ผนวก ก.
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 226/๒๕64 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕64
1) อานาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติราชการแทน
ในการกากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและพื้นที่อาเภอ มีดังนี้
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นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
1. กระทรวงมหาดไทย
1. กระทรวงมหาดไทย
1) ที่ทำกำรปกครองจังหวัด (ภ)
1) สำนักงำนจังหวัด (ภ)
2) สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด (ภ)
2) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด (ภ)
3) สำนักงำนที่ดินจังหวัด (ภ)
3) สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด (ภ)
4) ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด
4) สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ภ)
5) องค์กรจัดกำรนำเสีย สำขำสิงห์บุรี
5) สำนักงำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
6) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
บทบำทสตรี ระดับจังหวัด
7) สำนักงำนคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี
2. กระทรวงแรงงาน
8) อำเภอทุกอำเภอ
๑) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (ภ)
๒) สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด (ภ)
2. กระทรวงยุติธรรม
๓) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด (ภ)
๑) เรือนจำจังหวัด (ภ)
๔) สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด (ภ)
๒) สำนักงำนบังคับคดีจังหวัด (ภ)
5) สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสิงห์บุรี (ก)
๓) สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด (ภ)
4) สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด (ก)
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5) สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัด (ก)
1) สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (ภ)
3. กระทรวงกลาโหม
2) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด (ก)
สำนักงำนสัสดีจังหวัด (ภ)
3) บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด (ก)
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนสถิติจังหวัด (ภ)

4. กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (ภ)

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กระทรวงการคลัง
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ภ)
1) สำนักงำนคลังจังหวัด (ภ)
2) สำนักงำนสรรพำกรพืนที่สิงห์บุรี (ก)
6. สานักนายกรัฐมนตรี
3) สำนักงำนธนำรักษ์พืนที่สิงห์บุรี (ก)
1) สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด (ภ)
4) สำนักงำนสรรพสำมิตพืนที่สิงห์บุรี (ก)
2) สำนักงำนกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
จังหวัด (ก)
6. กระทรวงคมนาคม
1) สำนักงำนขนส่งจังหวัด (ภ)
2) แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัด (ก)
3) แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี (ก)
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7. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
1) ตำรวจภูธรจังหวัด (ก)
2) ตำรวจสันติบำลจังหวัด (ก)
3) สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด (ก)
4) สำนักงำนอัยกำรจังหวัด (ก)
5) สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัด (ก)
6) สำนักงำนอัยกำรคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด (ก)
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7. กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด (ภ)
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ภ)
๒) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ภ)
๓) สำนักงำนประมงจังหวัด (ภ)
๔) สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด (ภ)
๕) สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ภ)
6) สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ภ)
7) สำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัด (ก)
8) สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด (ก)
9) ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงนำจืดสิงห์บุรี (ก)
10) โครงกำรชลประทำนจังหวัด (ก)
11) โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำมหำรำช (ก)
12) โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำชัณสูตร (ก)
13) สถำนีพัฒนำที่ดินสิงห์บุรี (ก)
9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด (ภ)
10. กระทรวงพลังงาน
สำนักงำนพลังงำนจังหวัด (ภ)
11. กระทรวงวัฒนธรรม
1) สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด (ภ)
2) พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติอินทร์บุรี (ก)
3) หอสมุดแห่งชำติอินทร์บุรี (ก)
12. กระทรวงพาณิชย์
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด (ภ)
13. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด (ภ)
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14. กระทรวงศึกษาธิการ
๑) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ก)
2) สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี (ก)
3) สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (ก)
4) สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัด (ก)
5) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด (ก)
6) สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ (ก)
7) มหำวิทยำลัยรำชภัฎเทพสตรีวิทยำเขตสิงห์บุรี (ก)
15. ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
1) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๒) เทศบำล
3) องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
16. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) สำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัด
2) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสิงห์บุรี
3) กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสิงห์บุรี
4) ที่ทำกำรไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี
5) ส่วนบริกำรลูกค้ำ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

2) อานาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติราชการแทน
ในการประสานราชการ มีดังนี้
นายณัฐพล ธานีรัตน์
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานอิสระ
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรทุจริตแห่งชำติประจำจังหวัดสิงห์บุรี (ป.ป.ช)
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.)
2) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี (สตง.)
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตังจังหวัด
หมายเหตุ : (ภ) หมำยถึง ส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
(ก) หมำยถึง รำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่ตังอยู่ในจังหวัด

