
กลุมงานวินัย  กองการเจาหนาที่  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

บันทกึสมาชกิเครือขายทองถิ่น

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑

กระทรวงมหาดไทย



ผูจัดทํา

กลุมงานวินยั  กองการเจาหนาที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ถนนราชสีมา  แขวงวชิระ  

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  

รหัสไปรษณีย  10300

โทรศัพท  : 0-2241-9011, 0-2241-9000 ตอ 1206

โทรสาร  0-2243-3367

บันทึกสมาชกิเครือขายทองถิ่น  ประจําป 2551
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

1. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทั้ง  3 ทาน

3. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
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คุณธรรม 4 ประการ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระราชทานแกขาราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป

ประการแรก    คือ การรกัษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชน

สวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติ

ปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง  คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ

ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต

ไมวาจะดวยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชน

สวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

คุณธรรม  4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหงอกงามขึ้นโดยทัว่กันแลว 

จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรบัปรุงพฒันาใหมั่นคง

กาวหนาตอไปไดดังประสงค

1. กลายืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกตอง

2. ซื่อสัตยและมคีวามรับผิดชอบ

3. โปรงใส ตรวจสอบได

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

4. ไมเลือกปฏิบตัิ
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มีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดี
มีเหตุผล

พอประมาณ

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตยสุจริต สติปญญา ขยันอดทน แบงปน)

นําไปสู

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

เศรษฐกจิพอเพียง
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พระราชดํารสัของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“... เดี๋ยวนี้ไปที่ไหน หรือไปเยีย่มประชาชนที่ใด

เมื่อไดรับขอรองเรียนเกีย่วกับความเดือดรอนของ

ประชาชน  ก็บอกวาใหไปรองที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น...”

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูบริหาร        

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยีย่มรานกาชาด

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549



....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

บันทึก  : Note

10 143

...สารบัญ...

หนา
คํานํา

คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

โครงสรางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น...................................................................... 13

คําสั่งแตงตั้งศูนยราชการใสสะอาดฯ.................................................................................. 15-18

สถานที่ตั้ง............................................................................................................................ 19

ประวัติความเปนมา............................................................................................................. 20

อํานาจหนาที่........................................................................................................................ 20

วิสัยทัศน.............................................................................................................................. 21

พัทธกิจ................................................................................................................................ 21

คานิยม................................................................................................................................. 22

ชองทางการรองเรยีน........................................................................................................... 23

มาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจาง........................ 24

คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่.................................... 25-26

บันทึกสวนตัว....................................................................................................................... 27

ชื่อ-โทรศัพท.......................................................................................................................... 28
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...สารบัญ...

หนา

หมายเลขโทรศพัทของสํานัก/กอง และหนวยงานภายใน สถ. (สวนกลาง)............................ 29-40

หมายเลขโทรศพัทของสวนภูมิภาค........................................................................................... 41-116

ปฏิทินประจําป 2551................................................................................................................. 118

วันหยุดประจําป 2551................................................................................................................ 119

บันทึกเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551.................................................................................... 120-131

บันทึก......................................................................................................................................... 132-150

คณะผูจัดทํา................................................................................................................................. 151



นายสมพร ใชบางยาง

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นายวัลลภ  พริ้งพงษ นายวสันต  วรรณวโรทร นายจรินทร  จักกะพาก

รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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สํานักงานเลขานุการ กองการเจาหนาที่
ศูนยเทศโนโลยี

สารสนเทศทองถิ่น
กองคลัง

สํานักกฎหมาย

และระเบียบทองถิ่น
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กองตรวจสอบระบบ

การเงินบัญชีทองถิ่น

สํานักบริหาร

การคลังทองถิ่น

รองอธิบดี (1) รองอธิบดี (2) รองอธิบดี (3)

โครงสรางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ผูเชี่ยวชาญ   (6 ดาน)

สถาบันพัฒนา

บุคลากรทองถิ่น
สํานักพัฒนาระบบ

รูปแบบและโครงสราง

สํานักงานทองถิ่น

จังหวัด ๗๕ จังหวัด

หนวยตรวจสอบ

ภายใน

สํานักมาตรฐานการ

บรหิารงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น

สํานักสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม

และการมีสวนรวม

สํานักพัฒนาและ

สงเสริมการบริหาร

งานทองถิ่น

สํานักประสานและ

พัฒนาการจัดการ

ศึกษาทองถิ่น

สํานักประสาน

การสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น
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สถานที่ตั้ง

วงัสวนสุนันทา ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท  0-2241-9011, 0-2241-9000 ตอ  1206

แผนที่ตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนสวนราชการที่จดัตัง้ขึน้ใหมในสังกดั

กระทรวงมหาดไทยที่มบีทบาทภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนบัสนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทาํแผนพัฒนา

ทองถิ่น การบริหารงานบคุคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมศีักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสราง

สวนราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการ กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 ซึ่งกาํหนดไว ดังนี้ 

1. ดําเนนิการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. สงเสริมและสนบัสนนุในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. ดําเนนิการจัดทาํ แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมทั้งใหคาํปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบตังิานตามอํานาจหนาทีข่ององคการปกครอง

สวนทองถิน่ 

4. กําหนดแนวทางและจดัทาํมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่  ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบคุคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดาํเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพสัดุ

การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้

วางระบบตรวจสอบระบบการเงนิ การบัญชี และการพัสดขุององคการปกครองสวนทองถิ่น 

6. สงเสริมสนับสนนุและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาทีข่อง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วดัเพื่อเปนมาตรฐานการดาํเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ตลอดจนกาํกับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมสีวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อํานาจหนาที่

ประวัติความเปนมา
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บันทึก  : Note



มุงพัฒนาเพื่อ “สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการบรหิารจัดการที่ดี 

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”

(1) พัฒนาระบบการบรหิารจัดการของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

(2) พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบนพื้นฐานหลักคุณธรรม

(3) พัฒนาขีดความสามารถในการบรหิารจัดการดานการเงินการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

(4) พัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(5) นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การเมือง

การปกครองและความมั่นคง ใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนการบรหิาร

ราชการแผนดิน และความตองการของชุมชน

(6) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทองถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู

(7) สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข

มีความสมานฉันท โดยสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข

8) สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

(9) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา

วิสัยทัศน

พันธกิจ
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บันทึก  : Note



คานยิม  กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส พรอมใหมีการตรวจสอบ

เปดโอกาสใหตนเองและคนอื่นมีสวนรวมในการทํางาน

มีความเปนกลางและยุติธรรมกบัผูที่เกีย่วของ

ใชทรัพยากรตาง ๆ ดวยความคุมคาและมีประสทิธิภาพ

มุงเนนบริการใหคําปรึกษามุงเนนบริการใหคําปรึกษา

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

รูรักสามัคคี มีความรับผิดชอบ กระตือรอืรน จรงิจัง ทุมเทในการทํางาน

เต็มใจเรียนรูสิ่งใหม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงาน

ยินดีที่จะแบงปนความรูและทักษะกบัผูอื่นอยูตลอดเวลา

 มีความรอบรูในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

 มีบุคลิกภาพ การแตงกาย และความประพฤติดี สมเปนแบบอยางได

 ใจกวาง ยินดีใหคําปรึกษาแนะนํา และรบัฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

 เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือและชวยเหลือผูอื่น
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เดือนธนัวาคม  2551
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เดือนพฤศจิกายน   2551
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เดือนตุลาคม  2551
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รับสํานวนและตรวจสอบ

รายละเอียดของสํานวน

การสอบตามที่สํานักงาน 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เพือ่

ปรับตามมาตรฐานโทษของ

ขาราชการพลเรือน

และเสนอผูบังคับบัญชา

เพื่อพจิารณาลงโทษ ถา

โทษทางวินยั          

ไมรายแรง

โทษทางวินยั

รายแรง

(ไลออก/

ปลดออก)

ผูบังคับบัญชา

มีคําสั่งลงโทษ

ทางวินัย

ไมรายแรง

เสนอ อ.ก.พ. สถ.

พจิารณาโทษ

วินัยรายแรง

ใชระยะเวลา  10 วัน

ใชเวลา  10 วัน

ใชระยะเวลา  5 วัน

รายงาน

ป.ป.ช.

ทราบ

ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน

สมบูรณ ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด หากไดรับการรายงานจาก ปปช. :

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  กรณีคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ มีมติวามีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการ

ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัย  ตามความในมาตรา 93 แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ใชระยะเวลา  5 วัน
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Note

เดือนกนัยายน  2551
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.............................................................................

.............................................................................

คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



รับเรื่องรองทุกข/กลาวโทษและ

บันทึกสรุปประเด็นขอรองทุกข/

กลาวโทษ หากรับฟงไดวา

มูลกรณีการกลาวโทษ 

มีพยานหลักฐานหรือสามารถ

สืบสวนขอเท็จจรงิจากบุคคล

ผูเกี่ยวของได  ใหจัดทําบันทึก

เสนอผูบงัคับบัญชาเพือ่มีคําสั่ง

แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ

แจงคําสั่งให

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิทราบ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ

ประชุมเพื่อ

กําหนดประเด็น

การตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวของและ

สอบปากคํา

ผูถูกกลาวโทษ

เสนอรายงานการ

สอบสวนตอ

ผูบังคับบัญชาที่มี

อํานาจลงโทษ

ทางวินัย

ดําเนินการเขาสู

กระบวนการ

สอบสวนวินัย

ใหแลวเสรจ็

ภายใน 180 วัน/

ขยายไดอีก 180 

วัน

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ

แลวรับฟงไดวามีมูล

กรณีเปนความผิดวินยัจึง

จัดทํารางคําสั่งเสนอผูมี

อํานาจแตงตัง้

คณะกรรมการสอบสวน

วินัยตอไป

คณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ

จัดทําสรุปรายงานผล

การตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิเสนอ

ผูบังคับบัญชา

ใชระยะเวลา  2 วัน ใชระยะเวลา  1 วัน ใชระยะเวลา  2 วัน ใชระยะเวลา  7 วัน

ใชระยะเวลา  7 วัน ใชระยะเวลา  180 วัน ใชระยะเวลา  2 วัน ใชระยะเวลา 3 วัน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กรณีมีการรองเรียนกลาวโทษขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ในสวนกลาง  (กลุมเปาหมายตามตัวชี้วัด)
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เดือนสิงหาคม  2551
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บันทึกสวนตัว PERSONAL INFORMATION

ชื่อ ..........................................................................................................................................

ที่อยู..........................................................................................................................................

โทรศัพท .......................................................โทรศัพทมือถือ..................................................

E-mail......................................................................................................................................

สํานักงานเลขที่........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

โทรศัพท............................................................โทรสาร.........................................................

เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................

วันหมดอายุ..............................................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสยีภาษ.ี...........................................................................................................

หนังสือเดินทาง.........................................................................................................................

สมุดธนาคาร.............................................................................................................................

บญัชีธนาคารเลขที่....................................................................................................................

บัตรเครดิต..................................................................................................................................

ทะเบยีนรถยนต.........................................................................................................................

ทะเบยีนรถจักรยานยนต............................................................................................................

กรมธรรมประกนัชีวิต...............................................................................................................

ประกันภัยรถยนต......................................................................................................................

กลุมเลือด.................................................................แพยา..........................................................

แพทยประจําตัว...........................................................................................................................126
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.............................................................................



ชื่อ – โทรศัพท   NAME-ADDRESS

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................

ชื่อ Name ........................................................................................

ที่อยู Address....................................................................................

อีเมล E-mail......................................................................................

ที่ทํางาน Office.....................................โทร. Tel..............................
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หมายเลขโทรศัพทของสํานัก กอง และหนวยงานภายใน สถ. (สวนกลาง)

5202-40-2241-9037, 38นายจรินทร จักกะพาก รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

3112,31130-2241-9054, 63นายวสันต วรรณวโรทร  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

15520-5541-4563-4นายวัลลภ พริ้งพงษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1223 ,12240-2243-2273,57นายสมพร ใชบางยาง  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทตําแหนง

54070-2241-0267ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาทองถิ่น

23010-2241-9021-3ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานการจดัการบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น

14210-2241-9041ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานการคลังทองถิ่น

-08-1174-3745ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานบรหิารงานบุคคลทองถิ่น

-0-2241-0452ผูเชีย่วชาญดานบรหิารงานทองถิ่น

1332-ผูเชีย่วชาญดานกฎหมายและระเบยีบทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทตําแหนง

โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ  เบอรภายใน     Hotline  51288 ตอ  เบอรภายใน

ผูเชี่ยวชาญ   โทร.

สํานักงานเลขนุการกรม (ล.สถ.)

โทร.0-2241-9014,16 โทรสาร 0-243-2281 (มท 1263)
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เดือนพฤษภาคม  2551

12670-2241-9016-17ฝายประชาสัมพันธ

12640-2241-9014ฝายชวยอํานวยการ

12620-2241-9015ฝายบริหารทั่วไป

12610-2241-9006 เลขานุการกรม

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก/กอง

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



กองการเจาหนาที่  (กจ.)

โทร.0-241-9012 โทรสาร 0-2243-6631 (มท1204, 1206)

12080-2243-6637งานบริหารทั่วไป

12080-2243-6631ฝายทะเบยีนประวตัิและบาํเหน็จความชอบ

12030-2243-0842ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

12060-2241-9011กลุมงานวินยั

12070-2241-9010กลุมงานวางแผนอัตรากําลงัและระบบงาน

12010-2241-9001ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

11220-2241-9024งานบริหารทั่วไป

11230-2243-2157ฝายบัญชีและระเบยีบการคลงั

11250-2241-9020ฝายการเงิน

11300-2241-9064ฝายพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ

11210-2241-9025ผูอํานวยการกองคลัง

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

กองคลัง  (กค.)

โทร. 0-2241-9024 โทรสาร 0-2241-9064 (มท 1124, 2628)

12330

เสารศุกรพฤหัสบดีพุธอังคารจันทรอาทิตย

Note

เดือนเมษายน  2551

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



สํานักกฎหมายและระเบยีบทองถิ่น  (สน.กร.)

โทร. 0-2241-9034 – 35 โทรสาร 0-2241-9064 (มท 1423, 1424)

งานบริหารทั่วไป

52310-2241-9035ผูอํานวยการสวนเรื่องราวรองทุกข

52520-2241-9035ผูอํานวยการสวนวนิิจฉัยและกาํกับดูแล

52410-2243-6632ผูอํานวยการสวนคดี

52210-2243-6632ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

52110-2241-9036ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

กองตรวจสอบระบบบัญชีทองถิ่น  (ตบ.)

โทร. 0-2241-9026, 0-2241-4588 โทรสาร 0-2241-5646 (มท 1306)

122
31

เสารศุกรพฤหัสบดีพุธอังคารจันทรอาทิตย

Note

เดือนมีนาคม  2551

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

13020-2241-9027งานบริหารทั่วไป

13030-2241-9027หัวหนากลุมงานตดิตามผลการตรวจสอบ

13040-2241-9026หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 2

13050-2241-9027หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 1

13050-2241-9027หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบตรวจสอบ

13010-2241-9029ผูอํานวยการกองตรวจสอบระบบบัญชีทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง



ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศส.)

โทร. 0-2241-9000, 0-2241-9002, 0-2241-9003 (มท 1105, 1107)

11020-2241-9000งานบริหารทั่วไป

11040-2241-9004กลุมงานระบบงานคอมฯ

11060-2241-9005กลุมงานสารสนเทศ

11010-2241-9000ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  (สพบ.)

โทร. 0-2557-4704-9 โทรสาร 0-2577-4708-09

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  (ก.พ.ร.)

โทร. 0-2241-9013, 0-2243-3453

121
32

เสารศุกรพฤหัสบดีพุธอังคารจันทรอาทิตย

-0-2577-6417หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

-0-2577-4708-9ผูอํานวยการสวนวชิากร

-0-2577-6615รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น

-0-2577-4707-8รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น

-0-2577-6417ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาบคุลากรทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

Note

เดือนกุมภาพันธ  2551

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

12520-2241-9013งานบริหารทั่วไป

12510-2241-9013หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง



33
120

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  (สน.คท.)

โทร. 0-2241-9045 (มท 1503 - 4)

14050-2241-9031หัวหนาฝายตรวจสอบการจายบําเหน็จบํานาญ

14040-2241-9030หัวหนาฝายการเงิน การบัญชี และรายได

14030-2241-9030หัวหนาฝายอํานวยการ

14010-2241-9031ผูอํานวยการสวนบาํเหน็จบํานาญและสวัสดิการ

16060-2241-9044หัวหนาฝายประมวลผลบัญชี

16020-2241-9044หัวหนาฝายสงเสริมกิจการกองทุนทองถิ่น

16070-2241-8925หัวหนากลุมพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น

16010-2241-8926ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น

14290-2241-0755หัวหนากลุมนโยบายและโครงสรางรายได

14230-2241-0755หัวหนากลุมพัฒนารายได

14220-2241-8897ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได

15210-2241-9045หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

1540, 15410-2241-9040หัวหนาฝายจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา

1534, 15390-2241-9043ฝายจัดสรรเงินอดุหนุน

1523, 15280-2441-9049หัวหนากลุมพัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุทองถิ่น

15320-2241-9047ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอดุหนุนและพัฒนา

ระบบงบประมาณ

15020-2241-9046ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

เสารศุกรพฤหัสบดีพุธอังคารจันทรอาทิตย

Note

เดือนมกราคม  2551

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น (สน.บค.)

โทร. 0-2241-9051-2, 0-2241-9055-6 (มท 3123)

3102,31030-2241-9056หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

31340-2241-2720หัวหนากลุมมาตรฐานโครงสรางและอตัรากําลงั

32320-2241-9000ฝายนิเทศและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

32420-2241-9000หัวหนาฝายสวัสดิการฯ

31220-2241-9000หัวหนาฝายเครื่องราชอิสริยาภรณ

32420-2241-8990หัวหนาฝายสงเสริมและสนบัสนุนการบริหารงานบคุลากร

ทางการศึกษา

32410-2241-9000หัวหนาฝายนิเทศและพัฒนาประสทิธภิาพบุคลากรทางการศึกษา

32430-2241-9000หัวหนาฝายอัตรากําลัง

33310-2241-9000ผูอํานวยการสวนประสานการถายโอนบุคลากรและมาตรฐาน

ตาํแหนง

31020-2241-9000ผูอํานวยการสวนสทิธิและสวสัดิการบคุลากรทีม่าจากการเลือกตั้ง

31330-2241-9000ผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินยั อุทธรณ และรองทุกข

32420-2241-9000ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น

32310-2241-9000ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบคุคล

สวนทองถิ่น

31210-2241-9000ผูอํานวยการสวนการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น

32410-2241-9000ผูอํานวยการสวนการบริหารงานบคุคลทางการศึกษาทองถิ่น

31010-2241-9056ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลทองถิน่

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง
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วันหยุดประจําป  2551

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันขึน้ปใหม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ วันมาฆบูชา

วันอาทติยที่ 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

วันจันทรที่ 7 เมษายน ชดเชยวนัที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

วันอาทติยที่ 13 เมษายน วันสงกรานต

วันจันทรที่ 14 เมษายน วันสงกรานต

วันอังคารที่ 15 เมษายน วันสงกรานต

วันพุธที่ 16 เมษายน ชดเชยวนัสงกรานต

วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแหงชาติ

วันจันทรที่ 5 พฤษภาคม วันฉตัรมงคล

วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม ชดเชยวนัฉตัรมงคล

วันศุกรที่ 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันจันทรที่ 19 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปธนาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

วันศุกรที่ 18 กรกฎาคม วันเขาพรรษา

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม วันปยมหาราช

วันศุกรที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ

วันพุธที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรฐัธรรมนูญ

วันพุธที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นป
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สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.)

โทร. 0-2243-2282, 0-2243-2176 (มท 2202-3)

21240-2241-9000หัวหนากลุมแผนยุทธศาสตรและนโยบาย

21210-2241-9000ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น

21140-2241-9000หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป

21120-2241-9000หัวหนากลุมงานจดัทํางบประมาณ

21110-2243-0540ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณ

21040-2241-9000หัวหนากลุมตดิตามและประเมินยทุธศาสตรและแผนพัฒนา

ทองถิ่น

21030-2241-9000หัวหนากลุมตดิตามและประเมินผลประสานการตรวจ

ราชการและการควบคมุภายใน

21020-2243-2226หัวหนากลุมตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

21010-2241-9000ผูอํานวยการสวนตดิตามและประเมนิผล

22140-2241-9000หัวหนากลุมวิชาการ

22120-2241-9000หัวหนากลุมความรวมมือระหวางประเทศ

22110-2241-9000ผูอํานวยการสวนวชิาการและวเิทศสมัพันธ

22020-2241-9000หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

22010-2243-2176ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น

(นโยบายและแผน)

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

สํานักประสานการสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  (สน.ปส.)

โทร. 0-2243-2276,78,79 (มท 1242, 1242)

1327,13280-2243-2278หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

12440-2243-2279ผูอํานวยการสํานักประสานการสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

31302928

262524232221

191817161514

121110987

54321

สศพฤพอจ

เดอืน กุมภาพันธ / Februaryเดือน มกราคม / January

สศพฤพอจอ

เดอืน มีนาคม / March

สศพฤพอจอ

ปฏิทินประจําป 2551

เดอืน พฤษภาคม / Mayเดือน เมษายน / April

เดอืน สิงหาคม / Augustเดือน กรกฎาคม / July

เดอืน พฤศจิกายน / Novemberเดือน ตุลาคม / October

เดอืน มิถุนายน / June

เดอืน กันยายน / September

เดอืน ธันวาคม / December

สศพฤพอจ สศพฤพอจอ สศพฤพอจอ

สศพฤพอจ สศพฤพอจอ สศพฤพอจอ

สศพฤพอจ สศพฤพอจอ สศพฤพอจอ
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หนวยตรวจสอบภายใน  (นตภ.)

โทร. 0-2241-9028 (มท 1312)

13120-2241-9028หัวหนางานบริหารทั่วไป

13130-2241-9028หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 3

13120-2241-9028หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 2

13120-2241-9028หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 1

13110-2241-9028หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สน.มท.)

โทร. 0-2243-7533 (มท 2302) โทรสาร 2303

23020-2241-9000หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

23210-2241-5520ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น

23110-2241-9000ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น

23310-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

23010-2241-5582ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง
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สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง  (สน.พร.)

โทร. 0-2241-6941 โทรสาร 0-2241-6956

2362,23630-2241-9000หัวหนากลุมการถายโอนบุคลากร

-0-2221-1887หัวหนากลุมการถายโอนภารกิจ

2362,23630-2241-9000หัวหนากลุมประสานการกระจายอํานาจทางการคลงั

23610-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ

2352,23530-2241-9000กลุมกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งทองถิ่น

2352,23530-2241-9000หัวหนากลุมประสานงบประมาณการเลือกตั้ง

2352,23530-2241-9000หัวหนากลุมประสานสนบัสนนุและประมวลผลการเลือกตั้ง

2352,23530-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมและประสานการเลือกตัง้ทองถิน่

23720-2241-9000หัวหนากลุมจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

23720-2241-9000หัวหนากลุมยุบรวมเปลี่ยนแปลงเขตและชื่อองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

23730-2241-9000หัวหนากลุมวิจัยระบบ รูปแบบและโครงสรางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

23710-2241-9000ผูอํานวยการสวนวจิัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง

23420-2241-9000หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

23410-2241-6941ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

441300-4554-1009ปลัดจังหวัด441130-4551-1922รองผูวาราชการจงัหวัด

0-4546-3516

0-4527-2341

0-4546-1551

0-4546-5425

0-4545-2755

0-4551-1026

0-4554-1395

0-4551-1395

ตอ 11

0-4551-1395

ตอ 17

0-4554-1007

สํานักงาน

-

-

-

-

-

44132

44132

44132

44120

44111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

44132

44132

44132

44112

มท

0-4546-3516อําเภอพนา

0-4527-2334อําเภอลืออํานาจ

0-4546-1067อําเภอเสนางคนิคม

0-4546-5233อําเภอปทุมราชวงศา

0-4551-1991อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

0-4551-1395

ตอ 13

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4551-1395หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4551-1395

ตอ 14

หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4551-1443หวัหนาสํานักงาน

0-4554-1011ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดอํานาจเจริญ (045) www.ammatcharoen.go.th
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สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  (สน.สส.)

โทรสาร โทร. 0-2241-9000 ตอ 4102

41230-2241-9000หัวหนาฝายสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม

41220-2241-9000หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมและการพัฒนาชุมชน

41210-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอม

และการมีสวนรวม

41320-2241-9000หัวหนาฝายสงเสริมการจัดการสวัสดกิารสังคม

4131, 41340-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุข

และสวัสดิการสังคม

41150-2241-9000หัวหนาฝายสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย

41160-2241-9000หัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองลักษณะพิเศษ

41130-2241-9000หัวหนาฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

41110-2241-9000ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ

41040-2241-6932หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

41010-2241-6930ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และการมีสวนรวม

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

จังหวัดอุตรดิตถ (055) www.uttarakit.go.th

-0-5548-6455ทองถิ่นอําเภอ-0-5548-6214อําเภอบานโคก

-0-5541-1272ปลัดจังหวัด212030-5541-1207รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5548-9411ทองถิ่นอําเภอ-0-5548-9078อําเภอฟากทา

0-5548-1811

0-5541-8274

0-5549-1855

0-5549-9581

0-5542-1493

0-5543-2077

0-5540-3009

0-5541-1209

0-5540-3008

0-5540-3008

0-5541-1003

0-5541-3070

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

21910

21952

21962

21962

21901

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

21910

21910

21904

21202

มท

0-5548-1032อําเภอน้ําปาด

0-5541-8114อําเภอทองแสนขัน

0-5549-1006อําเภอตรอน

0-5549-9096อําเภอทาปลา

0-5542-1023อําเภอพชิยั

0-5543-1089อําเภอลับแล

0-5541-3440อําเภอเมืองอุตรดิตถ

0-5540-3008หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5540-3008หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5540-3008หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5540-3008ทองถิ่นจังหวัด

0-5541-1209ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง
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สํานักงานสหกรณออมทรัพย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

โทรสาร 0-2241-8252 (มท 5107, 5108)

-0-2241-8250-50ผูจัดการสหกรณกรมฯ

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

21310-2241-6891หัวหนาศูนยผลิตเอกสาร

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

ศูนยผลิตเอกสาร

สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (จสท.) (มท 1232)

12320-2244-8381-2หัวหนา  จสท.

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง

จังหวัดอุดรธานี (042) www.Udonthani.go.th

0-4225-6028ทองถิ่นอําเภอ-0-4225-6145อําเภอกูแกว

0-4233-5038ทองถิ่นอําเภอ-0-442-0339อําเภอประจักษศิลปาคม

0-4225-8140ทองถิ่นอําเภอ-0-4225-8139อําเภอพิบูลยรักษ

-0-4225-8140ทองถิ่นอําเภอ-0-4225-8139อําเภอพิบูลยรักษ

-0-4225-7223ทองถิ่นอําเภอ-0-4225-7134อําเภอนายูง

-0-4227-6212ทองถิ่นอําเภอ-0-4227-7042อําเภอสรางคอม

-0-4229-3542ทองถิ่นอําเภอ-0-4229-3236อําเภอกุดจับ

-0-4239-7159ทองถิ่นอําเภอ-0-4239-6359อําเภอหนองแสง

-0-4229-8359ทองถิ่นอําเภอ-0-4229-8648อําเภอหนองวัวซอ

-0-4238-7574ทองถิ่นอําเภอ-0-4238-7722อําเภอวังสามหมอ

-0-4228-7185ทองถิ่นอําเภอ-0-4228-7184อําเภอน้ําโสม

-0-4227-1613ทองถิ่นอําเภอ-0-4227-1344อําเภอบานดุง

-0-4228-1608ทองถิ่นอําเภอ-0-4228-1296อําเภอบานผือ

454130-4224-4212รองผูวาราชการจังหวัด-0-4232-4215รองผูวาราชการจังหวัด

455330-4224-9691ทองถิ่นจังหวัด-0-4224-4215ปลัดจังหวัด

-0-4227-9151ทองถิ่นอําเภอ-0-4227-9363อําเภอเพ็ญ

0-4226-9100

0-4226-5356

0-428-2215

0-429-2744

0-4233-1603

0-42261212

0-4220-5243

0-4221-2567

0-4224-3368

0-4224-1886

0-4224-4214

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45433

45433

45411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและ

การตรวจสอบ

หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

หัวหนางานบริหารทั่วไป

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

4543

45420

45433

45414

มท

0-4226-9100อําเภอทุงฝน

0-4226-5356อําเภอไชยวาน

0-4238-2317อําเภอศรีธาตุ

0-4239-2754อําเภอโนนสะอาด

0-4233-1997อําเภอกุมภวาป

0-4226-1275อําเภอหนองหาน

0-4220-5244อําเภอเมืองอุดรธานี

0-4424-4796นายก อบจ.

0-4224-1886หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบ

และเรื่องรองทุกข

0-4224-1886หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

0-4424-1886หัวหนาสํานกังานจังหวัด

0-4224-4076ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง



สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  (สน.ปศ.)

โทร. 0-2241-9021-3 (มท 1322-3)

53320-2241-9021-3หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและศนูยพัฒนาเดก็

53330-2241-9021-3หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชนและนนัทนาการ

53310-2241-9021-3ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การพิจารณากิจกรรมเยาวชน

53250-2241-9021-3หัวหนาฝายขอมูลทางการศึกษา

53230-2241-9021-3หัวหนาฝายงานจดัตั้งงบประมาณ

53240-2241-9021-3หัวหนากลุมแผนและงบประมาณทางการศึกษา

53210-2241-9021-3ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณ

53140-2241-9021-3กลุมพัฒนามาตรฐานและการประเมนิ (รก.)

53150-2241-9021-3หัวหนากลุมสงเสริมกิจกรรมทางการศกึษา

53180-2241-9021-3หัวหนากลุมพัฒนาคณุภาพการศึกษา

53110-2241-9021-3ผูอํานวยการสวนวชิาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น

53010-2241-9021-3ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจดัการศึกษา

ทองถิ่น

เบอรภายในโทรศัพทสํานัก / กอง
179300-5651-1346ปลัดจังหวัด179130-5651-1200รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5653-9578ทองถิ่นอําเภอ-0-5653-9209อําเภอบานไร

0-5651-8273

0-5659-9153

05659-1362

0-5653-7535

0-56532335

0-5659-7063

0-5651-2716

0-5651-1352

0-5651-1965

0-5651-1965

0-5651-1063

0-5651-1284

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

17937

17937

17937

17937

17911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

17937

17937

17920

17912

มท

0-5651-8003อําเภอหวยคต

0-5659-9085อําเภอสวางอารมณ

0-5659-1169อําเภอทัพทัน

0-5653-7200อําเภออลานสัก

0-5653-1241อําเภอหนองฉาง

0-5659-7118อําเภอหนองขาหยาง

0-5651-1062อําเมืองอุทัยธานี

0-5651-1965หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5651-1965หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5651-1965หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5651-1965ทองถิ่นจังหวัด

0-5651-3164ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

40 113

จังหวัดอุทัยธานี (056) www.utahithani.go.th



จังหวัดกระบี ่ (075) www.krabi.go.th

711300-7561-1314ปลัดจังหวัด711130-7562-0611รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7569-2481ทองถิ่นอําเภอ-0-7569-1471อําเภอเหนือคลอง

0-7568-2089

0-7568-8207

0-7568-7506

0-7569-9243

0-7568-4702

0-7564-3155

0-7562-2491

-

0-7561-1899

0-7561-1899

0-7561-1899

0-7561-1055

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

71132

71132

-

71125

71111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

71132

71132

71132

71112

มท

0-7568-1359อําเภออาวลึก

0-7568-9435อําเภอเขาพนม

0-7568-7084อําเภอปลายพระยา

0-7569-9221อําเภอคลองทอม

0-7568-4666อําเภอเกาะลันตา

0-7564-3508อําเภอลําทับ

0-7561-1340อําเภอเมืองกระบี่

0-7561-1899หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7561-1899หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

-หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7561-1114หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7561-1312ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

0-4530-3105ทองถิ่นอําเภอ-0-4530-3099อําเภอสําโรง

-0-4537-1447ทองถิ่นอําเภอ-0-4537-1089อําเภอน้ํายืน

-0-4549-6167ทองถิ่นอําเภอ-0-4549-6048อําเภอโพธิ์ไทร

-0-4548-4124ทองถิ่นอําเภอ-0-4548-4109อําเภอกุดขาวปุน

-0-4530-8254ทองถิ่นอําเภอ-0-4530-8056อําเภอดอนมดแดง

-0-4530-8254ทองถิ่นอําเภอ-0-4536-6092อําเภอสิรินธร

-0-4535-1227ทองถิ่นอําเภอ-0-4535-1041อําเภอโขงเจยีม

771250-4524-2843ปลัดจังหวัด711120-4524-6056รองผูวาราชการจงัหวัด

--ทองถิ่นอําเภอ-0-4548-9006อําเภอมวงสามสิบ

0-4549-2092

0-4548-1038

0-4544-1259

0-4539-1634

0-4536-2446

-

0-4525-5649

0-4525-4609

0-4524-3318

-

0-4525-4045

0-4524-5759

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

71132

71132

-

71132

71111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

71132

-

-

71113

มท

0-4543-1247อําเภอเขมราฐ

0-4548-1161อําเภอตระการพชืผล

0-4454-1027อําเภอพิบูลมังสาหาร

0-4539-1100อําเภอเดชเขื่องใน

0-4536-1168อําเภอเดชอุดม

0-4532-1957อําเภอวารินชาํราบ

0-4525-4086อําเภอเมืองอุบลราชธานี

0-4524-3318หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4524-3318หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

-หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4525-4735ทองถิ่นจังหวัด

0-4524-4683ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

41
112

จังหวัดอุบลราชธานี  (045) www.ubonrachatani.go.th



จังหวัดกาญจนบรุี  (034) www.kanchanaburi.go.th

42 111

-0-3464-5236ทองถิ่นอําเภอ-0-3464-5216อําเภอหนองปรือ

-0-3451-7959ทองถิ่นอําเภอ-0-3465-0074อําเภอหวยกระเจา

-0-3464-2290ทองถิ่นอําเภอ-0-3464-2291อําเภอดานมะขามเตี้ย

-0-3459-5535ทองถิ่นอําเภอ-0-3457-6114อําเภอสังขละบุรี

-0-3459-9286ทองถิ่นอําเภอ-0-3459-9740อําเภอทองผาภูมิ

611300-3451-1213ปลัดจังหวัด611120-3451-3230รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3459-7114ทองถิ่นอําเภอ-0-3459-7054อําเภอศรีสวัสดิ์

0-3457-6014

0-3459-1350

0-3458-1238

0-3457-9482

0-3454-2548

0-3461-3736

0-3451-1602

0-3451-2478

0-3451-1273

0-3451-1273

0-3451-5995

0-3451-1561

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

61132

61132

61132

61125

61111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

61132

61132

61132

61113

มท

0-3457-6296อําเภอเลาขวัญ

0-3459-1298อําเภอไทรโยค

0-3458-1236อําเภอบอพลอย

0-3463-0333อําเภอพนมทวน

0-3454-1811อําเภอทามะกา

0-3461-2847อําเภอทามวง

0-3451-1040อําเภอเมืองกระบี่

0-3451-1273หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3451-1273หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3451-1273หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3451-1778หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3451-1020ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดอางทอง  (035) www.angthong.go.th

117300-3561-1253ปลัดจังหวัด117120-3562-0129รองผูวาราชการจงัหวัด

0-3569-7131

0-3569-9310

0-3569-5263

0-3566-1398

0-3564-0851

0-3563-2795

0-3561-5980

0-3561-1620

0-3561-4634

0-3561-4634

0-3562-0130

0-3561-1612

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

11732

11732

11732

11732

11711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

11732

11732

11720

11713

มท

0-3569-7080อําเภอสามโก

0-3569-9195อําเภอไชโย

0-3569-5234อําเภอแสวงหา

0-3566-1322อําเภอปาโมก

0-3569-1341อําเภอโพธิ์ทอง

0-3563-1506อําเภอวิเศษชยัชาญ

0-3561-1663อําเภอเมืองอางทอง

0-3561-4634หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3561-4634หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3561-4634หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3561-4634ทองถิ่นจังหวัด

0-3561-1233ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดกาฬสินธุ  (043) www.kalasin.go.th

-0-4381-7509ทองถิ่นอําเภอ-0-4381-7047กิ่งอําเภอนาดู

-0-4313-1048ทองถิ่นอําเภอ-0-4385-4162กิ่งอําเภอฆองชัย

-0-4381-4001ทองถิ่นอําเภอ-0-4381-1022กิ่งอําเภอดอนจาน

-0-4381-8253ทองถิ่นอําเภอ-0-4381-8153กิ่งอําเภอสามชัย

-0-4386-7008ทองถิ่นอําเภอ-0-4386-7037อําเภอนามน

-0-4388-9496ทองถิ่นอําเภอ-0-4388-9164อําเภอหวยเม็ก

-0-4388-1535ทองถิ่นอําเภอ-0-4388-1089อําเภอหนองกุงศรี

-0-4385-0228ทองถิ่นอําเภอ-0-4385-1745อําเภอกุฉินารายณ

-0-4387-9298ทองถิ่นอําเภอ-0-4387-9089อําเภอคํามวง

-0-4389-7436-7ทองถิ่นอําเภอ-0-4389-7436-7อําเภอรองคํา

411300-4381-1072ปลัดจังหวัด411130-4381-2970รองผูวาราชการจังหวัด

-0-4387-1321ทองถิ่นอําเภอ-0-4386-1266อําเภอสมเด็จ

0-4387-1321

0-4386-9258

0-4385-9654

0-4387-7404

0-4389-9089

0-4389-1719

0-4381-5978

0-4381-6061-4

0-4381-1154

0-4381-1154

0-4381-1154

0-4381-1023

สาํนักงาน

-

-

-

-

-

-

-

41132

41132

411322

41120

41111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบียบและเรื่องรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตาํแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

41132

41132

41132

41112

มท

0-4387-1318อําเภอสหัสขันธ

0-4386-9259อําเภอหวยผึ้ง

0-4385-9089อําเภอเขาวง

0-4387-7089อําเภอทาคันโท

0-4389-9089อําเภอกมลาไสย

0-4389-1162อําเภอยางตลาด

0-4381-1560อําเภอเมืองกาฬสินธุ

0-4381-1154หัวหนากลุมงานการเงิน

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4381-1154หัวหนากลุมงานสงเสริมและ

พัฒนาทองถิ่น

0-4381-1154หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-4381-1395หัวหนาสํานักงาน

0-4381-1040ผูวาราชการจังหวัด

สาํนักงานตาํแหนง

43110

จังหวัดหนองบัวลําภู  (042) www.noangbualamphu.go.th

473300-4231-2945ปลัดจังหวัด473130-4231-2917รองผูวาราชการจงัหวัด

0-4237-2437

0-423-3113

0-4237-5528

0-4235-3844

0-4235-9607

0-4231-1988

0-4231-2995

0-4231-2533

0-4231-2680

0-4231-2533

0-4231-2680

0-4231-2533

0-4231-2915

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

47332

47332

47332

47320

47311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

47332

47332

47332

47312

มท

0-423-2217อําเภอสุวรรณคูหา

0-4236-3278อําเภอนาวัง

0-4237-5427อําเภอโนนสัง

0-423-3382อําเภอศรีบุญเรือง

0-4236-4088อําเภอนากลาง

0-4231-3262อําเภอเมืองหนองบวัลําภู

0-4231-2533

0-4231-2680

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4231-2533

0-4231-2680

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4231-2533หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4231-2916หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4231-2916ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดกําแพงเพชร  (055) www.kamphaengphet.go.th

44
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-0-5571-4767ทองถิ่นอําเภอ-0-5571-2982กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร

-0-5577-2507ทองถิ่นอําเภอ-0-5577-2506กิ่งอําเภอบึงสามัคดี

-0-5578-6970ทองถิ่นอําเภอ-0-5578-6138อําเภอคลองลาน

161300-5570-5055ปลัดจังหวัด161130-5570-5003รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5572-7198-9ทองถิ่นอําเภอ-0-5572-7041อําเภอปางศิลาทอง

0-5573-2026

0-5578-1022

0-5576-1321

0-5576-9562

0-5576-9562

0-5577-9469

0-5571-2561

0-5571-1044

0-5570-5045

0-55705181

0-5570-5045

0-5570-5002

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

16132

16132

16132

15720

16110

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

16132

16132

16132

16112

มท

0-5573-2059อําเภอทรายทองวัฒนา

0-5578-1599อําเภอคลองขลุง

0-5576-1350อําเภอพรานกระตาย

0-5576-9050อําเภอไทรงาม

0-5576-9050อําเภอลานกระบือ

0-5577-9202อําเภอขาณุวรลักษบุรี

0-5571-1101อําเภอเมืองกําแพงเพชร

0-5570-5057หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5570-5182หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-55705057หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5570-5005-7หวัหนาสํานักงาน

0-5570-5000-1ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดหนองคาย  (042) www.nongkat@moi.go.th

-0-4248-3483ทองถิ่นอําเภอ-0-4248-3316อําเภอโพธตาก

-0-4241-8141ทองถิ่นอําเภอ-0-4241-8046อําเภออรัตนวาป

-0-4241-7298ทองถิ่นอําเภอ-0-4241-7235อําเภอฝาไร

-0-4241-9206ทองถิ่นอําเภอ-0-4241-9062อําเภอสระใคร

-0-4249-9433ทองถิ่นอําเภอ-0-4249-9077อําเภอบุงคลา

-0-4249-7632ทองถิ่นอําเภอ-0-4249-7060อําเภอศรวีิไล

-0-4241-6309ทองถิ่นอําเภอ-0-4241-6167อําเภอบึงโขลง

-0-428-1197ทองถิ่นอําเภอ-0-4248-1060อํานาจปากคาด

-0-4248-7663ทองถิ่นอําเภอ-0-4248-7060อาํเภอพระเจริญ

461300-42411266ปลัดจังหวัด461120-42411113รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4248-5198ทองถิ่นอําเภอ-0-428-5061อําเภอโซพิสัย

0-4244-1548

0-4248-9531

0-4245-1085

0-4249-2064

0-4247-1294

0-4243-1084

0-4241-3312

0-4241-1060

0-4242-2867

0-4242-0986

0-4242-2867

0-4242-0986

0-4240-0986

0-4242-0986

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

6132

6132

6132

46121

46111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

6132

6132

6132

6132

มท

0-4244-1509อําเภอสังคม

0-4248-9153อําเภอเซกา

0-4245-1953อําเภอศรเีชยีงใหม

0-4249-1797อําเภอคบึงกาฬ

0-4240-5470อําเภอโพนพิสัย

0-4243-2298อําเภอทาบอ

0-4241-1060อําเภอเมืองหนองคาย

0-4242-2867

0-4242-0986

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4242-2867

0-4242-0986

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4242-2867หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4241-2678หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-42412450ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จงัหวัดขอนแกน (043) www.KhonKaenpoc.con

45108
0-5329-2085ทองถิ่นอําเภอ-0-4329-1508อําเภอภูเวียง

-0-4326-9280ทองถิ่นอําเภอ-0-4326-9000อําเภอบานฝาง

-0-4327-3510ทองถิ่นอําเภอ-0-4327-2611อําเภอบานไผ

-0-4328-9058ทองถิ่นอําเภอ-0-4328-9049อําเภอมัญจาคีรี

-0-4343-8451ทองถิ่นอําเภอ-0-4334-8450กิ่งอําเภอเวียงเกา

-0-4321-9105ทองถิ่นอําเภอ-0-4321-9096กิ่งอําเอซําสูง

-0-4321-6157ทองถิ่นอําเภอ-0-4321-6184กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ไชย

-0-4328-7206ทองถิ่นอําเภอ-0-4328-6252อําเภอชนบท

-0-4343-2315-6ทองถิ่นอําเภอ-0-4343-2315อําเภอน้ําพอง

-0-4341-8736ทองถิ่นอําเภอ-0-4341-5641อําเภอพล

-0-4344-6056ทองถิ่นอําเภอ-0-4344-6098อําเภออุบลรัตน

-0-4349-1946ทองถิ่นอําเภอ-0-4349-1111อําเภอหนองสองหอง

-0-4329-4126ทองถิ่นอําเภอ-0-4329-4101อําเภอหนองเรือ

-0-4349-6632ทองถิ่นอําเภอ-0-4349-6042อําเภอแวงใหญ

-0-4349-9065ทองถิ่นอําเภอ-0-4349-9053อําเภอแวงนอย

-0-4325-2179ทองถิ่นอําเภอ-0-4325-1358อําเภอกระนวน

-0-4339-6381ทองถิ่นอําเภอ-0-4339-6035อําเภอภูผามาน

-0-4326-6686ทองถิ่นอําเภอ-0-4326-6033อําเภอพระยนื

-404300-4323-6576ปลัดจังหวัด

-0-4324-2195รองผูวาราชการจงัหวัด404140-4323-6982รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4349-4024ทองถิ่นอําเภอ-0-4349-4024อําเภอเปอยนอย

0-4331-3280

0-4321-7295

0-4344-9098

0-4339-9550

0-4321-8218

0-4328-1468

0-4323-5430

0-4324-2492

0-4333-0632

0-4333-0632

0-4333-0632

0-4323-9260

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

40432

40432

40568

40310

40411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและ

เรื่องรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

40432

40568

40432

40413

มท

0-4331-1300อําเภอชุมแพ

0-4321-7099กิ่งอําเภอหนองนาคํา

0-4344-9113อําเภอเขาสวนกวาง

0-4339-9069อําเภอสีชมพู

0-4321-8218กิ่งอําเภอบานแฮด

0-4328-1105กิ่งอําเภอโนนศิลา

0-4323-6115อําเภอเมืองขอนแกน

0-4333-0632หัวหนากลุมงานการเงินบัญชี

และการตรวจสอบ

0-4333-0632หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-4333-0632หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-4333-0297หัวหนาสํานักงาน

0-4324-2194ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-4451-7515ทองถิ่นอําเภอ-0-4471-2727อําเภอโนนนารายณ

-0-4458-2213ทองถิ่นอําเภอ-0-4458-2106อําเภอเขวาสินรินทร

-0-4450-8270ทองถิ่นอําเภอ-0-4450-8005อําเภอพนมดงรัก

-0-4450-9220ทองถิ่นอําเภอ-0-4450-9056อําเภอศรีณรงค

-0-4457-9218ทองถิ่นอําเภอ-0-4457-9057อําเภอบัวเชด

-0-4454-1396ทองถิ่นอําเภอ-0-4454-1102อําเภอลําดวน

-0-4455-9369ทองถิ่นอําเภอ-0-4455-9101อําเภอกาบเชิง

-0-4458-9260ทองถิ่นอําเภอ-0-4458-9051อําเภอสนม

-0-4459-1800ทองถิ่นอําเภอ-0-4459-1141อําเภอทาตูม

377130-4451-5472ปลัดจังหวัด377140-4451-3982รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4458-1416ทองถิ่นอําเภอ-0-4458-1177อําเภอจอมพระ

0-4459-6088

0-4456-9576

0-4459-8872

0-4457-1248

0-4456-0566

0-4455-2314

0-4471-3720

0-4452-1211

0-4471-3718-9

0-4451-8957

0-4471-3718-9

0-4451-8957

0-4471-3718-9

0-4451-8957

0-4451-3659

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

37732

37732

37732

37720

37711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

37732

37732

37732

37713

มท

0-4459-6088อําเภอชุมพลบุรี

0-4456-9121อําเภอสําโรงทาบ

0-4459-9219อําเภอรัตนบรุี

0-4457-12487อําเภอสังขะ

0-4456-1314อําเภอศีขรภูมิ

0-4455-1297อําเภอปราสาท

0-4451-1286อําเภอเมืองสุรินทร

0-4471-3718-9

0-4451-8957

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4471-3718-9

0-4451-8957

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4471-3718-9

0-4451-8957

หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4452-1358หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4451-3554ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดสุรินทร (044) www.surin.go.th



จังหวัดจันทบุรี  (039) www.chanthaburi.go.th

-0-3930-9081ทองถิ่นอําเภอ-0-3943-2059อําเภอเขาคิชฌกูฏ

-0-3938-8250ทองถิ่นอําเภอ-0-3930-8174อําเภอแกงหางแมว

347300-3931-1192ปลัดจังหวัด347130-3932-7906รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3938-1071ทองถิ่นอําเภอ-0-3938-1372สอดาวอําเภอ

0-3944-4593

0-3944-2693

0-3944-7023

0-3938-9279

0-3937-6194

0-3943-1346

0-3930-1320

0-3931-2457

0-3931-1247

0-3931-0124

0-3931-1247

0-3931-0124

0-3931-1001

0-3931-1504

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

34732

34732

-

34732

34711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

34732

34732

34725

34712

มท

0-3939-9245อําเภอสิงห

0-3944-1098อําเภอขลุง

0-3936-0216อําเภอโปงน้ํารอน

0-3938-9498อําเภอมะขาม

0-3937-1479อําเภอนายายอาม

0-3934-1462อําเภอทาใหม

0-3931-2457อําเภอเมืองจันทบรุี

0-3931-1247

0-3931-0124

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3931-1247

0-3931-0124

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3931-1247หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3933-0124ทองถิ่นจังหวัด

0-3931-1571ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-7729-2226ทองถิ่นอําเภอ-0-1129-2947อําเภอวิภาวดี

-0-7736-4132ทองถิ่นอําเภอ-0-7736-1990อําเภอเวียงสระ

-0-7736-9433ทองถิ่นอําเภอ-0-7736-9341อําเภอพระแสง

-0-7731-5023ทองถิ่นอําเภอ-0-7731-2608อําเภอพุนพิน

-0-7739-90406ทองถิ่นอําเภอ-0-7739-9135อําเภอพนม

-0-7734-4822ทองถิ่นอําเภอ-0-7734-1005อําเภอบานนาสาร

-0-7739-7406ทองถิ่นอําเภอ-0-7739-7284อําเภอบานตาขุน

-0-7738-1642ทองถิ่นอําเภอ-0-7726-2035

0-7738-1245

อําเภอทาชนะ

-0-7738-9397ทองถิ่นอําเภอ-0-7726-0501อําเภอทาฉาง

-0-7737-2211ทองถิ่นอําเภอ-0-7737-2099อําเภอดอนสัก

-0-7743-2082ทองถิ่นอําเภอ-0-7743-5571อําเภอไชยา

654300-7727-2856ปลัดจังหวัด654120-7727-2190รองผูวาราชการจังหวัด

-0-7735-9627ทองถิ่นอําเภอ-0-7735-9233อําเภอบานนาเดิม

0-7736-7441

0-7738-7085

0-7739-1274

0-7737-7775

0-7742-1618

0-7737-9242

0-7727-5819

0-7722-2202

0-7727-2218

0-7728-3566

0-7722-2176

0-7727-2176

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

65532

65432

65432

65419

65411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและ

เรื่องรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

65432

65432

65432

65413

มท

0-7736-7084-5อําเภอชัยบุรี

0-7738-7183อําเภอเคียนซา

0-7726-5221อําเภอคีรีรัฐนิคม

0-7737-7064อําเภอเกาะพะงัน

0-7742-1345อําเภอเกาะสมุย

0-7737-9020อําเภอกาญจนดิษฐิ์

0-7728-8760อําเภอเมืองสุราษฎรธานี

0-7728-3566หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและ

การตรวจสอบ

0-7727-2218หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-7727-2218หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-7727-2926หัวหนาสํานกังานจังหวัด

0-7727-2176ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

46 107

จังหวัดสุราษฎรธานี  (077) www.suratthani.go.th



จังหวัดฉะเชงิเทรา  (038) www.ccs.go.th

-0-3850-9139ทองถิ่นอําเภอ-0-3850-9222อําเภอคลองเขื่อน

-0-3850-8216ทองถิ่นอําเภอ-0-3850-8245อําเภอทาตะเกียบ

-0-3859-7868ทองถิ่นอําเภอ-0-3859-7008อําเภอสนามชัยเขต

329300-3851-1871ปลัดจังหวัด329130-3851-3287รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3859-1090ทองถิ่นอําเภอ-0-3859-1077อําเภอราชสาสน

0-3855-1819

0-3858-9663

0-3858-8687

0-3858-1433

0-3858-2300

0-3854-1131

0-3853-5796

0-3853-6041-

6

3881-4187 

ตอ 15

3881-4187 

ตอ 12

0-3851-2520

0-3851-1995

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32932

32911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32920

32912

มท

0-3855-2333อําเภอพนมสารคาม

0-3558-9241อําเภอแปลงยาว

0-3858-7155อําเภอบานโพธิ์

0-3853-2400อําเภอบางปะกง

0-3858-1094อําเภอบางน้ําเปรี้ยว

0-3854-1558อําเภอบางคลา

0-3851-1186อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา

3881-4187 ตอ 

16

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

3881-4187 ตอ 

13

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

3881-4187 ตอ 

12

หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3851-1021ทองถิ่นจังหวัด

0-3851-1982ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-3558-7379ทองถิ่นอําเภอ-0-3558-7519อํานาจบางปลามา

-0-3559-6117ทองถิ่นอําเภอ-0-3550-9699อํานาจดานชาง

123300-3553-5379ปลัดจังหวัด123130-3553-5373รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3555-1001ทองถิ่นอําเภอ-0-3551-1001อําเภออูทอง

0-3557-8420

0-3559-1055

0-3558-2079

0-3557-7213

0-35504614

0-3553-1001

0-3552-6066

0-3552-5999

0-3553-6044

0-3553-6044

0-3540-8202

0-3553-5374

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

12333

12333

12333

12320

12311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

12333

12333

12333

12312

มท

0-3557-8420อําเภอเดิมบางนางบวช

0-3659-1055อําเภอดอนเจดยี

0-3558-1002อําเภอศรีประจันต

0-3557-7001อําเภอหนองหญาไซ

0-3557-1477อําเภอสามชุก

0-3553-1913อําเภอสองพี่นอง

0-3552-1615อําเภอเมืองกาฬสินธุ

0-3553-6044หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3553-6044หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-553-6044หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3553-5375หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3553-5005ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

47106

จังหวัดสุพรรณบุรี  (035) www.suphanburi.go.th



จังหวัดชลบุรี  (038) www.chonburi.go.th

-0-3846-4248ทองถิ่นอําเภอ-0-3837-1123อําเภอเมืองพัทยา

-0-3843-9476ทองถิ่นอําเภอ-0-3847-3789อําเภอพนัสนิคม

-0-3820-8821ทองถิ่นอําเภอ-0-3843-7947อําเภอสัตหีบ

-0-3821-6141ทองถิ่นอําเภอ-0-3820-9888อําเภอเกาะจันทร

711250-3827-4090ปลัดจังหวัด711120-3827-5032รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3821-6282ทองถิ่นอําเภอ-0-3821-6201อําเภอเกาะสีชงี

0-3821-9599

0-3821-1234

0-3845-2591

0-3844-4014

0-3822-1124 

ตอ 127

0-3832-4998

0-3827-6779

0-3839-8036

0-3827-3177

0-3827-6198-9

0-3827-5034

0-3827-9434

0-3827-1970

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

30534

30534

-

30534

71111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

30534

30534

30534

71113

มท

0-3821-9144อําเภอหนองใหญ

0-3821-1364อําเภอบอทอง

0-3845-2591อําเภอพานทอง

0-3844-3890อําเภอบานบึง

0-3822-1335อําเภอบางละมุง

0-3831-3909อําเภอศรรีาชา

0-3827-4282อําเภอเมืองชลบุรี

0-3827-6198-9หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3827-6198-9หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3827-6198หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3827-6198-9ทองถิ่นจังหวัด

0-3827-4441ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

48 105

จังหวัดสุโขทัย  (055) www.sukhothai.go.th

-0-5562-5213ทองถิ่นอําเภอ-0-5562-5199อําเภอกงไกรลาศ

229300-5561-3366ปลัดจังหวัด229120-5561-1349รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5569-3720ทองถิ่นอําเภอ-0-5569-5021อําเภอคีรีมาศ

0-5568-9261

0-5565-9365

0-5565-2993

0-5567-2026

0-85564-4322

0-5568-3025

0-5561-6224

0-5561-3023

0-5561-3358

0-5561-3358

0-5561-3358

0-5561-3074

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

22740

22740

22740

22920

22911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

22740

22740

22740

22913

มท

0-5568-9073อําเภอบานดานลานหอย

0-5565-9113อําเภอทุงเสลี่ยม

0-5565-2718อําเภอศรีนคร

0-5567-1098อําเภอศรีสัชนาลยั

0-5564-1691อําเภอสวรรคโลก

0-5568-1655อําเภอศรีสําโรง

0-5561-3362อําเภอเมืองสุโขทัย

0-5561-3358หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5561-3358หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5561-3358หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5561-4531หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5561-1097ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดชัยนาท  (056) www.chainat.go.th

185300-5641-1653ปลัดจังหวัด185120-5641-1653รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5646-6203ทองถิ่นอําเภอ-0-5646-6203กิ่งอําเภอมะโมง

0-5644-9390

0-5645-2250

0-5648-2388

0-564-9229

0-5646-1908

0-5649-1815

0-5641-6602

0-5642-1317

0-5641-6380

0-5641-6380

0-5641-5508

0-5641-2608

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

18532

18532

18532

18532

18511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

18532

18532

18216

18513

มท

0-5644-9139กงอําเภอเนินขาม

0-5645-1007อําเภอหันคา

0-5648-1448อําเภอสรรคบรุี

0-5649-9156อําเภอสรรพยา

0-5646-1360อําเภอวัดสิงห

0-5649-1600อําเภอมโนรมย

0-5641-2630อําเภอเมืองชัยนาท

0-5641-6380หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5641-6380หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5641-6380หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5641-6380ทองถิ่นจังหวัด

0-5641-1060ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

49104

จังหวัดสิงหบุรี  (075) www.thongthingburi.go.th

111300-3650-7122ปลัดจังหวัด111130-3650-7113รองผูวาราชการจงัหวัด

0-659-7107

0-3959-7107

0-3659-5532

0-3659-9574

0-3658-2359

0-3651-2410

0-3652-2874

0-3650-7133

0-3650-7133

0-3650-7115

0-3650-7112

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

11134

11134

11134

11130

11111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

11134

11134

11119

11112

มท

0-3659-7251อําเภอบางระจัน

0-3659-7251อําเภอคายางระจัน

0-3659-7125อําเภอทาชาง

0-3659-9222อําเภอพรหมบุรี

0-365-1065อําเภออินทรบุรี

0-3611-1702อําเภอเมืองสิงหบรุี

0-3650-7133หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3650-7133หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3650-7133หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3650-7122ทองถิ่นจังหวัด

0-3650-7111ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดชัยภูมิ  (044) www.chaiyaphum.go.th

-0-4485-9557ทองถิ่นอําเภอ-0-4485-9020อําเภอบําเหน็จณรงค

-0-4473-1046ทองถิ่นอําเภอ-0-4473-1051กิ่งอําเภอซับใหญ

-0-4484-6449ทองถิ่นอําเภอ-0-4484-6021อําเภอเนินสงา

-0-4482-8385ทองถิ่นอําเภอ-0-4482-8111อําเภอภักดีชุมพล

-0-4489-7404ทองถิ่นอําเภอ-0-4489-7013อําเภอหนองบวัระเหว

-0-4485-5066ทองถิ่นอําเภอ-0-4485-7105อําเภอเทพสถิต

-0-4488-6431ทองถิ่นอําเภอ-0-4488-7051อําเภอบานแกน

-0-4489-1372ทองถิ่นอําเภอ-0-4489-1101อําเภอบานเขวา

429300-4481-1438ปลัดจังหวัด429130-4482-1709รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4487-6432ทองถิ่นอําเภอ-0-4487-6596อําเภอคอนสาร

0-4487-2359

0-4486-7231

0-4485-2054

0-4488-2412

0-4486-9140

0-4486-1241

0-4482-1245

0-4481-1948

0-4481-3258

0-4481-3258

0-4481-1573

0-4481-1572

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

42932

42932

42932

42932

42911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

42932

42932

42928

42912

มท

0-4487-2123อําเภอหนองบวัแดง

0-4488-9105อําเภอคอนสวรรค

0-4485-2409อําเภอจัตรุัส

0-4488-2917อําเภอแกงครอ

0-4486-9115อําเภอเกษตรสมบูรณ

0-4486-1000อําเภอภูเขียว

0-4486-1000อําเภอเมืองชัยภูมิ

0-4481-3257หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4482-2203หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4482-2203หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4482-2203ทองถิ่นจังหวัด

0-4481-1574ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-3627-1289ทองถิ่นอําเภอ-0-3639-1247อําเภอเสาไห

-0-3638-5507ทองถิ่นอําเภอ-0-3639-5115อําเภอดอนพุด

-0-3626-9374ทองถิ่นอําเภอ-0-3626-8615อําเภอพระพุทะบาท

-0-3627-5020ทองถิ่นอําเภอ-0-367-5327อําเภอลิมพระเกียรติ

-0-362-2422ทองถิ่นอําเภอ-0-3620-1390อําเภอบานหมอ

129300-3621-1541ปลัดจังหวัด129120-3622-3170รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3638-1084ทองถิ่นอําเภอ-0-3637-1400อําเภอหนองแค

0-364-5511

0-3639-9479

0-3635-9425

0-3639-7279

0-3634-5315

0-3627-7155

0-361-2524

0-3621-1486

0-3621-1486

0-3621-1486

0-3621-1485

0-36222563

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

12932

12932

12932

12932

12919

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

หวัหนาสํานกังานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

12932

12932

12932

12926

12913

มท

0-3624-4988อําเภอแกงคอย

0-3639-9056อําเภอหนองแซง

0-3635-9020อําเภอวังมวง

0-3636-7229อําเภอหนองโดน

0-3634-1776อําเภอมวกเหล็ก

0-3637-7923อําเภอวิหารแดง

0-3621-1690อําเภอเมืองสระบุรี

0-3621-1486หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3621-1486หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

0-3621-1486หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3621-1486ทองถิ่นจังหวัด

0-3622-3057ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

50
103

จังหวัดสระบุรี  (036) www.saraburi.go.th



จังหวัดชุมพร  (077)

61300-7750-3792ปลัดจังหวัด61120-7750-3212รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7753-6539ทองถิ่นอําเภอ-0-7753-6019อําเภอทุงตะโก

0-7753-9204

0-7755-9471

0-7759-1540

0-7753-2234

0-7759-9996

0-7754-5075

0-7750-5947

0-7750-6090

0-7750-2133

0-7750-2133

0-7750-2487

0-7751-1053

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

6132

6132

6132

6119

6111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

6132

6132

6132

6124

มท

0-7753-9040อําเภอพะโตะ

0-7755-9360อําเภอละแม

0-7758-6115อําเภอปะทิว

0-7753-1779อําเภอสวี

0-7759-9083อําเภอทาแซะ

0-7754-4530อําเภอหลังสวน

0-7750-3725อําเภอเมืองชุมพร

0-7750-2487หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7750-2133หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7750-2733หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7750-3975หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7750-4009ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

51102

จังหวัดสระแกว  (037) www.sakaeo.go.th

-0-3744-1141ทองถิ่นอําเภอ-0-3744-1127อําเภอโคกสูง

323040-3742-513ปลัดจังหวัด323020-3742-5113รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3744-9133ทองถิ่นอําเภอ-0-3751-6371อําเภออวังสมบูรณ

0-376-9152

0-3725-1506

0-3751-1320

0-3733-3115

0-3726-1110

0-3744-5147

0-3742-1785

0-3724-2554

0-3742-5118-9

0-3742-5118-9

-

0-3742-5112

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

32332

32332

32332

32332

32301

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

32332

32332

-

32303

มท

0-3726-9070อําเภอตาพระยา

0-3725-1400อําเภอวังน้ําเย็น

0-3751-1320อําเภอเขาฉกรรจ

0-3723-1016อําเภออรัญประเทศ

0-3742-1584อําเภอวัมนานคร

0-3751-2241อําเภอคลองหาด

0-3724-1494อําเภอเมืองสระแกว

0-3742-5118-9หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3742-5118-9หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3742-5118-9หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3745-5118-9ทองถิ่นจังหวัด

0-3742-5111ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดเชยีงราย  (053) www.chiagrai.go.th

-0-5379-0122ทองถิ่นอําเภอ-0-5379-0084กิ่งอําเภอดอยหลวง

-0-5395-3151ทองถิ่นอําเภอ-0-5395-3451กิ่งอําเภอเวียงเชยีงรุง

-0-5376-7028ทองถิ่นอําเภอ-0-5376-7038อําเภอแมฟาหลวง

-0-5360-8121ทองถิ่นอําเภอ-0-5360-8219อําเภอเวยีงแกน

-0-5395-9488ทองถิ่นอําเภอ-0-5379-9005อําเภอพญาเม็งราย

-0-5379-7909ทองถิ่นอําเภอ-0-5379-7666อําเภอขุนตาล

-0-5377-8000ทองถิ่นอําเภอ-0-5377-8002อําเอแมลาว

-0-5366-2678ทองถิ่นอําเภอ-0-5376-9224อําเภอเวยีงชยั

-0-5364-8195ทองถิ่นอําเภอ-0-5378-1510อําเภอเวยีงปาเปา

-0-5378-6331ทองถิ่นอําเภอ-0-5378-6109อําเภอแมสรวย

261300-5371-6889ปลัดจังหวัด261130-5371-1633รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5365-4305ทองถิ่นอําเภอ-0-5376-1071อําเภอปาแดด

0-5372-2478

0-5379-6079

0-5379-1766

0-5365-0461

0-5373-2273

0-5366-0365

0-5371-6666

0-5371-7505

0-5371-9406

0-5374-4387

0-5374-4387

0-5371-4999

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

26132

26132

26132

26120

26111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

26132

26132

26132

26112

มท

0-5372-1911อําเภอพาน

0-5379-5345อําเภอเทงิ

0-5379-1507อําเภอเชยีงของ

0-5377-7110อําเภอเชยีงแสน

0-5373-3223อําเภอแมสาย

0-5377-1566อําเภอแมจัน

0-5371-9695อําเภอเมืองเชยีงราย

0-5371-9407หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5374-4387หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5371-9406หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5371-1233หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5371-1600ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

52 101

จังหวัดสมุทรปราการ  (02) www.Samutprakan.go.th

335300-2389-0670ปลัดจังหวัด335120-288-0332รองผูวาราชการจงัหวัด

0-2313-4378

0-2453-7124

0-2338-1756

0-2337-4059

-

0-2389-0744

0-2388-0073

0-2395-5733

0-2395-5733

0-2395-5733

0-2702-5021-4

0-2389-0646

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

33532

33532

33532

33532

33511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

33532

-

33520

33513

มท

0-2707-1156กิ่งอําเภอบางเสาธง

0-2453-7153อําเภอพระสมุทรเจดยี

0-2708-3580อําเภอบางบอ

0-2337-3490อําเภอบางพลี

0-2463-3359อําเภอพระประแดง

0-2387-2121อําเภอเมืองสมุทรปราการ

0-2388-1800หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-2395-5733

0-2389-0606

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-2389-0606หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-2389-0606ทองถิ่นจังหวัด

0-2389-0660ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดเชยีงใหม  (053) www.chiangmai.go.th

-0-5383-1181ทองถิ่นอําเภอ-0-5346-1111อําเภอฮอด

-0-5346-7026ทองถิ่นอําเภอ-0-5346-7060อําเภออมกอย

-0-5342-6839ทองถิ่นอําเภอ-0-5344-1976อําเภอหางดง

-0-5332-2904ทองถิ่นอําเภอ-0-5332-1253อําเภอสารภี

-0-5337-8092ทองถิ่นอําเภอ-0-5348-7115อําเภอสะเมิง

-0-5382-2705ทองถิ่นอําเภอ-0-5331-1258อําเภอสันปาตอง

-0-5339-7125ทองถิ่นอําเภอ-0-5339-7125อําเภอสันทราย

-0-5333-1916ทองถิ่นอําเภอ-0-5333-2412อําเภอสันกําแพง

-0-5347-7173ทองถิ่นอําเภอ-0-5347-7062อําเภอเวียงแหง

-0-5385-6287ทองถิ่นอําเภอ-0-5385-6368อําเภอแมอาย

-0-5385-9412ทองถิ่นอําเภอ-0-5385-9451กิ่งอําเภอแมออน

-0-5336-3751ทองถิ่นอําเภอ-0-5336-3176อําเภอแมวาง

-0-5329-0063ทองถิ่นอําเภอ-0-5329-7201อําเภอแมริม

-0-5384-2056ทองถิ่นอําเภอ-0-5347-1311อําเภอแมแตง

-0-5382-8436ทองถิ่นอําเภอ-0-5348-5111อําเภอแมแจม

-0-5388-9507ทองถิ่นอําเภอ-0-5347-5301อําเภอพราว

254300-5311-2618ปลัดจังหวัด

254120-5311-2115รองผูวาราชการจังหวัด254130-5311-2116รองผูวาราชการจังหวัด

-0-5338-2353ทองถิ่นอําเภอ-0-5345-3491อําเภอฝาง

0-5336-9645

0-5329-1740

0-5346-9236

0-5338-8124

0-5387-0165

0-5334-1310

0-5321-0975

0-5389-1500

0-5311-2612

0-5311-2612

0-5311-2612

0-5311-2114

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

25434

25434

25434

25420

25411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรือ่งรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

25434

25434

25434

25414

มท

0-5336-9262กิ่งอําเภอดอยหลอ

0-5329-1740อําเภอดอยสะเกด็

0-5346-9066อําเภอดอยเตา

0-5345-5176อําเภอเชียงดาว

0-5345-7029อําเภอไชยปราการ

0-5334-1177อําเภอจอมทอง

0-5322-1016อําเภอเมืองเชียงใหม

0-5311-2612หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

0-5311-2612หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น

0-5311-2612หัวหนางานบรหิารทั่วไป

0-5311-2699หัวหนาสํานักงานจังหวัด

0-5311-2111ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

53100

จังหวัดสมุทรสงคราม  (034) www.samutsongkram.go.th

629300-3471-1525ปลัดจังหวัด629120-3471-1996รองผูวาราชการจงัหวัด

0-3476-2594

0-3475-2868

0-3471-3247

0-3471-1031

0-3471-1424

0-3471-1424

0-3471-1424

0-3472-0695

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

62911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

62927

62913

มท

0-3476-1572อําเภอบางคนที

0-3472-5753อําเภออัมพวา

0-3471-1526อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

0-3471-8276หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3471-1424หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3471-1424หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3471-1424ทองถิ่นจังหวัด

0-3471-5994ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดตราด  (039) www.trat.go.th

353300-3951-1002ปลัดจังหวัด353120-3951-1927รองผูวาราชการจงัหวัด

-

0-3958-6144

0-3959-1576

0-3958-2402

0-3953-8143

0-3959-9038

0-3951-2213

0-3951-8001

0-3952-2827

0-3952-2827

0-3952-2827

0-3951-2276

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

35332

35332

35332

35321

35311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

35332

35332

35332

35313

มท

0-3951-2837กิ่งอําเภอเกาะกูด

0-3958-6101อําเภอเกาะชาง

0-3959-1239อําเอบอไร

0-3953-4572อําเภอคลองใหญ

0-3953-8144อําเภอแหลมงอบ

0-3959-9114อําเภอเขาสมิง

0-3952-1254อําเภอเมืองตราด

0-3952-2827หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3952-2827หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3952-2827หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3951-2080หวัหนาสํานักงาน

0-3951-1001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

54 99

จังหวัดสมุทรสาคร  (034) www.samutsakhon.go.th

623300-3441-1715ปลัดจังหวัด623120-3441-2002รองผูวาราชการจงัหวัด

0-344-3217

0-3447-9571

0-3441-1753

0-3441-178-98

0-3442-7530

0-3442-7530

0-3442-7387

0-3442-7114

สํานักงาน

-

-

-

62337

62337

62337

62337

62311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

62337

62337

62321

62313

มท

0-34481010อําเภอบานแพว

0-3447-1322อําเภอกระทุมแบน

0-3441-1010อําเภอเมืองสมุทรสาคร

0-3442-7530หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3442-7530หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3442-7530หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3442-7530ทองถิ่นจังหวัด

0-3441-1898ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดตรัง  (075) www.trang.go.th

-0-7520-8167ทองถิ่นอําเภอ-0-7520-8101กิ่งอําเภอหาดสําราญ

-0-7529-6045ทองถิ่นอําเภอ-0-7526-6087อําเภอวังวเิศษ

723300-7521-8227ปลัดจังหวัด723130-7521-1977รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7529-9458ทองถิ่นอําเภอ-0-7529-9011อําเภอนาโยง

0-7528-6172

0-7529-1113

0-7527-1810

0-7528-2437

0-7528-8804

0-7525-2256

0-7521-7839

0-7521-5540

0-7521-8211

0-7521-8211

0-7521-8211

0-7522-0015

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

72002

72002

72002

72321

72311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอาํเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

72002

72002

72002

72312

มท

0-7528-6148อําเภอรษัฎา

0-7524-8063อําเภอสิเกา

0-7527-1002อําเภอหวยยอด

0-7528-1444อําเภอยานตาขาว

0-7521-3083อําเภอปะเหลียน

0-7525-1996อําเภอกันตัง

0-7521-3083อําเภอเมืองตรงั

0-7521-8211หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7521-8211หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7521-7869หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7521-8516หวัหนาสํานักงาน

0-7521-8333ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

737300-7471-7083ปลัดจังหวัด737120-7473-0865รองผูวาราชการจงัหวัด

0-7478-2090

0-7472-0232

0-7478-9570

0-7479-5546

0-7478-7390

0-7478-2516

0-7472-5197

0-7471-2380

0-7472-5160-1

0-7472-5160-1

0-7472-5160-1

0-7471-1314

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

73732

73732

73732

73732

73711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

73732

73732

73732

73712

มท

0-7472-0318กิ่งอําเภอมะนัง

0-7479-1017อําเภอควนกาหลง

0-7478-9355อําเภอทั่งหวา

0-7479-5275อําเภอควนโดน

0-7478-7071อําเภอทาแพ

0-7478-1560อําเภอละงู

0-7471-1060อําเภอเมืองสตูล

0-7472-5160-1หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

0-7472-5160-1หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

0-7472-5160-1หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7472-5160-1ทองถิ่นจังหวัด

0-7471-1373ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

5598

จังหวัดสตูล  (074) www.satun.go.th



จังหวัดตาก  (055) www.Tak.go.th

-0-5559-3073ทองถิ่นอําเภอ-0-5559-3006กิ่งอําเภอวงัเจา

235300-5551-1002ปลัดจังหวัด235130-5551-1003รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5556-1582ทองถิ่นอําเภอ-0-5556-1536อําเภออุมผาง

0-5556-9551

0-5558-1168

0-5558-9407

05553-6451

0-5559-9247

0-5559-1815

0-5551-5235

0-5551-2357

0-551-51246

0-5551-5246

0-5551-5246

0-5551-1173

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

23532

23532

23532

23525

23511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

23532

23532

23532

23512

มท

0-5556-9233อําเภอพบพระ

0-5555-3498อําเภอแมระมาด

0-5558-9022อําเภอทาสองยาง

0-5553-1297อําเภอแมสอด

0-5559-9091อําเภอสามเงา

0-5559-1024อําเภอบานตาก

0-5551-2357อําเภอเมืองตาก

0-551-51246หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-551-51246หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5551-5246หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5551-2092หวัหนาสํานักงาน

0-5551-1001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

56 97

จังหวัดสงขลา  (074) www.songkhla.go.th

-0-7424-0041ทองถิ่นอําเภอ-0-7437-8873อําเภอจะนะ

-0-7439-9679ทองถิ่นอําเภอ-0-7425-1454อําเภอคลองหอยโขง

-0-7439-3319ทองถิ่นอําเภอ-0-7439-9252อําเภอกระแสสินธุ

-0-7430-6163ทองถิ่นอําเภอ-0-7439-1010อําเภอระโนด

-0-7439-7287ทองถิ่นอําเภอ-0-7430-6189อําเภอสะบายอย

-0-7439-4065ทองถิ่นอําเภอ-0-7436-7034อําเภอสทิงพระ

-0-7438-2118ทองถิ่นอําเภอ-0-7437-8873อําเภอนาหมอน

-0-7438-6044ทองถิ่นอําเภอ-0-7438-6120อําเภอควนเนียง

730310-7431-2106ปลัดจังหวัด730120-4732-4599รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7433-2745ทองถิ่นอําเภอ-0-7433-1234อําเภอสิงหนนคร

0-7437-1595

0-7432-8361

07437-6459

0-7441-1188

0-7425-5139

0-7439-5150

0-7431-6147

0-7431-1152

0-7431-1747

0-7431-1747

-

0-7-431-3003

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

73138

73138

73138

73138

73011

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

73138

73138

-

73013

มท

0-7437-1884อําเภอนาทวี

0-7432-8125อําเภอบางกล่ํา

0-7437-6382อําเภอเทพา

0-7441-1026อําเภอสะเดา

0-7425-2009อําเภอหาดใหญ

0-7438-9111อําเภอรัตภูมิ

0-7431-1152อําเภอเมืองสงขลา

0-7431-1747หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7431-1747หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7431-1747หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7431-1747ทองถิ่นจังหวัด

0-7432-3874ผูวาราชการจงัหวัด

สํานกังานตําแหนง



จังหวัดนครนายก  (037) www.nakhonnaayok.go.th

311300-3731-4265ปลัดจังหวัด311130-3731-2558รองผูวาราชการจงัหวัด

0-3739-1953

0-3732-3526

0-3739-8944

0-3731-6109

0-3731-4271

0-3731-3673

0-3731-3673

0-3731-3673

0-3731-1496

สํานักงาน

-

-

-

-

31132

31132

31132

31120

31111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

31132

31132

31132

31112

มท

0-3739-1394อําเภอองครักษ

0-3738-1711อําเภอบานนา

0-3733-9652อําเภอปากพลี

0-3731-1270อําเภอเมืองนครนายก

0-3731-3673หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3731-3673หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3731-3673หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3731-3546หวัหนาสํานักงาน

0-3731-1282ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

--ทองถิ่นอําเภอ--อําเภออากาศอํานวย

-0-4272-1272ทองถิ่นอําเภอ-0-4272-1151อําเภอสวางแดนดิน

-0-4278-6094ทองถิ่นอําเภอ-0-4278-6034อําเภอสองดาว

-0-4278-1468ทองถิ่นอําเภอ-0-427-1241อําเภอวาริชภูมิ

-0-4279-2130ทองถิ่นอําเภอ-0-4279-1379อําเภอวานรนิวาส

-0-4270-8828ทองถิ่นอําเภอ-0-4270-8155อําเภอภูพาน

-0-4270-7017ทองถิ่นอําเภอ-0-4270-7013อําเภอโพนนาแกว

-0-4277-2202ทองถิ่นอําเภอ-0-4277-1298อําเภอพงโคน

-0-4277-9239ทองถิ่นอําเภอ-0-4277-9126อําเภอพรรณานคิม

-0-4279-4582ทองถิ่นอําเภอ-0-4279-4360อําเภอบานมวง

485300-4271-6527ปลัดจังหวัด485130-4271-1911รองผูวาราชการจังหวัด

-0-4278-9331ทองถิ่นอําเภอ-0-4278-9027อําเภอนิคมน้ําอูน

0-4276-1304

0-4270-9387

0-4276-6242

0-4279-6592

0-4276-9316

0-4278-4288

0-4271-5112

0-4271-1553

-

0-4273-3090

0-4271-4959

0-4271-1764

สาํนักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48312

48532

48511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบียบและเรื่องรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

หัวหนาสํานักงานจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตาํแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48312

48221

48512

มท

0-4276-1018อําเภอเตางอย

0-4270-9197อําเภอเจริญศิลป

0-4276-6073อําเภอโคกศรีสุพรรณ

0-4279-6055อําเภอคําตากลา

0-4276-9030อําเภอกุสุมาลย

0-4278-4043อําเภอกุดบาก

0-4271-1259อําเภอเมืองสกลนคร

-หัวหนากลุมงานการเงินบัญชี

และการตรวจสอบ

-หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-4273-3090หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-4271-6482ทองถิ่นจังหวัด

0-4271-1352ผูวาราชการจังหวัด

สาํนักงานตาํแหนง

5796

จังหวัดสกลนคร (042) www.sakonnakhon.go.th



จังหวัดนครปฐม  (034) www.nakhonpathom.go.th

600300-3434-0028ปลัดจังหวัด601130-3434-0003รองผูวาราชการจงัหวัด

ทองถิ่นอําเภอ

0-3435-5314

0-3439-1094

0-3437-1299

0-2441-5061

0-3433-8806

0-3432-7565

0-3427-5645

0-3425-7888

0-3434-0027

0-3434-0047

0-3434-0027

0-3434-0027

0-3434-0027

0-3434-0002

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

60088

60039

60088

60089

60039

60020

60111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

60088

60039

60088

60089

60088

60112

มท

0-3435-1086อําเภอกําแพงแสน

0-3439-1120อําเภอบางเลน

0-3438-1121อําเภอดอนตูม

0-3429-7613อําเภอพุทธมณฑล

0-3433-2248อําเภอนครชยัศรี

0-3431-1065อําเภอสามพราน

0-34259715อําเภอเมืองนครปฐม

0-3434-0027

0-3434-0047

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3434-0027

0-3434-0047

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3434-0047หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3434-0003-4หวัหนาสํานักงาน

0-3434-0001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-4566-8140ทองถิ่นอําเภอ-0-4566-8119กิ่งอําเภอศิลาลาด

-0-4560-4218ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-4057กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

-0-4560-3154ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-3083อําเภอเมืองจันทร

-0-4560-5324ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-5152อําเภอเบญจรลักษ

-0-4565-9286ทองถิ่นอําเภอ-0-4565-9015อําเภอโนนคณู

-0-4560-9181ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-9181อําเภอน้ําเกลี้ยง

-0-4569-7254ทองถิ่นอําเภอ-0-4569-7254อําเภอปรางคกู

-0-4568-7604ทองถิ่นอําเภอ-0-4568-7604อําเภอยางชุมนอย

-0-4560-8152ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-8152อําเภออภูสิงห

-0-4569-9297ทองถิ่นอําเภอ-0-4569-9051อําเภอหวยทับทัน

-0-4567-5190ทองถิ่นอําเภอ-0-4567-5094อําเภอไพรบึง

-0-4560-7321ทองถิ่นอําเภอ-0-*4560-7133อําเภอพยุห

-0-4560-6210ทองถิ่นอําเภอ-0-4560-6122อําเภอวังหิน

383150-4561-1554ปลัดจังหวัด383130-4561-2939รองผูวาราชการจังหวัด

-0-4568-9527ทองถิ่นอําเภอ-0-4568-9055อําเภอบึงบูรพ

0-4566-9078

0-4567-7550

0-4567-1688

0-4569-2347

0-4565-1261

0-4566-2922

0-4564-3107

0-4561-1856

0-4561-3786

0-4561-3786

0-4561-1531

0-4562-2813

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

38333

38333

38333

38333

38311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบ

และเรื่องรองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

หัวหนาสํานกังานจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

--

38333

38333

38321

38314

มท

0-4567-9216อําเภอขุนหาญ

0-4568-1015อําเภอศรีรัตนะ

0-4567-1004อําเภอขุขนัย

0-4569-1526อําเภออุทุมพรพิสัย

0-4565-1008อําเภอกันทรารมย

0-4566-1422อําเภอกันทรลักษ

0-4561-2866อําเภอเมืองศรีสะเกษ

0-4561-3786หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและ

การตรวจสอบ

0-812649719หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-4561-3786หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-4561-3786ทองถิ่นจังหวัด

0-4561-2919ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

58 95

จังหวัดศรีสะเกษ  (045) www.sisaket.go.th



จังหวัดนครพนม  (042) www.nakhonphanom.go.th

-0-4257-7065ทองถิ่นอําเภอ-0-4257-7031กิ่งอําเภอวงัยาง

-0-4251-9170ทองถิ่นอําเภอ-0-4251-9188อําเภอนาทม

-0-4259-7697ทองถิ่นอําเภอ-0-4259-7011อําเภอนาหวา

-0-4259-1772ทองถิ่นอําเภอ-0-4259-1377อําเภอบานแพง

479300-7251-1292ปลัดจังหวัด479130-4251-3866รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4259-5296ทองถิ่นอําเภอ-0-4259-5067อําเภอโพนสวรรค

0-4258-9034

0-4257-9738

0-4258-1596

0-4259-9203

0-4254-1140

0-4257-1155

0-4251-3422

0-4251-2955

0-4251-5633

0-4251-5719

0-4251-5633

0-4251-5633

0-4251-1286

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

47932

47932

47932

47829

47911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

47932

47932

47932

47912

มท

0-4258-9131อําเภอปลาปาก

0-4257-6416อําเภอเรณูนคร

0-4258-1263อําเภอทาอุเทน

0-4259-9084อําเภอศรีสงคราม

0-4254-1062อําเภอธาตพุนม

0-4257-1250อําเภอนาแก

0-4251-1100อําเภอเมืองนครพนม

0-4251-5633

0-4251-5719

หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4251-5633

0-4251-5719

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4251-5633

0-4251-5719

หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4251-1287

0-4251-1574

หวัหนาสํานักงาน

0-4251-1515ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-4285-2031ทองถิ่นอําเภอ-0-428-2031กิ่งอําเภอหนองหิน

-0-4285-3027ทองถิ่นอําเภอ-0-4283-3027กิ่งอําเภอเอราวัณ

-0-4281-8372ทองถิ่นอําเภอ-0-428-8141อําเภอผาขาว

-0-4288-7431ทองถิ่นอําเภอ-0-4288-7015อําเภอนาดวง

-0-4287-9055ทองถิ่นอําเภอ-0-4287-9100อําเภอภูหลวง

-0-4289-9577ทองถิ่นอําเภอ-0-4289-9123

0-4289-9004

อําเภอภูเรือ

467300-4281-1040ปลัดจังหวัด463030-4281-2554รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4289-7391ทองถิ่นอําเภอ-0-4289-7041

0-4289-7020

อําเภอนาแหว

0-4288-1546

0-4287-1266

0-4289-1059

0-4282-2427

0-4288-9269

0-4284-1709

0-4283-2055

0-428-3815

0-4281-1943

0-4281-1943

0-4281-2142

0-4281-1116

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

46732

46399

46732

46703

46301

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

46399

46399

46304

46302

มท

0-4288-1065อําเภอปากชม

0-4287-1093อําเภอภูกระดึง

0-4289-1267อําเภอดานชาย

0-4282-1597อําเภอเชยีงคาน

0-4288-9359อําเภอทาลี่

0-4284-1370อําเภอวังสะพงุ

0-4288-3725อําเภอเมืองเลย

0-4286-1242หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4281-1943หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4283-1242หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4283-2928ทองถิ่นจังหวัด

0-4281-1683ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดเลย  (064) www.loei.go.th

94
59



จังหวัดนครราชสีมา  (044) www.koratlocal.go.th

-0-4438-1184ทองถิ่นอําเภอ-0-4438-1130อําเภอโนนไทย

-0-4447-5016-7ทองถิ่นอําเภอ-0-4447-5080อําเภอโนนแดง

-0-4438-9500ทองถิ่นอําเภอ-0-4438-9676อําเภอดานขุนทด

-0-4449-1171ทองถิ่นอําเภอ-0-4449-2500อําเภอโชคชัย

-0-4447-7191ทองถิ่นอําเภอ-0-4448-7317อําเภอชุมพวง

-364300-4424-4252ปลัดจังหวัด

364300-4424-4252รองผูวาราชการจงัหวัด364120-4424-4232รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4432-1599ทองถิ่นอําเภอ-0-4432-1470-1อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

0-4439-9298

0-4444-4825

0-4445-9079

0-4438-3619

0-4439-7320

0-4433-9376

0-4424-2461-2

0-4424-4842

0-4425-6608

0-4424-8803

0-4424-5520

0-4425-5784

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

36432

36432

36432

36420

36411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

36432

36432

36432

36418

มท

0-4439-9154อําเภอจักราช

0-4444-4825อําเภอครบุรี

0-4445-9188อําเภอคง

0-4438-5199อําเภอขามสะแกแสง

0-4439-7188อําเภอขามทะเลสอ

0-4439-9088อําเภอแกงสนามนาง

0-4425-7170อําเภอเมืองนครราชสีมา

0-4424-8803หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4424-8496หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4425-6608หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4424-3798หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4424-2067ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

60 93

จังหวัดลําพูน  (053) www.lamphun.go.th

279300-5351-1024ปลัดจังหวัด279130-5353-0542รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5350-4069ทองถิ่นอําเภอ-0-5350-4069กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง

0-5397-5316

0-5350-1087

0-539-1269

0-5397-6621

0-5397-9122

0-5352-0111

0-5351-2026

0-5359-7292

0-5356-3620

0-5351-2017

0-5356-0286

0-5351-1366

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

27932

27932

27932

27932

27911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

27932

27932

27920

27912

มท

0-5397-5130อําเภอทั่งหัวชาง

0-5350-1087อําเภอบานธิ

0-5359-1271อําเภอบานโฮง

0-5357-1113อําเภอแมทา

0-5397-9773อําเภอลี้

0-5352-1274อําเภอปาซาง

0-5351-1085อําเภอเมืองลําพูน

0-5356-3620หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5351-2017หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5351-2017หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5351-2017ทองถิ่นจังหวัด

0-5351-1018ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดนครราชสีมา  (044) www.koratlocal.go.th

-0-4449-5006ทองถิ่นอําเภอ-0-4432-9072กิ่งอําเภอสีดา

-0-4446-7281ทองถิ่นอําเภอ-0-4448-7484กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย

-0-4422-9105ทองถิ่นอําเภอ-0-4422-9111กิ่งอําเภอเมืองยาง

-0-4433-7342ทองถิ่นอําเภอ-0-4433-7113กิ่งอําเภอพระทองคํา

-0-4449-5270ทองถิ่นอําเภอ-0-4445-9007กิ่งอําเภอบัวลาย

-0-4422-7106ทองถิ่นอําเภอ-0-4422-7175กิ่งอําเภอเทพารักษ

-0-4439-1130 ตอ 5ทองถิ่นอําเภอ-0-4439-1130 ตอ 9อําเภอหวยแถลง

-0-4449-0150ทองถิ่นอําเภอ-0-4449-0098อาํเภอหนองบุญมาก

-0-4444-7200ทองถิ่นอําเภอ-0-4444-7200อําเภอเสงิสาง

-0-4441-9749ทองถิ่นอําเภอ-0-4441-9259

0-4428-6823

อําเภอสูงเนิน

-0-4441-2175ทองถิ่นอําเภอ-0-4429-0208อําเภอสีคิ้ว

-0-4422-8228ทองถิ่นอําเภอ-0-4422-8246อําเภอวังน้ําเขียว

-0-4447-1531ทองถิ่นอําเภอ-0-4447-1617อําเภอพิมาย

-0-4431-1328ทองถิ่นอําเภอ-0-4431-1916

0-4431-1466

อําเภอปากชอง

-0-4444-1642ทองถิ่นอําเภอ-0-4445-2161อําเภอปกธงชยั

-0-4448-9202ทองถิ่นอําเภอ-0-4447-9161

0-4448-9234

อําเภอประทาย

-0-4438-7173ทองถิ่นอําเภอ-0-4438-7095อําเภอบานเหลื่อม

-0-4446-2118ทองถิ่นอําเภอ-0-4446-1386อําเภอบัวใหญ

-0-4437-9134ทองถิ่นอําเภอ-0-4437-9258อําเภอโนนสูง

สํานักงานมท ตําแหนง มทสํานักงานตําแหนง

-0-5427-6492ทองถิ่นอําเภอ-0-5427-6072อําเภอเมืองปาน

-0-5426-6086ทองถิ่นอําเภอ-0-5426-6109อําเภอแมเมาะ

-0-5428-6526ทองถิ่นอําเภอ-0-5428-6081อําเภอเสริมงาม

-0-5429-9686ทองถิ่นอําเภอ-0-5429-9099อําเภอแมพริก

-0-5429-6565ทองถิ่นอําเภอ-0-5429-6131อําเภอสบปราบ

285300-5426-5006ปลัดจังหวัด285130-5426-5003รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5427-9470ทองถิ่นอําเภอ-0-5427-9340อําเภอวังเหนือ

0-5426-1529

0-5428-9384

0-5426-9329 

ตอ 13

0-5429-1551

0-5427-1932

0-5428-4805

0-421-9543

0-5432-2874

0-5426-5012-3

0-5426-5012-3

0-5426-5069

0-5426-5002

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

28533

28533

28533

28533

28511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

28533

28533

28529

28512

มท

0-5426-1159อําเภองาว

0-5428-9222อําเภอแมทะ

0-5426-9323 

ตอ 15

อําเภอหางฉัตร

0-5429-1660อําเภอเถิน

0-5427-1217อําเภอแจหม

0-5428-2294อําเภอเกาะคง

0-5421-7022อําเภอเมืองลําปาง

0-5426-5012-3หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5426-5012-3หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5426-5012-3หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5426-5012-3ทองถิ่นจังหวัด

0-546-5001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

6192

จังหวัดลําปาง  (054) www.Lampang.go.th



จังหวัดนครศรีธรรมราช  (075) www.nakhonsithammarat.go.th

-0-7548-6367ทองถิ่นอําเภอ-0-7548-6951กิ่งอําเภอชางกลาง

-0-7530-7259ทองถิ่นอําเภอ-0-7530-7189กิ่งอําเภอนบพติํา

-0-7535-0313ทองถิ่นอําเภอ-0-7537-8313อําเภอพระพรหม

-0-7530-6300ทองถิ่นอําเภอ-0-7530-6017อําเภอถ่ําพรรณรา

-0-7534-8326ทองถิ่นอําเภอ-0-7538-6181อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

-0-7530-8507ทองถิ่นอําเภอ-0-7530-8110อําเภอจฬุาภรณ

-0-7547-9914ทองถิ่นอําเภอ-0-7537-1266อําเภอบางชัน

-0-7549-9139ทองถิ่นอําเภอ-0-7549-9004อําเภอพิปูน

-0-7549-1804ทองถิ่นอําเภอ-0-7549-1172อําเภอนาบอน

-0-7552-7778ทองถิ่นอําเภอ-0-7552-9013อําเภอขนอม

-0-7539-6066ทองถิ่นอําเภอ-0-7539-6102อําเภอพรหมคีรี

-0-7539-1227ทองถิ่นอําเภอ-0-7539-1039อําเภอลานสกา

-0-7544-1945ทองถิ่นอําเภอ-0-7544-1147อําเภอรอนพิบลูย

-0-7548-0328ทองถิ่นอําเภอ-0-7548-9158อําเภอทุงใหญ

-0-7548-0328ทองถิ่นอําเภอ-0-7548-1147อําเภอฉวาง

-704300-7535-6143ปลัดจังหวัด

-0-7535-6542รองผูวาราชการจังหวัด70414-รองผูวาราชการจังหวัด

-0-7538-6420ทองถิ่นอําเภอ-0-7538-6065อําเภอเชียรใหญ

0-7553-5610

0-7552-2749

0-7538-8420

0-7538-0839

0-7551-7793

0-7542-0254

0-7534-7194

0-7535-6252

0-7535-6144

0-7534-3312

0-7535-6144

0-7535-6144

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

70033

70432

70033

70425

70411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรือ่ง

รองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบคุคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

70033

70432

70033

70033

มท

0-7553-6435อําเภอสิชล

0-7552-1491อําเภอทาศาลา

0-7538-9435อําเภอหัวไทร

0-7538-1300อําเภอชะอวด

0-7551-7821อําเภอปากพนัง

0-7541-1212อําเภอทุงสง

0-7535-6440อําเภอเมือง

0-7535-6144หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและการ

ตรวจสอบ

0-7535-6144หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-7535-6375หัวหนางานบรหิารทั่วไป

0-7535-6553หัวหนาสํานักงานจังหวัด

0-7535-6142ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-3649-7528ทองถิ่นอําเภอ-0-349-1087อําเภอทาหลวง

-0-3647-2357ทองถิ่นอําเภอ-0-3647-1271อําเภอบานหมี่

-0-3644-2471ทองถิ่นอําเภอ-0-3644-1115อําเภอโคกสําโรง

191310-3641-3831ปลัดจังหวัด191130-3641-1403รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3646-2418ทองถิ่นอําเภอ-0-3646-1039อําเภอชยับาดาล

0-3643-9455

0-3642-6633

0-3943-2089

0-3665-1151

0-3648-1174

0-3649-1803

0-3661-2640

0-3641-1224

-

0-3641-4491

0-3642-0310

0-3642-1586

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19132

19111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19120

19112

มท

0-3643-9119อําเภอสระโบสถ

0-3663-3374อําเภอลําสนธิ

0-3643-1493อําเภอหนองมวง

0-3665-1151อําเภอโคกเจริญ

0-3648-1211อําเภอทาวุง

0-3649-1433อําเภอพัฒนานิคม

0-3642-0842อําเภอเมืองลพบุรี

-หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

-หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3641-4491หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3641-1997ทองถิ่นจังหวัด

0-3641-1861ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

9162

จังหวัดลพบุรี  (036) www.lopburi.go.th
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จังหวัดราชบุรี  (032) www.ratchaburi.go.th

617320-3232-8480ทองถิ่นจังหวัด617200-3233-7890หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

-0-3272-1016ทองถิ่นอําเภอ-0-3272-1023อําเภอบานคา

-0-3239-5306ทองถิ่นอําเภอ-0-3239-5156อําเภอสวนผึง้

617300-3233-7661ปลัดจังหวัด617130-3231-5315รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3239-8051ทองถิ่นอําเภอ-0-3239-9471อําเภอวัดเพลง

0-3226-1114

0-3238-1296

0-3228-1261

0-3224-1515

0-3235-4643

0-3221-1117

0-3232-3038

0-3232-1872

0-3232-8480

0-3232-8480

0-3233-7896

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

61732

61732

61732

61711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

61732

61732

61712

มท

03226-1133อําเภอจอมบึง

0-3238-1067อําเภอบางแพ

0-3228-1261อําเภอปากทอ

0-3224-1204อําเภอดําเนินสะดวก

0-3223-3315อําเภอโพธาราม

0-3221-1001อําเภอบานโปง

0-3232-5869อําเภอเมืองราชบรุี

0-3232-8480หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3232-8480หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3232-8480หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3233-7096ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

90

จังหวัดนครสวรรค  (056) www.nakhonsawan.go.th

--ทองถิ่นอําเภอ-0-5623-5794กิ่งอําเภอแมเปน

-0-5629-3134ทองถิ่นอําเภอ-0-5629-3060กิ่งอําเภอชุมตาบง

-0-5623-8066ทองถิ่นอําเภอ-0-5623-8040อําเภอแมวงก

-0-5624-8368ทองถิ่นอําเภอ-0-5624-9448อําเภอทาตะโก

-0-5625-9096ทองถิ่นอําเภอ-0-5625-9272อําเภอไพศาลี

-0-5627-2286ทองถิ่นอําเภอ-0-5627-1740อําเภอลาดยาว

-0-5627-8358ทองถิ่นอําเภอ-0-5627-8308อําเภอพยุหะคีรี

154300-5622-4410ปลัดจังหวัด154120-5622-7432รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5625-1460ทองถิ่นอําเภอ-0-5624-1322อําเภอตากฟา

0-5626-5801

0-5629-9138

0-5624-4332

0-5625-201

0-5628-3490

0-5629-1486

0-5622-2945

0-5622-1602

0-5623-1734

0-5623-1734

0-5622-7001

0-5622-2418

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

15432

15432

15432

15432

15411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

15432

15432

15419

15413

มท

0-5626-1643อําเภอตาคลี

0-5629-9138อําเภอเกาเลี้ยว

0-5627-9339อําเภอบรรพตพิสัย

0-56251410อําเภอหนองบวั

0-5628-2139อําเภอชุมแสง

0-5629-1006อําเภอโกรกพระ

0-5622-1116อําเภอเมืองนครสวรรค

0-5623-1734หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5623-1734หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5623-1734หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5623-1734ทองถิ่นจังหวัด

0-5622-1630ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง
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จังหวัดระยอง  (077) www.ranong.go.th

341300-3869-4005ปลัดจังหวัด341130-3869-4003รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3896-9238ทองถิ่นอําเภอ-0-3896-9239กิ่งอําเภอเขาชะเมา

0-3863-7587

0-3866-6629

0-3865-9522

0-3860-5186

0-3864-2733

0-3867-7669

0-3887-0843

0-3861-7430

0-3869-4191-

3

0-3869-4191-

3

0-3869-4006

-

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

34132

34132

34132

34132

34111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

34132

34132

34124

-

มท

0-3863-6197กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา

0-3866-6182อําเภอวังจันทร

0-3865-9549อําเภอปลวกแดง

0-3860-1146อําเภอบานฉาง

-3864-1406อําเภอบานคาย

0-3867-1157อําเภอแกลง

0-3887-0867อําเภอเมืองระยอง

0-3869-4191-3หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3869-4191-3หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3869-4191-3หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3869-4191-3ทองถิ่นจังหวัด

0-3869-4001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

--ปลัดจังหวัด-0-2580-0713รองผูวาราชการจงัหวัด

0-2597-1631

0-2583-9878

0-2595-0178

0-2571-3144

0-2446-6157

0-2580-1549

0-2591-5224

0-2580-0715

0-2580-8714

0-2580-0715

0-2580-8714

0-2580-0705

0-2580-0730

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงาน

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

0-2597-1788อําเภอไทรนอย

0-2583-9878อําเภอปากเกร็ด

0-2595-0178อําเภอบางใหญ

0-2571-3144อําเภอบาบัวทอง

0-2446-6157อําเภอบางกรวย

0-2591-5224อําเภอเมืองนนทบุรี

0-2580-0715หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-2580-0715

0-2580-8714

หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-2580-0715หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-2580-0715ทองถิ่นจังหวัด

0-2580-8816ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดนนทบุรี  (02) www.nanthbur.go.th
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จังหวัดระนอง  (077) www.ranong.go.th

667300-7781-1372ปลัดจังหวัด--รองผูวาราชการจงัหวัด

0-7789-3074

0-7789-7460

0-7789-9265

0-7789-1739

0-7781-3239

0-7781-1370

0-7781-3386

0-7782-1574

0-7781-1123

0-7781-1991

สํานักงาน

-

-

-

-

-

66732

66732

66732

66732

66711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

66732

66732

66720

66713

มท

0-7784-4226กิ่งอําเภอสุขสําราญ

0-7789-7009อําเภอกะเปอร

0-7789-9017อําเภอละอุน

0-7789-1021อําเภอกระบุรี

0-7781-2374อําเภอเมืองระนอง

0-7781-3386หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7782-1574หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7782-1574หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7781-3386ทองถิ่นจังหวัด

0-7781-1365ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดนราธิวาส  (073) www.narathiwat.go.th

-0-7359-1789ทองถิ่นอําเภอ-0-7359-1005อําเภอยีง่อ

-0-7367-2147ทองถิ่นอําเภอ-0-7367-1001อําเภอระแงะ

-0-7365-9619ทองถิ่นอําเภอ-0-7365-9222อําเภอแวง

-0-7354-3511ทองถิ่นอําเภอ-0-7354-3501อําเภอจะแนะ

-0-7354-4189ทองถิ่นอําเภอ-0-7354-4064อําเภอเจาะไอรอง

76031-ปลัดจังหวัด760130-7351-1238รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7365-1750ทองถิ่นอําเภอ-0-7365-1153อําเภอสุไหงปาดี

0-7357-2251

0-7358-1537

0-7365-6333

0-7359-9678

0-7356-7082

0-7361-9250

0-7351-3990

0-7351-1012

0-7351-2508

0-7351-2508

0-7351-1450

0-7351-1198

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

76032

76032

-

76032

76011

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

76032

76032

76028

76012

มท

0-7357-1665อําเภอรือเสาะ

0-7358-1422อําเภอตากใบ

0-7365-6071อําเภอสุคิริน

0-7359-9026อําเภอบาเจาะ

0-7356-1082อําเภอศรีสาคร

0-731-1031อําเภอสุไหงโก-ลก

0-7351-1012อําเภอเมืองนราธวิาส

0-7351-2508หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7351-3780หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7351-3780หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7351-2508ทองถิ่นจังหวัด

0-7351-1152ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง
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จังหวัดนาน  (054) www.nan.go.th

-0-5477-2573ทองถิ่นอําเภอ-0-5477-4157กิ่งอําเภอภูเพยีง

-0-5479-5588ทองถิ่นอําเภอ-0-5479-5565อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

-0-5479-5196ทองถิ่นอําเภอ-0-5479-5121อําเภอทุงชาง

-0-5479-7501ทองถิ่นอําเภอ-0-5479-7255อําเภอเชยีงกลาง

-0-5479-1519ทองถิ่นอําเภอ-0-5479-1252อําเภอปว

-0-5477-7126ทองถิ่นอําเภอ-0-5477-7100อําเภอสองแคว

-0-5477-8033ทองถิ่นอําเภอ-0-5477-8062อําเภอบอเกลือ

-0-5475-7310ปลัดจังหวัด211120-5471-0002รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5476-7055ทองถิ่นอําเภอ-0-5476-7055อําเภอสันติสุข

0-5478-2630

0-5479-9640

0-5475-4142

0-5476-9084

0-5478-7277

0-5476-1191

0-5477-2571

0-5471-0015

0-5471-1616-8

0-5471-1616-8

0-5471-1616-8

0-5477-1615

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

21132

21132

21132

21124

21111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

21132

21132

21132

21113

มท

0-5478-1757อําเภอเวยีงสา

0-5479-9119อําเภอทาวงัผา

0-5478-9119อําเภอนานอย

0-5476-9050อําเภอแมจริม

0-5478-7065อําเภอนาหมื่น

0-5476-1044อําเภอบานหลวง

0-5471-0296อําเภอเมืองนาน

0-5471-1616-8หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5471-1616-8หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5471-1616-8หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5471-0341หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5471-0001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-4358-7352ทองถิ่นอําเภอ-0-4358-7114อําเภอปทุมรัตต

-0-4350-9070ทองถิ่นอําเภอ-0-4350-9125กิ่งอําเภอเชียงขวัญ

-0-4356-1065ทองถิ่นอําเภอ-0-4356-1080อําเภอจตุพักตรพิมาน

-0-4357-7280ทองถิ่นอําเภอ-0-4357-7081อําเภอเมยวดี

-0-4358-1529ทองถิ่นอําเภอ-0-4358-1223อําเภอสุวรรณภูมิ

-0-4359-5327ทองถิ่นอําเภอ-0-4359-5077อําเภอโพนทราย

-0-4355-7006ทองถิ่นอําเภอ-0-4355-7006กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง

-0-4350-6235ทองถิ่นอําเภอ-0-4350-6114กิ่งอําเภอหนองฮี

-0-4352-7123ทองถิ่นอําเภอ-0-4356-7077อําเภอโพธิ์ชัย

-0-4350-8391ทองถิ่นอําเภอ-0-4350-8120อําเภอศรีสมเด็จ

-0-4358-9434ทองถิ่นอําเภอ-0-4358-9166อําเภอเกษตรวิสัย

-0-4359-9225ทองถิ่นอําเภอ-0-4359-9080อําเภออาจสามารถ

423300-4355-1601ปลัดจังหวัด423140-4351-4610รองผูวาราชการจังหวัด

-0-4359-7071ทองถิ่นอําเภอ-0-4359-7071อําเภอเมืองสรวง

0-4357-9422

0-4357-1634

0-4355-0503

0-4359-0176

0-4350-7270

0-4356-9441

0-4351-1200

0-4351-2840

0-4351-4614

0-4351-8910

0-4351-1660

0-4352-7720

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

42332

42332

42332

42332

42311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

หัวหนากลุมงานการเงินบัญชี

และการตรวจสอบ

หัวหนาสํานกังาน

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

42332

42332

42325

42312

มท

0-4357-9071อําเภอหนอกพอก

0-4357-1387อําเภอโพนทอง

0-4355-1223อําเภอเสลภูมิ

0-4359-1223อําเภอพนมไพร

0-4350-7115อําเภอจังหาร

0-4356-9070อําเภอธวัชบุรี

0-4351-1546อําเภอเมืองรอยเอ็ด

0-4351-4614หัวหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบียบและเรื่องรองทุกข

0-4351-8910หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล

0-4351-4614หัวหนางานบริหารทั่วไป

0-4351-4614ทองถิ่นจังหวัด

0-4351-1706ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดรอยเอ็ด  (043) www.Roiet.go.th
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จังหวัดบุรีรัมย  (044) www.buriram.go.th

-0-4478-3663ทองถิ่นอําเภอ-0-4461-6712กิ่งอําเภอแคนดง

-0-4462-8375ทองถิ่นอําเภอ-0-4462-8119อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

-0-4468-1941ทองถิ่นอําเภอ-0-4468-1100อําเภอสตกึ

-0-4466-9002ทองถิ่นอําเภอ-0-4466-9099อําเภอหนองหงส

-0-4468-6130ทองถิ่นอําเภอ-0-4468-6130อําเภอนาโพธิ์

-0-4468-9443ทองถิ่นอําเภอ-0-4468-9246อําเภอพุทไธสง

-0-4467-9682ทองถิ่นอําเภอ-0-4467-9007อําเภอบานกรวด

-0-4460-8072ทองถิ่นอําเภอ-0-4460-8072อําเภอพลบัพลาชัย

-0-4467-0646ทองถิ่นอําเภอ-0-4467-1488อําเภอประโคนชัย

-0-4460-7021ทองถิ่นอําเภอ-0-4460-7144อําเภอโนนสุวรรณ

-0-4469-1178ทองถิ่นอําเภอ-0-4469-1178อําเภอกระสัง

-0-4461-7368ทองถิ่นอําเภอ-0-4461-7427กิ่งอําเภอบานดาน

-0-4465-0123ทองถิ่นอําเภอ-0-4465-0073อําเภอบานใหมไชยพจน

-0-4464-6124ทองถิ่นอําเภอ-0-4464-6123อําเภอปะคํา

-0-4460-9066ทองถิ่นอําเภอ-0-4460-9082อําเภอชํานิ

-371300-4462-0716ปลัดจังหวัด

371120-4461-1636รองผูวาราชการจังหวัด371140-4462-0431รองผูวาราชการจังหวัด

-0-4460-6400ทองถิ่นอําเภอ-0-4460-6400อําเภอโนนดินแดง

0-4464-9348

0-4466-1370

0-4463-2301

0-4465-8290

0-4464-1213

0-4469-9067

0-4460-1334

0-4461-4368

0-4462-0459

0-4462-0549

0-4462-0457

0-4461-2987

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37120

37111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและเรือ่ง

รองทุกข

หัวหนากลุมงานมาตรฐาน

การบริหารงานบคุคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37113

มท

0-4465-6289อําเภอละหานทราย

0-4466-0353อําเภอลําปลายมาศ

0-4463-1377อําเภอนางรอง

0-4465-8019อําเภอหวยราช

0-4464-1299อําเภอหนองกี่

0-4469-9335อําเภอคเูมือง

0-4461-1622อําเภอเมืองบรุีรัมย

0-4462-0459หัวหนากลุมงานการเงินบัญชีและการ

ตรวจสอบ

0-4462-0459หัวหนากลุมงานสงเสริม

และพัฒนาทองถิ่น

0-4462-0458หัวหนางานบรหิารทั่วไป

0-4461-1170หัวหนาสํานักงานจังหวัด

0-4461-1182ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานตําแหนง

-753300-7321-2003ปลัดจังหวัด

-0-7321-1694รองผูวาราชการจงัหวัด753170-7321-1694รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7323-5382ทองถิ่นอําเภอ-0-7323-1263อําเภอเบตง

0-7329-1533

0-7323-8400

0-7329-5605

0-7323-9335

0-7329-7341

0-7328-9212

0-7321-3556

0-7320-3616

0-7322-2786

0-7320-3764

0-7322-2786

0-7320-3788

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

75332

75332

75332

75326

75310

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

75332

75332

75332

74914

มท

0-7329-1176อําเภอยะหา

0-7323-8111อําเภอกรงปนงั

0-7329-5087อําเภอรามัน

0-7325-8095อําเภอกาบัง

0-7329-7028อําเภอธารโต

0-7328-9426อําเภอบันนังสตา

0-7321-2013อําเภอเมืองยะลา

0-7320-3764หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7322-2786หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7322-2786หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7322-1014หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7321-2002ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดยะลา  (073) www.yala.go.th



จังหวัดปทุมธานี  (02) www.pathumthani.go.th

135300-2581-3315ปลัดจังหวัด135130-2581-3548รองผูวาราชการจงัหวัด

0-2549-1055

0-2569-1593

0-2524-0825

0-2577-0571

0-2599-1958

0-2593-2591

0-2581-2830

0-2975-8940-8

0-2581-1526

0-2581-1526

0-2581-1526

0-2581-6770

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

13532

13532

13532

13520

13511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

13532

13532

13532

13512

มท

0-2549-1041-2อําเภอหนองเสือ

0-2569-1994อําเภอลําลูกกา

0-2524-0387อําเภอคลองหลวง

0-2577-6687อําเภอธัญบุรี

0-2599-1272อําเภอลาดหลุมแกว

0-2593-168อําเภอสามโคก

0-2581-5708อําเภอเมืองปทุมธานี

0-2581-1526หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-2581-1526หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-2593-4147หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-2581-3886หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-2581-6665ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

68

จังหวัดยโสธร  (045) www.yasothorn.go.th

85

-0-4571-8295ทองถิ่นอําเภอ-0-4571-8131อําเภอไทยเจริญ

435300-4571-2673ปลัดจังหวัด435120-4571-2844รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4578-7044ทองถิ่นอําเภอ-0-4578-7053อําเภอทรายมูล

0-4578-9642

0-4579-7270

0-4579-9228

0-4579-5455

0-4579-1582

0-4578-2350

0-4571-5344

0-4571-2083

0-4571-3035

0-4571-3035

0-4571-3035

0-4571-2966

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

43532

43532

43532

43520

43511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

43532

43532

43532

43513

มท

0-4578-9097อําเภอกุดชุม

0-4579-7062อําเภอคอวัง

0-4579-9021อําเภอเมืองมหาชนะชัย

0-4579-5068อําเภอปาติ้ว

0-4579-1224อําเภอคําเขื่อนแกว

0-4578-1269อําเภอเลิงนกทา

0-4571-2682อําเภอเมืองยโสธร

0-4571-3035หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4571-3035หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4571-3035หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4571-2722หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4571-2672ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดแมฮองสอน  (045) www.yasothorn.go.th

279390-5361-2178ปลัดจังหวัด273120-5361-2012รองผูวาราชการจงัหวัด

0-5369-9594

0-5368-9404

0-5361-8176

0-5369-1429

0-5368-3064

0-5361-7251

0-5361-4379

0-5361-1385

0-5361-2902

0-5361-2902

0-5361-2902

0-5361-2242

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

27335

27335

27335

27326

27001

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

27335

27335

27335

27313

มท

0-5369-9242อําเภอปาย

0-5369-9125-6อําเภอแมลานอย

0-5361-8077อําเภอสบเมย

0-5369-1108อําเภอขุนยวม

0-5368-1220อําเภอแมสะเรยีง

0-5361-7158อําเภอปางมะผา

0-5361-1357อําเภอเมืองแมฮองสอน

0-5361-2902หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5361-2902หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5361-2902หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5361-2521หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5361-2158ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

84
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (032) www.prachuap khiri khan.go.th

-641300-3260-2353ปลัดจังหวัด

641140-3260-2014รองผูวาราชการจงัหวัด641130-3260-2359รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3268-4196ทองถิ่นอําเภอ-0-3268-4130กิ่งอําเภอสามรอยยอด

0-3269-9145

0-3269-1005

0-3267-2319

0-3268-1347

0-3262-3521

0-3251-6255

0-3260-4708

0-3260-2015-8

0-3260-4442

0-3260-4442

0-3260-4442

-

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

64135

64135

64135

64121

64111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

64135

64135

64135

64112

มท

0-3269-9145อําเภอบางสะพานนอย

0-3269-1184อําเภอบางสะพาน

0-3267-1721อําเภอทับสะแก

0-3268-1430อําเภอกุยบุรี

0-3262-2025อําเภอปราณบุรี

0-3262-3000อําเภอหัวหิน

0-3260-4695อําเภอเมือง

0-3260-4442หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3260-4442หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3260-4442หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3260-3991-5หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3261-1028ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



8370

จังหวัดปราจีนบุรี (037) www.prachin buri.go.th

317300-3745-4007ปลัดจังหวัด317130-3745-4002รองผูวาราชการจงัหวัด

0-3727-1411

0-3727-6452

0-3729-1402

0-3727-9660

0-3728-9074

0-3728-8013

0-3745-2138

0-3721-2145

0-3745-4446-7

0-3745-4446-7

0-3745-4446-7

0-3745-4001

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

31732

31732

31732

31723

31711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

31732

31732

31732

31712

มท

0-3727-1225อําเภอบานสราง

0-3727-641อําเภอศรีมโหสถ

0-3729-1222อําเภอประจันตคาม

0-3727-9222อําเภอศรีมหาโพธิ

0-3728-9074อําเภอนาดี

0-3728-8004อําเภอกบินทรบุรี

0-3712-3105อําเภอเมืองปราจีนบุรี

0-3745-4446-7หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3745-4446-7หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3745-4446-7หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3745-4004หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3745-4000ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

491300-4261-1403ปลัดจังหวัด491120-4261-2169รองผูวาราชการจงัหวัด

0-4269-0201

0-4269-9254

0-4268-1378

0-4269-7239

0-4268-9483

0-4269-1079

0-4261-4763

0-4261-1423

0-4261-1652

0-4261-1652

0-4261-1652

0-4261-1274

สํานักงาน

49132

49132

49132

49119

49111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

49132

49132

49132

49113

มท

0-4263-5405อําเภอหนองสงู

0-4269-9058อําเภอหวานใหญ

0-4268-1118อําเภอนิคมคําสรอย

0-4269-7024อําเภอดงหลวง

0-4268-9060อําเภอดอนตาล

0-4269-1091อําเภอคําชะอี

0-4261-1550อําเภอเมืองมุกดาหาร

0-4261-1652หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4261-1652หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4261-1652หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4261-1086หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4261-1114ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดมุกดาหาร (042) www.mukdahan.go.th



82 71

จังหวัดปตตานี (073) www.pattani.go.th

-0-7331-5089ทองถิ่นอําเภอ-0-7343-1254อําเภอโคกโพธิ์

-0-7335-9062ทองถิ่นอําเภอ-0-7343-7421อําเภอหนองจิก

-0-7349-9608ทองถิ่นอําเภอ-0-7349-9015อําเภอปะนาเระ

-0-7335-3627ทองถิ่นอําเภอ-0-7349-1093อําเภอยะหริง่

-747300-7334-9460ปลัดจังหวัด

747140-7333-7671รองผูวาราชการจงัหวัด747120-7334-9516รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7335-4042ทองถิ่นอําเภอ-0-7341-1008อําเภอสายบรุี

0-7349-4043

0-7348-1076

0-7348-9026

0-7335-6516

0-7349-7127

0-7343-9534

0-7335-0364

0-7333-2444

0-7334-9519

0-7334-9519

0-7334-9519

0-7334-9254

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

74732

74732

74732

74724

74711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

74732

74732

74732

74713

มท

0-7349-4099อําเภอกะพอ

0-7348-1015อําเภอไมแกน

0-7348-9018อําเภอทุงยางแดง

0-7335-6431อําเภอแมลาน

0-7349-7108อําเภอมายอ

0-7343-9222อําเภอยะรงั

0-7334-9121อําเภอเมืองปตตานี

0-7334-9519หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7334-9519หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7334-9519หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7334-9002หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7333-5917ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

-0-4375-1239ทองถิ่นอําเภอ-0-4375-1194กิ่งอําเภอชื่นชม

-0-4372-8249ทองถิ่นอําเภอ-0-4372-8215กิ่งอําเภอกุดรัง

-0-4378-7316ทองถิ่นอําเภอ-0-4378-7273อําเภอแกดํา

-0-4372-9224ทองถิ่นอําเภอ--อําเภอยางสีสุราช

-0-4379-7318ทองถิ่นอําเภอ-0-4379-7110อําเภอนาดูน

417300-4377-7309ปลัดจังหวัด417120-4377-7532รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-4378-9437ทองถิ่นอําเภอ-0-4378-9438อําเภอกันทรวชิยั

0-4377-9271

0-4378-2196

0-4379-0145

0-4379-9518

0-4371-1391

0-4376-2161

0-4372-5924

0-4372-1966

0-4377-7516

0-4377-7548

0-4377-7560

0-4377-7493

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

41732

41732

41732

41720

41711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

41732

41732

41732

41713

มท

0-4377-9193อําเภอนาเชือก

0-4378-1340อําเภอเชยีงยืน

0-4379-1100อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

0-4379-9458อําเภอวาปปทุม

0-4371-1053อําเภอบรบือ

0-4376-1454อําเภอโกสุมพิสัย

0-4372-1396อําเภอเมืองมหาสารคาม

0-4377-7516หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4377-7560หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4377-7560หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4377-7356หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4377-7666ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดมหาสารคาม  (043) www.mahasarakham.go.th



จังหวัดภูเก็ต (076) www.phuket.go.th

-679300-7635-4654ปลัดจังหวัด

679120-7621-2730รองผูวาราชการจงัหวัด679130-7622-2803รองผูวาราชการจงัหวัด

0-7632-2083

0-7631-4027

0-7621-7542

0-7621-4492

0-7621-3632

0-7621-3632

0-7621-3632

0-7624-0396

สํานักงาน

-

-

-

67932

67932

67932

67920

67911

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

67932

67932

67932

67914

มท

-อําเภอกะทู

0-7631-1046อําเภอถลาง

0-7621-7597อําเภอเมืองภูเก็ต

0-7621-3632หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7621-3632หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7621-3632หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7635-4875หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7621-1001ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

8172

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (035) www.phra nakhon siayutthaya.go.th

-0-3526-2032ทองถิ่นอําเภอ-0-3526-1001อําเภอบางปะอิน

-0-3531-2311ทองถิ่นอําเภอ-0-3531-1576อําเภอภาชี

-0-3537-8280ทองถิ่นอําเภอ-0-3537-9461อําเภอลาดบัวหลวง

-0-3527-2366ทองถิ่นอําเภอ-0-3527-1001อําเภอวังนอย

-0-3538-6983ทองถิ่นอําเภอ-0-3538-6111อําเภอบานแพรก

-0-3538-9562ทองถิ่นอําเภอ-0-3538-9136อําเภอมหาราช

-0-3535-6720ทองถิ่นอําเภอ-0-3535-6069อําเภออุทัย

-0-3527-5342ทองถิ่นอําเภอ-0-3537-5100อําเภอบางซาย

104300-3533-6630ปลัดจังหวัด104130-3533-6577รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3520-3110ทองถิ่นอําเภอ-0-3520-2001อําเภอเสนา

0-3539-3009

0-3530-8873

0-3530-2190

0-3537-2221

0-3536-0298

0-3534-3195

0-3532-3573

0-3533-6537

0-3533-6588

0-3533-6588

0-3533-6588

0-3533-6538

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

10431

10431

10431

10420

10411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

10431

10431

10431

10412

มท

0-3539-1399อําเภอผักไห

0-3530-7775อําเภอบางบาล

0-3538-1636อําเภอบางปะหัน

0-3537-1234อําเภอบางไทร

0-3535-9946อําเภอนครหลวง

0-3534-1364อําเภอทาเรือ

0-3524-5362อําเภอพระนครศรีอยุธยา

0-3533-6588หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3533-6588หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3533-6588หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3533-6647หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3533-6536ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดพะเยา  (054) www.phayao.go.th

-0-5446-5055ทองถิ่นอําเภอ-0-5448-4740กิ่งอําเภอภูซาง

267300-5444-9631ปลัดจังหวัด267130-5444-9519รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5448-4907ทองถิ่นอําเภอ-0-5442-2981-3กิ่งอําเภอภูกามยาว

0-5449-5248

0-5445-1305

0-5449-7212

0-5445-9347

0-5449-9209

0-5449-9740

0-5448-5845

0-5448-3047

0-5444-9622-4

0-5444-9622-4

0-5444-9622-4

0-5444-9590

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

26732

26732

26732

26720

26711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

26732

26732

26732

26712

มท

0-5449-5109อําเภอเชยีงมวน

0-5445-1344อําเภอเชยีงคํา

0-5449-7239อําเภอปง

0-5445-9234อําเภอจุน

0-5449-1489อําเภอดอกคําใต

0-5449-1489อําเภอแมใจ

0-5443-1390อําเภอเมืองพะเยา

0-5444-9622-4หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5444-9622-4หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5444-9622-4หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5444-9589หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5444-9555ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดแพร  (054) www.phrae .go.th

80
73

217300-5451-0038ปลัดจังหวัด217130-5451-1779รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5461-3751ทองถิ่นอําเภอ-0-5461-3024อําเภอเดนชยั

0-5459-6636

0-5452-4721

0-5458-9200

0-5458-1374

0-5454-3407

0-5459-3760

0-5453-4483

0-5453-2485

0-5453-4504

0-5453-4119

0-5453-4119

0-5451-1606

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

21734

21734

21734

21720

21711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

21734

21734

21734

-

มท

0-5459-6616อําเภอรองกวาง

0-5463-6201อําเภอหนองมวงไข

0-5458-8165อําเภอวังชิน้

0-5458-1599อําเภอลอง

0-5454-1228อําเภอสูงเมน

0-5459-1763อําเภอสอง

0-5451-1015อําเภอเมืองแพร

0-5453-4504หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5453-4504หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5453-4119หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5452-3422หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5451-1036ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



74 79

จังหวัดพังงา  (076) www.phangnga.go.th

673310-7641-1852ปลัดจังหวัด673310-7641-2511รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7657-1084ทองถิ่นอําเภอ-0-7657-1767อําเภอทายเหมือง

0-7659-9117

0-7649-9135

0-7642-4341

0-7649-9115

0-7649-9496

0-7659-7003

0-7641-1832

0-7641-1220

0-7641-4149

0-7641-4149

0-7641-4148

0-7641-2009

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

67332

67324

67332

67327

67311

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

67324

67324

67332

67312

มท

0-7659-9117อําเภอทับปุด

0-7649-9135อําเภอคุระบุรี

0-7649-6533อําเภอตะกั่วปา

0-7649-9115อําเภอตะกั่วทุง

0-7649-9115อําเภอกะปง

0-7659-7003อําเภอเกาะยาว

0-7641-2053อําเภอเมืองพงังา

0-7641-4148หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7641-4149หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7641-4148หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7641-2134หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7641-1401ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดเพชรบูรณ  (056) www.phetchabun.go.th

-0-5679-8969ทองถิ่นอําเภอ-0-5679-9580อําเภอศรเีทพ

-0-5673-2833ทองถิ่นอําเภอ-0-5673-1264อําเภอบึงสามพัน

-0-5670-4846ทองถิ่นอําเภอ-0-5674-6088อําเภอหลมสัก

711300-5671-1472ปลัดจังหวัด711120-5671-1366รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5672-8260ทองถิ่นอําเภอ-0-5672-8044อําเภอเขาคอ

0-5676-1083

0-5679-2111

0-5678-1938

0-5670-8393

0-5677-9040

0-5675-8212

0-5671-2849

0-5671-1363

0-5672-1977

0-5672-1977

0-5672-1977

0-5672-1707

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

71132

71132

71132

71125

71111

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

71132

71132

71132

71113

มท

0-5676-1228อําเภอชนแดน

0-5679-1690อําเภอวิเชยีรบรุี

0-5678-1741อําเภอหนองไผ

0-5670-9984อําเภอหลมเกา

0-5677-9038อําเภอน้ําหนาว

0-5675-8253อําเภอวังโปง

0-5671-1030อําเภอเมืองเพชรบรูณ

0-5672-1977หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5672-1977หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5672-1977หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5672-1709หวัหนาสํานักงาน

0-5672-1705ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



7578

จังหวัดพัทลุง  (074) www.phathalung.go.th

-0-7460-5698ทองถิ่นอําเภอ-0-7463-5597กิ่งอําเภอศรีนครินทร

-0-7468-9460ทองถิ่นอําเภอ-0-7468-9062อําเภอศรีบรรพต

-0-7468-7424ทองถิ่นอําเภอ-0-7468-7087อําเภอกงหรา

717300-7461-3013ปลัดจังหวัด717130-7461-1593รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7469-7331ทองถิ่นอําเภอ-0-7469-7099อําเภอบางแกว

0-7462-5460

0-7469-5274

0-7461-4665

0-7469-1332

0-7469-9594

0-7468-2048

0-7461-7963

0-7461-3079

0-7461-7961-2

0-7461-5667

0-7461-7961-2

0-7461-4044

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

71732

71732

71732

71470

71711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

71732

71725

71732

71712

มท

0-7462-5460อําเภอปาบอน

0-7469-5382อําเภอตะโหมด

0-7462-4291อําเภอปาพะยอม

0-7469-1198อําเภอเขาชัยสน

0-7469-9130อําเภอปากพะยูน

0-7468-1250อําเภอควนขนุน

0-7461-5719อําเภอเมืองพัทลุง

0-7461-7961-2หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7461-7961-2หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7461-7961-2หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7461-4062หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7461-3012ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดเพชรบุรี  (032) www.phetchaburi.go.th

635130-3242-5140ปลัดจังหวัด635120-3242-7079รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3245-9330ทองถิ่นอําเภอ-0-3245-9118อําเภอแกงกระจาน

0-3247-0365

0-3242-4216

0-3256-2735

0-3248-3349

0-3246-3774

0-3279-2026

0-3242-4523

0-3240-0791

0-3242-4519

0-3242-4519

0-3242-4518

0-3242-5779

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

63532

63532

63532

63525

63511

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

63532

63532

63532

63513

มท

0-3247-1078อําเภอชะอํา

0-3249-4376อําเภอหนองหญาปลอง

0-3256-2392อําเภอเขายอย

0-3248-1168อําเภอบานแหลม

0-3256-2392อําเภอทายาง

0-3249-1316อําเภอบานลาด

0-3242-5544อําเภอเมืองเพชรบรุี

0-3242-4518หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3242-4519หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3242-4519หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3242-5573หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3242-5373ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



76 77

จังหวัดพิษณุโลก  (055) www.phitsanulok.go.th

-0-5538-8119ทองถิ่นอําเภอ-0-5538-9001อําเภอนครไทย

204120-5525-8401ปลัดจังหวัด204130-5525-8023รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5531-2795ทองถิ่นอําเภอ-0-5522-8616อําเภอวังทอง

0-5536-9484

0-5539-9492

0-5537-2171

0-5539-1147

0-5536-1291

0-5538-1668

0-5524-1676

0-5522-3718

0-5523-2490-1

0-5523-2490-1

0-5523-24901-1

0-5525-1146

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

20532

20532

20532

20430

20411

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

20532

20532

20432

20414

มท

0-5536-9005อําเภอพรหมพิราม

0-5539-9065อําเภอเนินมะปราง

0-5537-1241อําเภอบางระกํา

0-5539-1066อําเภอบางกระทุม

0-5529-1316อําเภอวัดโบสถ

0-5538-1038อําเภอชาติตระการ

0-5524-5136อําเภอเมืองพษิณุโลก

0-5523-2490-1หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5523-2490-1หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5523-2490-1หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5525-8947หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5524-6336ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดพิจิตร  (056) www.phichit.go.th

-0-5661-3898ทองถิ่นอําเภอ-0-5661-3885กิ่งอําเภอบึงนาราง

-0-5663-8336ทองถิ่นอําเภอ-0-5663-3198กิ่งอําเภอดงเจริญ

-0-5669-9164ทองถิ่นอําเภอ-0-5669-8181กิ่งอําเภอสากเหล็ก

-0-5669-2135ทองถิ่นอําเภอ-0-5669-2234อําเภอวชริบารมี

167300-5661-1054ปลัดจังหวัด167120-5661-1722รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5669-5124ทองถิ่นอําเภอ-0-5669-5150อําเภอวังทรายพูน

0-5664-2066

0-5669-1270

0-5668-9077

0-5668-1081

0-5663-3221

0-5662-3060

0-5661-2850

0-5661-3465

0-5661-1928

0-5661-1928

0-5661-1391

0-5661-2444

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

16732

16732

16733

16720

16711

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

16732

16732

16732

16713

มท

0-5664-1468อําเภอทับคลอ

0-5669-1200อําเภอสามงาม

0-5668-9023อําเภอโพธิ์ประทับชาง

0-5668-1141อําเภอโพทะเล

0-5663-1974อําเภอบางมูลนาก

0-5662-1147อําเภอตะพานพิน

0-5665-1173อําเภอเมืองพจิิตร

0-5661-1928หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5661-1928หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5661-1928หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5661-1918หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5661-1034ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง









จังหวัดมุกดาหาร (042) www.mukdahan.go.th

0-4261-1403ปลัดจังหวัด0-4261-2169รองผูวาราชการจงัหวัด

0-4269-0201

0-4269-9254

0-4268-1378

0-4269-7239

0-4268-9483

0-4269-1079

0-4261-4763

0-4261-1423

0-4261-1652

0-4261-1652

0-4261-1652

0-4261-1274

สํานักงานมท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง มท

0-4263-5405อําเภอหนองสงู

0-4269-9058อําเภอหวานใหญ

0-4268-1118อําเภอนิคมคําสรอย

0-4269-7024อําเภอดงหลวง

0-4268-9060อําเภอดอนตาล

0-4269-1091อําเภอคําชะอี

0-4261-1550อําเภอเมืองมุกดาหาร

0-4261-1652หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4261-1652หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4261-1652หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4261-1086หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4261-1114ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

จังหวัดมหาสารคาม

0-4375-1239ทองถิ่นอําเภอ0-4375-1194กิ่งอําเภอชื่นชม

0-4372-8249ทองถิ่นอําเภอ0-4372-8215กิ่งอําเภอกุดรัง

0-4378-7316ทองถิ่นอําเภอ0-4378-7273อําเภอแกดํา

0-4372-9224ทองถิ่นอําเภอ-อําเภอยางสีสุราช

0-4379-7318ทองถิ่นอําเภอ0-4379-7110อําเภอนาดูน

0-4377-7309ปลัดจังหวัด0-4377-7532รองผูวาราชการจงัหวัด

0-4378-9437ทองถิ่นอําเภอ0-4378-9438อําเภอกันทรวชิยั

0-4377-9271

0-4378-2196

0-4379-0145

0-4379-9518

0-4371-1391

0-4376-2161

0-4372-5924

0-4372-1966

0-4377-7516

0-4377-7548

0-4377-7560

0-4377-7493

สํานักงานมท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง มท

0-4377-9193อําเภอนาเชือก

0-4378-1340อําเภอเชยีงยืน

0-4379-1100อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

0-4379-9458อําเภอวาปปทุม

0-4371-1053อําเภอบรบือ

0-4376-1454อําเภอโกสุมพิสัย

0-4372-1396อําเภอเมืองมหาสารคาม

0-4377-7516หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-4377-7560หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-4377-7560หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-4377-7356หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-4377-7666ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง



จังหวัดเพชรบุรี  (032) www.phetchaburi.go.th

0-3242-5140ปลัดจังหวัด0-3242-7079รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-3245-9330ทองถิ่นอําเภอ-0-3245-9118อําเภอแกงกระจาน

0-3247-0365

0-3242-4216

0-3256-2735

0-3248-3349

0-3246-3774

0-3279-2026

0-3242-4523

0-3240-0791

0-3242-4519

0-3242-4519

0-3242-4518

0-3242-5779

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบคุคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

0-3247-1078อําเภอชะอํา

0-3249-4376อําเภอหนองหญาปลอง

0-3256-2392อําเภอเขายอย

0-3248-1168อําเภอบานแหลม

0-3256-2392อําเภอทายาง

0-3249-1316อําเภอบานลาด

0-3242-5544อําเภอเมืองเพชรบรุี

0-3242-4518หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-3242-4519หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-3242-4519หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-3242-5573หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-3242-5373ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง

7776

จังหวัดพังงา  (076) www.phangnga.go.th

0-7641-1852ปลัดจังหวัด0-7641-2511รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-7657-1084ทองถิ่นอําเภอ-0-7657-1767อําเภอทายเหมือง

0-7659-9117

0-7649-9135

0-7642-4341

0-7649-9115

0-7649-9496

0-7659-7003

0-7641-1832

0-7641-1220

0-7641-4149

0-7641-4149

0-7641-4148

0-7641-2009

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

0-7659-9117อําเภอทับปุด

0-7649-9135อําเภอคุระบุรี

0-7649-6533อําเภอตะกั่วปา

0-7649-9115อําเภอตะกั่วทุง

0-7649-9115อําเภอกะปง

0-7659-7003อําเภอเกาะยาว

0-7641-2053อําเภอเมืองพงังา

0-7641-4148หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-7641-4149หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-7641-4148หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-7641-2134หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-7641-1401ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง
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-0-5679-8969ทองถิ่นอําเภอ-0-5679-9580อําเภอศรเีทพ

-0-5673-2833ทองถิ่นอําเภอ-0-5673-1264อําเภอบึงสามพัน

-0-5670-4846ทองถิ่นอําเภอ-0-5674-6088อําเภอหลมสัก

0-5671-1472ปลัดจังหวัด0-5671-1366รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5672-8260ทองถิ่นอําเภอ-0-5672-8044อําเภอเขาคอ

0-5676-1083

0-5679-2111

0-5678-1938

0-5670-8393

0-5677-9040

0-5675-8212

0-5671-2849

0-5671-1363

0-5672-1977

0-5672-1977

0-5672-1977

0-5672-1707

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

0-5676-1228อําเภอชนแดน

0-5679-1690อําเภอวิเชยีรบรุี

0-5678-1741อําเภอหนองไผ

0-5670-9984อําเภอหลมเกา

0-5677-9038อําเภอน้ําหนาว

0-5675-8253อําเภอวังโปง

0-5671-1030อําเภอเมืองเพชรบรูณ

0-5672-1977หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5672-1977หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5672-1977หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5672-1709หวัหนาสํานักงาน

0-5672-1705ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง
จังหวัดแพร  (054) www.phrae .go.th

0-5451-0038ปลัดจังหวัด0-5451-1779รองผูวาราชการจงัหวัด

-0-5461-3751ทองถิ่นอําเภอ-0-5461-3024อําเภอเดนชยั

0-5459-6636

0-5452-4721

0-5458-9200

0-5458-1374

0-5454-3407

0-5459-3760

0-5453-4483

0-5453-2485

0-5453-4504

0-5453-4119

0-5453-4119

0-5451-1606

สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

มท

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

ทองถิ่นอําเภอ

นายก อบจ.

หวัหนากลุมงานกฎหมาย

ระเบยีบและเรื่องรองทกุข

หวัหนากลุมงานมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคล

ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจงัหวัด

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

-

-

มท

0-5459-6616อําเภอรองกวาง

0-5463-6201อําเภอหนองมวงไข

0-5458-8165อําเภอวังชิน้

0-5458-1599อําเภอลอง

0-5454-1228อําเภอสูงเมน

0-5459-1763อําเภอสอง

0-5451-1015อําเภอเมืองแพร

0-5453-4504หวัหนากลุมงานการเงนิ

บัญชีและการตรวจสอบ

0-5453-4504หวัหนากลุมงานสงเสรมิ

และพัฒนาทองถิ่น

0-5453-4119หวัหนางานบรหิารทัว่ไป

0-5452-3422หวัหนาสํานักงานจงัหวัด

0-5451-1036ผูวาราชการจงัหวัด

สํานักงานตําแหนง


