
 

 

 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

รวบรวมข้อมลูสถิต ิ

รายชื่อ “นายก อบจ.” ทั่วประเทศ   
 

 



 

รายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา 
ล าดับ จังหวัด อบจ. ชื่อนายกฯ 

1 กระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล 
2 กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
3 กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล 
4 ก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร 
5 ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
6 จันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ 
7 ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ปั้นเปี่ยมทรัพย์ 
8 ชลบุร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม 
9 ชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย 
10 ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ 
11 ชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
12 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
13 เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
14 ตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย 
15 ตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ 
16 ตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 
17 นครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายสัญญา บุญ-หลง 
18 นครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว 
19 นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ 
20 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 
21 นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
22 นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
23 นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พันต ารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ 
24 นราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 
25 น่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ 
26 บึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน 
27 บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นางกรุณา ชิดชอบ 
28 ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ 
29 ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 
30 ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ 
31 เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ 
32 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด 
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33 แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 
34 ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
35 มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ 
36 มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา 
37 แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
38 ยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายสถิรพร นาคสุข 
39 ยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา 
40 ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล 
41 ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
42 ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเดชะ 
43 ราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล 
44 ลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช 
45 ล าปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
46 ล าพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 
47 เลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 
48 ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล 
49 สกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ 
50 สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
51 สตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
52 สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
53 สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิสิฐ เสือสมิง 
54 สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 
55 สระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง 
56 สระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
57 สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายสรกฤช เทียนถาวร 
58 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
59 สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ 
60 สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง 
61 สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ 
62 หนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร 
63 ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 
64 อยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
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65 พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
66 พังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายบ ารุง ปิยนามวาณิช 
67 พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
68 พิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ 
69 พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
70 หนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ 
71 อ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล 
72 อ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. 
73 อุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวข า 
74 อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 
75 อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี 
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