ข้อมูลผู้บร ิหารจังหวัดอานาจเจร ิญ
1. กระทรวงมหาดไทย

นางสาวรักนิกร แสนทว ีสุข
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
ปลัดจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-92809858

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-92034417

นายสุดใจ สมุทรเวช

นักว ิชาการที่ดินชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทน

นายภูษิต น้อยโสภากุล

นางสาวกาญจนา สีลากุล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอานาจเจร ิญ

โทร. 08-48740573

นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ

นักว ิเคราะห์ผังเมืองชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนโยธาธิการและ

พัฒนาการจังหวัดอานาจเจร ิญ

ท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-99734800

ผังเมืองจังหวัดอานาจเจร ิญ

โทร. 08-15270604

โทร. 08-44683443

นายเฉลียว หวังค้ากลาง

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-99696811

2. กระทรวงสาธารณสุข

นายปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-15487650

นายแพทย์หญิงอุไรวรรณ จานรรจ์สิร ิ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอานาจเจร ิญ

3. กระทรวงพาณิชย์

นายว ิรัตน์ นามวงษา

พาณิชย์จงั หวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 06-32230393

โทร. 08-15491919
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4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชาญว ิทย์ ธานี

นายวชิระ กว้างขวาง

นางจันจิรา สายรอด

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอานาจเจร ิญ

เกษตรจังหวัดอานาจเจร ิญ

ประมงจังหวัดอานาจเจร ิญ

โทร. 08-19999793

โทร. 08-46059998

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

ว่าที่รอ
้ ยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย

นางสาวจร ิยา วงศ์ว ีระ

โทร. 08-56609829

โทร. 06-29796153

โทร. 095-602-2189

สหกรณ์จงั หวัดอานาจเจร ิญ

ปศุสัตว์จงั หวัดอานาจเจร ิญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-19997185

5. กระทรวงอุตสาหกรรม
นายปิยะ ท้วมเกร็ด

อุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจร ิญ

โทร. 06-59872198 และ 08-51621163
6. กระทรวงแรงงาน

นายบุญตา ศิร ิจันทร์

นางสาวกิติมา ติรเศรษฐเสมา

แรงงานจังหวัดอานาจเจร ิญ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอานาจเจร ิญ

นางอภิญญา นันทสว่าง

นายสมบัติ เสงยี่ มศักดิ์

โทร. 09-72249070

จัดหางานจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 09-33194700

7. กระทรวงวัฒนธรรม
นายว ิสูตร ดวงสิมา

วัฒนธรรมจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 06-32089221

โทร. 08-18780043

ประกันสังคมจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-18770018
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8. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางรุง่ ทิพย์ เสนามาตย์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 06-59845197
9. กระทรวงการคลัง
นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์
คลังจังหวัดอานาจเจร ิญ

โทร. 06-31926925 และ 08-04253291
10. กระทรวงคมนาคม
นางจินตนา สูตรมงคล

ขนส่งจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 06-55069145
11. กระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เขียวอ่อน

ผู้บัญชาการเร ือนจาจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 080-0711902

นายสุทัศน์ ว ิเชยละ

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอานาจเจรญ
ิ
โทร. 08-18494108

นายสันทัด ประสานวรรณ

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 089-9733671
12. สานักนายกรัฐมนตร ี
นางวาสนา แถวเพ็ชร

ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 09-22468337

13. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางเบญจมาศ หะยาจันทา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-17604279 และ 08-12635910
14. กระทรวงดิจท
ิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวสมใจ มูลสาร

สถิติจงั หวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 090-9804253
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15. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวัชระ เอกว ิร ิยะภิชาติ

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-12618019
16. กระทรวงพลังงาน
นายอภิวัจน์ แก้วตั้งขึ้น

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 08-99655619
17. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวเพ็ญศิร ิรัตน์ อาจทว ีกุล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 09-48232263
18. อาเภอ

- ว่าง -

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค

นายอาเภอหัวตะพาน

นายอาเภอเมืองอานาจเจร ิญ
โทร. 08-18675902

โทร. 08-18675919

- ว่าง -

- ว่าง -

นายอาเภอลืออานาจ

นายอาเภอเสนางคนิคม

นายนิกร ทองจิตร

นายวสุรุจ สามารถ

โทร. 08-18675924

โทร. 08-18675909

โทร. 08-18675929

โทร. 08-18675910

นายอาเภอปทุมราชวงศา

นายอาเภอพนา

นายพลกฤษ เร ืองสุกใส
นายอาเภอชานุมาน

โทร. 08-18675906
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19. ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล

นายกองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดอานาจเจร ิญ
โทร. 06-28919159

เทศบาลตาบล จานวน 23 แห่ง

นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์

นายกเทศมนตร ีเมืองอานาจเจร ิญ
โทร. 09-1457-9999

องค์การบร ิหารส่วนตาบล จานวน 39 แห่ง

1. เทศบาลตาบลนายม

1. องค์การบร ิหารส่วนตาบลไม้กลอน

2. เทศบาลตาบลพนา

2. องค์การบร ิหารส่วนตาบลโนนงาม

http://nayom.go.th/index.php
http://tessabanphana.go.th/
3. เทศบาลตาบลเสนางคนิคม

http://www.senangcity.go.th/
4. เทศบาลตาบลพระเหลา

https://www.phalao.go.th/
5. เทศบาลตาบลหัวตะพาน

http://www.huataphancity.go.th/
6. เทศบาลตาบลสิร ิเสนางค์

https://senangkanikom.go.th/public/
7. เทศบาลตาบลนาหมอม้า
https://namorma.go.th/
8. เทศบาลตาบลโคกกลาง

http://tambonkokglang.go.th/
9. เทศบาลตาบลปทุมราชวงศา
https://www.ptrws.go.th/
10. เทศบาลตาบลโคกก่ง

http://kokkhong.go.th/index.php
11. เทศบาลตาบลนาวัง

https://2020.nawang.go.th/
12. เทศบาลตาบลไก่คา

https://kaikhum.go.th/
13. เทศบาลตาบลเค็งใหญ่
http://keangyai.go.th/

14. เทศบาลตาบลนาป่าแซง
https://napasang.go.th/

15. เทศบาลตาบลชานุมาน
http://www.csm.go.th/

16. เทศบาลตาบลหนองข่า

http://www.nongkacity.go.th/index.php

http://www.maikron.go.th/

https://www.nonngam.go.th/

3. องค์การบร ิหารส่วนตาบลหนองแก้ว

https://www.nongkaewamnat.go.th/
4. องค์การบร ิหารส่วนตาบลจิกดู่
http://www.jikdu.go.th/

5. องค์การบร ิหารส่วนตาบลปลาค้าว
http://plakhao.go.th/

6. องค์การบร ิหารส่วนตาบลป่าก่อ
https://pakor.go.th/public/

7. องค์การบร ิหารส่วนตาบลสร้างถ่อน้อย
http://www.sangthonoi.go.th/

8. องค์การบร ิหารส่วนตาบลดอนเมย
https://www.donmeiy.go.th/

9. องค์การบร ิหารส่วนตาบลน้าปลีก

https://namplik.go.th/public/
10. องค์การบร ิหารส่วนตาบลนาแต้
http://www.natae.go.th/

11. องค์การบร ิหารส่วนตาบลคาเขื่อนแก้ว

http://www.khamkhuenkaew.go.th/
12. องค์การบร ิหารส่วนตาบลไร่สีสุก
https://raisisuk.go.th/public/

13. องค์การบร ิหารส่วนตาบลจานลาน
http://janlan-acr.go.th/index.php
14. องค์การบร ิหารส่วนตาบลนาผือ

https://naphue.go.th/public/

15. องค์การบร ิหารส่วนตาบลโพนทอง

https://phontong.go.th/public/
16. องค์การบร ิหารส่วนตาบลนาเว ียง
https://nawiang.go.th/public/
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เทศบาลตาบล

องค์การบร ิหารส่วนตาบล

17. เทศบาลตาบลสามหนอง

17. องค์การบร ิหารส่วนตาบลหนองมะแซว

18. เทศบาลตาบลอานาจ

18. องค์การบร ิหารส่วนตาบลคึมใหญ่

http://samhnong.go.th/

http://www.amnat.go.th/index.php
19. เทศบาลตาบลเปือย

https://puai.go.th/public/
20. เทศบาลตาบลดงมะยาง

http://dongmayang.go.th/
21. เทศบาลตาบลน้าปลีก

http://nampleek.go.th/

https://nongmaseaw.go.th/home
https://khuemyai.go.th/

19. องค์การบรหารส่
ิ
วนตาบลโนนหนามแท่ง
http://www.nonnamtang.go.th/

20. องค์การบร ิหารส่วนตาบลหนองสามสี
https://nongsamsee.go.th/public/
21. องค์การบร ิหารส่วนตาบลไร่ขี

https://raikee.go.th/public/

22. เทศบาลตาบลรัตนวาร ีศร ีเจร ิญ

https://rattanawareesricharoen.go.th/index/
23. เทศบาลตาบลห้วย

http://www.tambonhuay.go.th/index.php?_mod=bmV3cw&no=MTM2
22. องค์การบร ิหารส่วนตาบลหนองไฮ
https://hnonghai.go.th/public/

23. องค์การบรหารส่
ิ
วนตาบลโนนโพธิ์

http://www.nonpho.go.th/index.php

24. องค์การบร ิหารส่วนตาบลโพนเมืองน้อย
https://pmn.go.th/public/

25. องค์การบร ิหารส่วนตาบลคาพระ
http://khumpra.go.th/

26. องค์การบร ิหารส่วนตาบลกุดปลาดุก

https://www.tambonkudpladuk.go.th/
27. องค์การบร ิหารส่วนตาบลดงบัง

http://dongbangtambol.go.th/index.php
28. องค์การบร ิหารส่วนตาบลคาโพน

https://www.khamphon.go.th/index/
29. องค์การบร ิหารส่วนตาบลบุ่ง
http://www.bung.go.th/

30. องค์การบร ิหารส่วนตาบลชานุมาน

http://www.chanuman.go.th/index.php
31. องค์การบร ิหารส่วนตาบลนาหว้า
https://nava.go.th/public/

32. องค์การบรหารส่
ิ
วนตาบลพนา
http://www.phana.go.th/

33. องค์การบรหารส่
ิ
วนตาบลลือ

http://www.tumbonlue.go.th/

34. องค์การบร ิหารส่วนตาบลโคกสาร
https://khoksan.go.th/public/

|7
องค์การบร ิหารส่วนตาบล

35. องค์การบร ิหารส่วนตาบลสร้างนกทา

https://www.srangnoktha.go.th/index/
36. องค์การบร ิหารส่วนตาบลเหล่าพรวน

http://www.laopruan.go.th/index1.php
37. องค์การบร ิหารส่วนตาบลห้วยไร่

http://huayrai.go.th/index.php
38. องค์การบร ิหารส่วนตาบลนาจิก
http://www.najik.go.th/

39. องค์การบร ิหารส่วนตาบลแมด
http://tumbonmaad.go.th/

