รายชื่อส่วนราชการ แยกตามคาสั่งจังหวัดอานาจเจริญ ที่ 1028/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ (นายพิจิตร บุญทัน) / ด้านความมั่นคง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. สำนักงำนจังหวัดอำนำจเจริญ
1. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนำจเจริญ
- กลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2. พิสูจน์หลักฐำนจังหวัดอำนำจเจริญ
2. ที่ทำกำรปกครองจังหวัดอำนำจเจริญ
3. ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ
3. สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 4. หน่วยพัฒนำกำร ร้อย ตชด. ที่ 222
4. สนง.โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดฯ
5. หน่วย ตชด. ที่ 227
5. สำนักงำนที่ดินจังหวัดอำนำจเจริญ
กระทรวงกลาโหม
6. สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฯ
1. สำนักงำนสัสดีจังหวัดอำนำจเจริญ
กระทรวงสาธารณสุข
2. หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 51
1. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอำนำจเจริญ 3. กองก ำลั ง รั ก ษำควำมสงบประจ ำพื้ น ที่
2. โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
จังหวัดอำนำจเจริญ (กกล.รส.จว.อจ.)
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
1. เรือนจำจังหวัดอำนำจเจริญ
1. สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอำนำจเจริญ
2. สำนักงำนบังคับคดีจังหวัดอำนำจเจริญ
2. สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
3. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมฯ

กระทรวงคมนาคม
- สำนักงำนขนส่งจังหวัดอำนำจเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ (นายธนูสินธ์ ไชยสิริ) / ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงำนจังหวัดอำนำจเจริญ
1. สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29
- กลุ่มงำนอำนวยกำร
2. สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฯ
- กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำร 3. สนง.กศน.จังหวัดอำนำจเจริญ
พัฒนำจังหวัด
4. สนง.คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำอำนำจเจริญ
- กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
5. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดฯ
2. สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงกำรชลประทำนอำนำจเจริญ
1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
2. สถำนพัฒนำที่ดินจังหวัดอำนำจเจริญ
2. สนง.เกษตรจังหวัดอำนำจเจริญ
3. สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์อำนำจเจริญ
3. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอำนำจเจริญ
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรปศุสัตว์เขต 3
4. สำนักงำนประมงจังหวัดอำนำจเจริญ
5. ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
5. สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอำนำจเจริญ
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดจังหวัดฯ
6. สนง.กำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนำจเจริญ 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอำนำจเจริญ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
- สำนักงำนคลังจังหวัดอำนำจเจริญ
1. สนง.สรรพสำมิตพื้นที่อำนำจเจริญ
กระทรวงพาณิชย์
2. สนง.สรรพำกรพื้นที่อำนำจเจริญ
- สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ
3. สนง.ธนำรักษ์พื้นที่อำนำจเจริญ
4. สนง.คปภ.จังหวัดอำนำจเจริญ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
- สคบ.จังหวัดอำนำจเจริญ
- สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัดอำนำจเจริญ
- สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงแรงงาน
1. แขวงทำงหลวง 2. แขวงทำงหลวงชนบท - สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอำนำจเจริญ
- สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดฯ

หน้ำ 2 จำก 2
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ (นายพิจิตร บุญทัน) / ด้านความมั่นคง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอิสระ
1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำนำจเจริญ
1. สำนักงำนอัยกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
2. สำนักงำนเทศบำลเมืองอำนำจเจริญ
2. สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัว
3. เทศบำลตำบล
จังหวัดอำนำจเจริญ
3. สำนักงำน ก.ก.ต. จังหวัดอำนำจเจริญ
ภารกิจงานพื้นที่อาเภอ
หน่วยงานพิเศษ
1. อำเภอเมืองอำนำจเจริญ
1. กอ.รมน.จ.อจ.
2. อำเภอเสนำงคนิคม
2. ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำ
3. อำเภอปทุมรำชวงศำ
เสพติดจังหวัดอำนำจเจริญ
4. อำเภอชำนุมำน
รัฐวิสาหกิจ
1. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอำนำจเจริญ
2. กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำอำนำจเจริญ

งานพิเศษ
1. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคงภำยใน
2. กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
3. งำนที่ ผวจ. มอบหมำยเป็นกำรเฉพำะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ (นายธนูสินธ์ ไชยสิริ) / ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
1. สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอำนำจเจริญ
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอำนำจเจริญ หน่วยงานอิสระ
3. สนง.ประกันสังคมจังหวัดอำนำจเจริญ
1. สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนำจเจริญ
4. สนง.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนฯ
2. สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดฯ
- สนง.กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
รัฐวิสาหกิจ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สนง.พระพุทธศำสนำจังหวัดอำนำจเจริญ 1. ที่ทำกำรไปรษณีย์จังหวัดอำนำจเจริญ
2. โทรศัพท์จังหวัดอำนำจเจริญ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. ธกส.สำขำอำนำจเจริญ
- สนง.สถิติจังหวัดอำนำจเจริญ
4. ธนำคำรออมสิน สำขำอำนำจเจริญ
กระทรวงอุตสาหกรรม
5. ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ อจ.
- สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอำนำจเจริญ 6. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ สำขำ อจ.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ของมนุษย์
- สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 1. บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ
จังหวัดอำนำจเจริญ
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฯ
กระทรวงพลังงาน
ภารกิจงานพื้นที่อาเภอ
- สนง.พลังงำนจังหวัดอำนำจเจริญ
1. อำเภอหัวตะพำน
กระทรวงศึกษาธิการ
2. อำเภอลืออำนำจ
- สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอำนำจเจริญ 3. อำเภอพนำ
งานพิเศษ
1. กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชดำริ
2. งำนที่ ผวจ. มอบหมำยเป็นกำรเฉพำะ

