หน้า 2 จาก 3
รายชื่อส่วนราชการ แยกตามคาสั่งจังหวัดอานาจเจริญ ที่ 1463/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และที่ 1908/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) และนายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทน
รอง 1 (นายวงเทพ เขมวิรัตน์)
ส่วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
- กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
2. ที่ทาการปกครองจังหวัดอานาจเจริญ
3. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
4. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
5. สานักงานที่ดินจังหวัดอานาจเจริญ
6. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
2. โรงพยาบาลอานาจเจริญ
กระทรวงยุติธรรม
1. เรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
2. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอานาจเจริญ
3. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอานาจเจริญ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

กระทรวงคมนาคม
- สานักงานขนส่งจังหวัดอานาจเจริญ

ส่วนกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ตารวจภูธรจังหวัดอานาจเจริญ
2. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอานาจเจริญ
3. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอานาจเจริญ
4. หน่วยพัฒนาการ ร้อย ตชด. ที่ 222
5. หน่วย ตชด. ที่ 227
กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานสัสดีจังหวัดอานาจเจริญ
2. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51
3. กองก าลั ง รั ก ษาความสงบประจ าพื้ น ที่
จังหวัดอานาจเจริญ กกกล.รส.จว.อจ.
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานยุติธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
2. สถานพินิ จและคุ้ม ครองเด็ กและเยาวชน
จังหวัดอานาจเจริญ

รอง 2 (นายธนูสินธ์ ไชยสิริ)

ส่วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
- กลุ่มงานอานวยการ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
2. สนง.เกษตรจังหวัดอานาจเจริญ
3. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอานาจเจริญ
4. สานักงานประมงจังหวัดอานาจเจริญ
5. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอานาจเจริญ
6. สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอานาจเจริญ
กระทรวงการคลัง
- สานักงานคลังจังหวัดอานาจเจริญ
กระทรวงพาณิชย์
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดอานาจเจริญ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
- สคบ.จังหวัดอานาจเจริญ
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอานาจเจริญ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม
1. แขวงทางหลวง 2. แขวงทางหลวงชนบท - สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอานาจเจริญ

ส่วนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
2. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
3. สนง.กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
4. สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาอานาจเจริญ
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการชลประทานอานาจเจริญ
2. สถานพัฒนาที่ดินจังหวัดอานาจเจริญ
3. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อานาจเจริญ
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 3
5. ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์การทาสวนยาง
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดฯ
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอานาจเจริญ
กระทรวงการคลัง
1. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อานาจเจริญ
2. สนง.สรรพากรพื้นที่อานาจเจริญ
3. สนง.ธนารักษ์พื้นที่อานาจเจริญ
4. สนง.คปภ.จังหวัดอานาจเจริญ
สานักนายกรัฐมนตรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ
กระทรวงแรงงาน
- สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ

หน้า 3 จาก 3
รอง 1 (นายวงเทพ เขมวิรัตน์)
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
2. สานักงานเทศบาลเมืองอานาจเจริญ
3. เทศบาลตาบล
ภารกิจงานพื้นที่อาเภอ
1. อาเภอเมืองอานาจเจริญ
2. อาเภอเสนางคนิคม
3. อาเภอปทุมราชวงศา
4. อาเภอชานุมาน

งานพิเศษ
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน
2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. งานที่ ผวจ. มอบหมายเป็นการเฉพาะ

รอง 2 (นายธนูสินธ์ ไชยสิริ)
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอิสระ
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานอัยการจังหวัดอานาจเจริญ
1. สานักงานแรงงานจังหวัดอานาจเจริญ
2. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 2. สานักงานจัดหางานจังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
3. สนง.ประกันสังคมจังหวัดอานาจเจริญ
3. สานักงาน ก.ก.ต. จังหวัดอานาจเจริญ
4. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
หน่วยงานพิเศษ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กอ.รมน.จ.อจ.
- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ
2. ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสพติดจังหวัดอานาจเจริญ
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอานาจเจริญ
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอานาจเจริญ - สนง.สถิติจังหวัดอานาจเจริญ
2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอานาจเจริญ กระทรวงอุตสาหกรรม
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริญ

ส่วนกลาง
หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนตาบล
หน่วยงานอิสระ
1. สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
2. สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
รัฐวิสาหกิจ
1. ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอานาจเจริญ
2. โทรศัพท์จังหวัดอานาจเจริญ
3. ธกส.สาขาอานาจเจริญ
4. ธนาคารออมสิน สาขาอานาจเจริญ
5. ธนาคารกรุงไทย จากัด กมหาชน สาขา อจ.
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา อจ.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ของมนุษย์
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ
จังหวัดอานาจเจริญ
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฯ
กระทรวงพลังงาน
ภารกิจงานพื้นที่อาเภอ
- สนง.พลังงานจังหวัดอานาจเจริญ
1. อาเภอหัวตะพาน
กระทรวงศีกษาธิการ
2. อาเภอลืออานาจ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ 3. อาเภอพนา
งานพิเศษ
1. การดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ
2. งานที่ ผวจ. มอบหมายเป็นการเฉพาะ

