และ ๐-๕๖๕๓-๙๐๐๗
โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๙๑๒๓ มีพื้นที่ใหบริการดังนี้ อําเภอหวยคต และ อําเภอบานไร
๒๑.๗ มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน ๑ แหง ไดแก
(๑) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูที่ ถนนเติบศิริ ตําบลอุทัยใหม
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๑๔ ขอบเขตการใหบริการ รถโดยสาร
ประจําทางในเสนทางหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และ รถขนาดเล็ก
๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
๒๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๒.๒ ตั้งอยูที่ ๑๒๘ หมู ๓ ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๐๔๐ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๑
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๒๒.๓ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การสงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในจังหวัด
๒๒.๔ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด
(ข) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล สงเสริม เผยแพร บํารุงรักษา และ
ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ง) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
และกิจการประปา
(จ) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจังหวัด
โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๐๔๐
๒๓. สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
๒๓.๑ เป น ส วนราชการประจํา จั งหวัด สัง กั ดสํ านั กงานสถิติ แ ห งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๑๒
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๐๕๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uthai@nso.go.th
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๒๓.๓ สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติระดับประเทศ
โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน
๒๓.๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับพื้นที่
(ข) บริหารจัดการการจัดทําสํามะโน
(ค) บริหารจัดการการสํารวจขอมูล
(ง) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมูลสถิติ
(จ) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลสถิติระดับพื้นที่
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลในระดับ
พื้นที่
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสถิติจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสถิติจังหวัด โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๑๒
๒๔. สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
๒๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๔.๒ ตั้งอยูที่ ๑๒๙ หมูที่ ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๔๒ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๕๗๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : un_comoff@hotmail.com
๒๔.๓ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา
และการประกันภัย
๒๔.๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค
รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงาน
ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
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(ข) ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการพาณิชย รวมทั้ง
จัดลําดั บความสําคั ญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป ใ หสอดคลอ ง
กับ แผนแม บ ทของกระทรวงและแผนจั ง หวั ด ตลอดจนกํา กั บ เร ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนิน งานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด กระทรวง และเปน หนวยขอมู ล
ทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพาณิชย เพื่อแกปญหาตลาด
การคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอื่น ๆ
(ง) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพาณิชยจังหวัด ๑๒๙ หมูที่ ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๔๒
๒๕. สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
๒๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๗
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uthaithani@moi.go.th
๒๕.๓ สํานักงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น
๒๕.๔ สํานักงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระดั บ ชาติ ไ ปเป น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
จังหวัดในพื้นที่
(ข) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของจังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหาร
และวางแผนพัฒนาจังหวัด
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(ค) จัดทํ าแผนพั ฒ นาจัง หวัด ดํ าเนิน การตามแผน กํากั บ และติ ดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
(ง) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรบั มอบหมาย
๒๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูที่ สํานักงานจังหวัด ศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๗, ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓ หรือทางเว็ปไซด www.uthaithani.go.th
๒๖. ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
๒๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๖.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๔๔๔
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๔๔๔
๒๖.๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดิน แดน
และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิด
ความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
๒๖.๔ ที่ทําการปกครองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของที่ทําการปกครองจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ http://www.uthaithani.go.th และที่ทําการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๔๔๔
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๒๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
๒๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒๗.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๓๗
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๓๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cdduthai@thaimail.com
๒๗.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน
และมาตรการในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนฝ กอบรมและพั ฒ นาผูนํ าชุม ชน องคกรชุม ชน และ
เครือขายองคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
๒๗.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(ข) กํากับ ดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๓๗
๒๘. สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๒๘.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒๘.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๔๒ และ ๐-๕๖๕๒-๐๕๒๗ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๑๐๕
๒๘.๓ 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
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๒๘.๔ สํานักงานที่ดินจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การรังวัดพิสูจนสอบสวน การทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลงการรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ สํานักงานที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๔๒ และ ๐-๕๖๕๒-๐๕๒๗
๒๘.๖ มีสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จํานวน ๒ สาขา คือ
(๑) สาขา บานไร ตั้งอยูที่ ถนนสุขาภิบาล ๔ อําเภอ บานไร จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๒๑ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอบานไร
(๒) สาขา หนองฉาง ตั้ง อยู ที่ ถนนบ านไร -หนองฉาง อํา เภอหนองฉาง
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โทร. ๐-๕๖๕๓-๑๓๑๔ มีเขตบริการดังนี้ อําเภอหนองฉาง อําเภอลานสัก และ
อําเภอหวยคต
๒๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
๒๙.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๙.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๘๙๗ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๘๙๗
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๒๙.๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมือง
ระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการ
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแ ลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่น ฐานและโครงสรางพื้น ฐาน รวมทั้ง
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมี
สภาพแวดล อ มที่ ดี เกิ ด มาตรฐาน ความปลอดภัย แห ง สาธารณชน ความเปน ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๙.๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมือง
และโยธาธิการที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๙.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย
ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๘๙๗
๓๐. เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
๓๐.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓๐.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๘๘ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๕๐๖
๓๐.๓ เรื อนจํ าจั ง หวั ด มีภ ารกิ จเกี่ ยวกั บการควบคุ มและแกไ ขพฤตินิ สั ยผู ต องขั ง
โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปน พลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ
๓๐.๔ เรือนจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุม ผูตองขังซึ่งเปน คนฝาก ผูต องขังระหว างคดีใ นเขตอํานาจศาล
ที่เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพ
แกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของเรือนจําจังหวัดไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๘๘
๓๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
๓๑.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๑.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเกา) โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๓
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๓ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uthaithaniLabour@mweb.co.th
๓๑.๓ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและคุม ครองแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และประสานการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
๓๑.๔ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒ นา
เปนศูนยสารสนเทศดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

๓๑.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
(หลังเกา) โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๓
๓๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
๓๒.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๓๒.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุ ทัย อาคารศาลากลางจัง หวัด อุทั ยธานี (หลัง เก า) โทร.
๐-๕๖๕๑-๓๐๒๔ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๐๒๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uti@doe.go.th
๓๒.๓ สํานักงานจัด หางานจังหวั ด มีภารกิจ เกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและ
คุม ครองคนหางาน โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน ม ตลาดแรงงาน
เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อ ให ป ระชากรมี ง านทํ า ที่เ หมาะสมกับ ความรู ความสามารถและความถนั ด ไม ถูก หลอกลวง
ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๓๒.๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงานและโครงการต อ
กรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๒.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ถนนศรีอุทัย อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเกา)
โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๐๒๔
๓๓. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
๓๓.๑ เปน สวนราชการประจําจั งหวัด สังกัดกรมสวัสดิ การและคุม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
๓๓.๒ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย อาคารใหม ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๐๗
โทรสาร ๐-๕๖๕๒-๐๘๔๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : utn@labour.go.th

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

๓๓.๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การแรงงานสัม พัน ธ การแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไกมาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
ทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓๓.๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเกา) โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๐๗
๓๔. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
๓๔.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
๓๔.๒ ตั้งอยูที่ ๑๕๙ หมู ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๗๙๘ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๕๙๘
๓๔.๓ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิต
ที่มั่นคง
๓๔.๔ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานในเขตพื้นที่
จังหวัด
(ข) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการตอสํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๔.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๗๙๘, ๐-๕๖๕๑-๒๕๙๘
๓๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๓๕.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๕.๒ ตั้งอยูที่ ๑๖๐ หมู ๓ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๓๒๗ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : hcuthai1@hotmail.com
๓๕.๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การปองกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
๓๕.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๕.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕
๓๕.๖ มีหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลอุทัย ธานี ขนาด ๓๕๐ เตียงตั้ง อยู ที่ ๕๖ ถนนรั กการดี
ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๘๑, ๐-๕๖๕๑-๒๔๐๖
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๒๕๘๐ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : uthaithanee_hospital@thaimail.com พื้น ที่
ใหบริการ จังหวัดอุทัยธานี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

(๒) โรงพยาบาลหนองฉาง ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๔๗ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๓-๑๑๔๑ โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๑๕๔๔ ไปรษณีย
อิเ ล็ก ทรอนิ กส : nongchang2@hotmail.com พื้ น ที่ ใ ห บริ การ อํา เภอหนองฉาง จั งหวัด อุทั ยธานี
สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหนองฉาง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
(๓) โรงพยาบาลทัพทัน ขนาด ๙๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๗๕ หมู ๑ ตําบลทัพทัน
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๔-๐๐๒๖-๓๐ โทรสาร ๐-๕๖๕๙-๑๐๐๐ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : thapthan@cscoms.com พื้นที่ใหบริการ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สําหรับ
ขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจั ดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลทัพทั น
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
(๔) โรงพยาบาลสวางอารมณ ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๘๐ หมู ๑ ตําบล
สวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๐๐, ๐-๕๖๕๙-๙๑๑๕ โทรสาร
๐-๕๖๕๔-๔๒๐๓ พื้นที่ใหบริการ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ
ของโรงพยาบาลไดจัดไวใ หประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี
(๕) โรงพยาบาลบานไร ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๓๐๗ หมู ๑ ตําบลบานไร
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๓๘-๔๐ โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๙๐๐๐ พื้นที่ใหบริการ
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดที่โรงพยาบาลบานไร อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
(๖) โรงพยาบาลลานสัก ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๔๖๖ หมู ๒ ตําบลลานสัก
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๑๓๐-๓, ๐-๕๖๕๓-๗๐๘๖ โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๗๑๓๓
พื้นที่ใ หบริการ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของโรงพยาบาล
ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่โรงพยาบาลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(๗) โรงพยาบาลหนองขาหย าง ขนาด ๑๐ เตี ยง ตั้ งอยู ที่ ๔๑/๑ หมู ๕
ตําบลหนองขาหยาง อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๔-๕๒๑๐-๒, ๐-๕๖๕๙-๗๐๘๖
โทรสาร ๐-๕๖๕๔-๕๒๑๓ พื้นที่ใหบริการ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี สําหรับขอมูลขาวสาร
ของราชการของโรงพยาบาลไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดที่ โรงพยาบาลหนองขาหยาง อําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี
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(๘) โรงพยาบาลหวยคต ขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่ ๑๒๗ หมู ๕ ตําบลหวยคต
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๕-๙ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๙ พื้นที่ใหบริการ
อํา เภอห ว ยคต จั งหวั ด อุ ทัย ธานี สํ า หรั บ ข อมู ล ข า วสารของราชการของโรงพยาบาลได จัด ไว ใ ห
ประชาชนตรวจดูไดที่โรงพยาบาลหวยคต อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี
๓๖. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
๓๖.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๖.๒ ตั้งอยูที่ ๑๒๘ หมู ๓ ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๐๔๐, ๐-๕๖๕๑-๒๗๑๐ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
induthai@cscoms.com
๓๖.๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แร พิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร การควบคุมแรดีบุก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓๖.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 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
จังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๖.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๐๔๐, ๐-๕๖๕๑-๒๗๑๐
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๓๑๗๑
๓๗. ตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓๗.๑ เปนสวนราชการประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗.๒ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๒๐๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๒๐๕
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๓๗.๓ ตํารวจภูธรจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกัน
และปราบปรามผูกระทําผิด
๓๗.๔ ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ
รับผิดชอบ
(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ค) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
(ง) ดําเนิน การเกี่ ยวกับการควบคุม การสืบ สวนสอบสวนคดีอาญาในเขต
อํานาจรับผิดชอบ
(จ) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
(ฉ) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗.๕ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการ ของตํารวจภูธรจังหวัด ไดจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ แผนกนโยบายและแผนตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๔๗๙๐
๓๘. อําเภอ
๓๘.๑ อําเภอเปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบบริหารงานของอําเภอ และสามารถแบงพื้นที่บางตําบล
ออกเปนกิ่งอําเภอได
๓๘.๒ โดยทั่วไปมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการของอําเภอ ดังนี้
๓๘.๒.๑ สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ
มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
๓๘.๒.๒ สวนราชการตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ
เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ไดแก
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(๑) หนวยสัสดีอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปนหนวยงานยอย
ของที่ทําการสัสดีจังหวัด ใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เชน การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การออกหมายเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(๒) สํานักงานเกษตรอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เปน
หนวยงานยอยของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) วางแผนและส ง เสริ ม การวางแผนการผลิต การเกษตร
ในอําเภอ
(ข) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกรและ
วิสาหกิจเกษตรของชุมชน
(ค) สงเสริมและประสานการถายทอดความรูดานการผลิต
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
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ที่ทํ าการปกครองอํา เภอเป น ส วนราชการประจํา อํา เภอเป น
หนวยงานยอยของที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดํา เนิ น การเกี่ย วกับ อํา นาจหน าที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
อําเภอ
(ข) ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานอําเภอ
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
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(ก) ดํา เนิ น การเกี่ย วกับ อํา นาจหน าที่ ข องกรมในเขตพื้ น ที่
กิ่งอําเภอ
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ
เปนหนวยงานยอยของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิ น การและประสานงานเกี่ ยวกับ การพัฒ นาชุม ชน
ในอําเภอ
(ข) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักงานที่ดิน อํ าเภอ เปน สว นราชการประจํ าอําเภอ เป น
หนวยงานยอยของสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนิน การตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(ข) ปฏิ บั ติ ง านในด า นการออกใบจอง การออกหนั ง สื อ
รับรองการทําประโยชน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยก
ที่ดินออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย รวมทั้ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนีย ม ค า ใช จ าย และภาษี อากรเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ
เปน หนวยงานยอยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
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(ก) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(ข) ดํา เนิ น การและประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(ค) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนสวนราชการประจําอําเภอ เปน
หน ว ยงานย อ ยของตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย และ
การปองกันปราบปรามผูกระทําผิด ตลอดจนการสอบสวนดําเนิน คดีความผิดในคดีอาญาในพื้น ที่
อาจแบงอํานาจหนาที่ในพื้นที่อําเภอบางสวนใหสถานีตํารวจภูธรตําบลรับผิดชอบ
(๘) เรือนจําอําเภอ เปน สวนราชการประจําอําเภอ เรือนจําอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ควบคุ ม ผู ต อ งขั ง ซึ่ ง เป น คนฝาก ผู ต อ งขั ง ระหว า งคดี
ในเขตอํานาจศาลที่เรือ นจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูใ นอํานาจการควบคุ ม
ตามที่กําหนด
(ข) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง
(ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม
และฝกวิชาชีพแกผูตองขัง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง
(จ) จั ด สวั ส ดิ ก าร ให ก ารสงเคราะห และพั ฒ นาสุ ข ภาพ
อนามัยแกผูตองขัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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๓๙. อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองอุทัยธานี ถนนทาชาง ตําบลอุทัยใหม โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๒
โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองฯ
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๒ ตําบลน้ําซึม โทร. ๐-๕๖๕๑-๒๔๒๒
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองฯ โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอเมืองฯ โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๑๕๗
๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลน้ําซึม โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๐๒๖
๖. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหม โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๒๗๕
๔๐. อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหนองขาหยาง ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตําบลหนองขาหยาง
โทร. ๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔ โทรสาร ๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการปกครองอําเภอหนองขาหยาง โทร. ๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔ มีสวนราชการประจําอําเภอ
ในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหนองขาหยาง โทร. ๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔
๒. สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ศู น ย ร าชการอํ า เภอหนองขาหย า ง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๖๗
๓. ที่ทํ า การปกครองอํ า เภอ ตั้ ง อยูที่ อาคารที่ ว า การอํ า เภอหนองขาหย า ง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ อาคารที่วาการอําเภอหนองขาหยาง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๕๘
๕. สํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ อาคารที่ ว า การอํ า เภอหนองขาหย า ง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๕๔
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูน ยราชการอําเภอหนองขาหยาง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๕๗
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๗. สถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ศู น ย ร าชการอํ า เภอหนองขาหย า ง โทร.
๐-๕๖๕๙-๗๐๕๒
๔๑. อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอหนองฉาง ถนนเทศบาล ๑ ตํ า บลหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๓-๑๒๔๑ โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๑๒๔๑ ไดจัด ขอมู ลขา วสารของราชการไวใ ห ประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอหนองฉาง โทร. ๐-๕๖๕๓-๑๒๔๑ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หน วยสัส ดี อํา เภอ ตั้ง อยู ที่ หมู ๕ ตํ าบลหนองฉาง อํา เภอหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๑-๑๒๔๑
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๓-๑๑๕๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๓-๑๓๔๑
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง
โทร. ๐-๕๖๕๓-๑๓๓๗
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๓-๑๓๔๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง
โทร. ๐-๕๖๕๓-๑๒๑๐
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๕ ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง โทร.
๐-๕๖๕๓-๑๑๖๒
สถานีตํารวจภูธรตําบล ตั้งอยูที่ หมู ๔ ตําบลเขาบางแกรก โทร. ๐-๕๖๕๔-๓๑๕๐
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลทุงโพ ตําบลเขากวางทอง ตําบลเขาบางแกรก
๔๒. อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน เลขที่ ๓๐๐ ถนนทัพทัน -ตลุกดู ตําบลทัพทัน โทร.
๐-๕๖๕๙-๑๑๖๘ โทรสาร ๐-๕๖๕๙-๑๑๖๘ ไดจั ด ข อ มู ลข า วสารของราชการไว ใ หป ระชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๑๖๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๑๙๐
สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๒๐๓
ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๑๖๘
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๐๐๒๑
สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๒๕๑
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๑๖๑
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๙๕ หมูที่ ๑ ตําบลทัพทัน โทร. ๐-๕๖๕๙-๑๑๗๐
สถานีตํารวจภูธรตําบลตลุกดู ตั้งอยูที่ หมูที่ ๓ ตําบลตลุกดู โทร. ๐-๕๖๕๔-๑๒๑๐
มีเขตอํานาจในพื้นที่ ตําบลตลุกดู ตําบลหนองสระ และตําบลหนองกระทุม
๔๓. อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสวางอารมณ ถนนทัพทัน-สวางอารมณ ตําบลสวางอารมณ
โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕ โทรสาร ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : ไมมี ไดจัดขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใ หประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ว าการอําเภอสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕
มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๑๐๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ตั้ ง อยู ที่ ที่ ว า การอํ า เภอสว า งอารมณ โทร.
๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๕
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๒
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ตําบลสวางอารมณ โทร. ๐-๕๖๕๙-๙๐๘๑
๔๔. อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลานสัก หมูที่ ๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลลานสัก
โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖ โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
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เขาตรวจดูไดที่ ศู น ยบริการขอมูลขาวสารอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖ มีสวนราชการ
ประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอลานสัก โทร.๐-๕๖๕๓-๗๐๙๔
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๒๐๒
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๖
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๘๗
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ศูนยราชการอําเภอลานสัก โทร. ๐-๕๖๕๓-๗๐๙๕
๔๕. อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยคต เลขที่ ๒๒๒ ถนนสุขฤทัย-หวยคต ตําบลหวยคต
โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ ที่วาการอําเภอหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ บริเวณที่วาการอําเภอหวยคต หมูที่ ๓ ตําบลหวยคต
โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๘๙
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๙๔
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๐๐๒
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๑๙/๑๑ หมูที่ ๓ ตําบลหวยคต โทร.
๐-๕๖๕๑-๘๐๙๕
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๒๕ หมูที่ ๓ ตําบลหวยคต โทร. ๐-๕๖๕๑-๘๑๒๙
๔๖. อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานไร ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๐๘
โทรสาร ๐-๕๖๕๓-๙๑๐๘ ไดจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดที่ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๐๘ มีสวนราชการประจําอําเภอในสังกัด คือ
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๑. หนวยสัสดีอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๑๔
๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ ตั้งอยูที่ หมู ๑ ตําบลบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๑๗
๓. ที่ทําการปกครองอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๐๘
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตั้งอยูที่ ที่วาการอําเภอบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๒๖
๕. สํานักงานที่ดินอําเภอ ตั้งอยูที่ ๑๙๙ หมู ๑ ตําบลบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๒๑
๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒๙๐ หมู ๑ ตําบลบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๐๑๓
๗. สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ตั้งอยูที่ ๒ หมู ๑ ตําบลบานไร โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๑๐๖
๘. สถานีตํารวจภูธรตําบลเมืองการุง ตั้งอยูที่ ๑๕๕ หมู ๔ ตําบลเมืองการุง โทร.
๐-๕๖๕๔-๒๑๔๕
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
อมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

