หมายเลขโทรศัพท์ องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ สายกลาง หมายเลข 0-5440-9400-3 Fax. 0-5440-9419, 0-5443-1222
0-54410-9411 สายตรงนายก อบจ.
(นายวรวิทย์ บุรณศิริ)
0-5440-9404 สายตรงประธานสภา อบจ. (นายบุญสิ งห์ วริ นทร์ รักษ์)
0-54409414 สายตรงปลัด อบจ.
(นายบุญโต เกียรติวิชยั งาม)
0-5440-9415 สายตรงเลขานุการสภา อบจ. (นายสุ วตั ิ ขอนพิกุล)
0-5440-9407 สายตรงรองปลัด อบจ. (1)
(นายกมลชนก เดชะศิริ)
0-5440-9418 สายตรงห้องปฏิบตั ิการศูนย์บริ หารจัดการนํ้า
0-5440-9417 สายตรงห้องประชุมสภา อบจ.
0-5488-7272 สนามกีฬากลาง อบจ.
หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
211
นายก อบจ.
(นายวรวิทย์ บุรณศิริ)
217 หน้าห้องนายก อบจ.
(นางสาวกัญญารัตน์ แปงสาย)
220
รองนายก อบจ. (1)
(นายอัครา พรหมเผ่า)
222 หน้าห้องนายก อบจ.
(นางสาววิไลพร หน่อคํา)
227
รองนายก อบจ. (2)
(นายสวัสดิ์ หอมนาน)
223 นิ ติกร
(นายเสงี่ยม นันดี)
218
เลขานุการนายก อบจ.
(นางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา
224 ที่ปรึ กษานายก อบจ.
(นายอดุลย์ อุ่นตาล)
214
215
219
423
424
313
322

ปลัด อบจ.
หน้าห้องปลัด อบจ.
ห้องประชุมปลัด อบจ.
ห้องประชุม (ชั้น 4)
หน้าห้องประชุม (ชั้น 4)
รองปลัด (1)
หน้าห้องรองปลัด (1)

(นายบุญโต เกียรติวิชยั งาม)
(นางอุบลวรรณ เกียรติวิชยั งาม)

(นายกมลชนก เดชะศิริ)
(นางสาวอลิษา สุขใจ)

สํ านักปลัดฯ
111

รองปลัด (2)
(นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ)
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
113
ฝ่ ายพัฒนาส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและกีฬา (นายธวัชชัย เพิ่มกร)
114
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
(นางมยุรี เหมหิ รัณย์)
115
ฝ่ ายบุคคล
(นางสุ นนั ทา ศรี วิราช)
116
ฝ่ ายบุคคล
(นางสาวสุภาวดี จันตา)
117
ฝ่ ายนิติการ
(นางสาวอาทิตยา เขื่อนวัง)
118
ฝ่ ายนิติการ
(นางสาวนงเยาว์ จินดาวงค์)
213
ฝ่ ายข้อมูลข่าวสารฯ
(นางสาวเพชริ นทร์ ตามวงศ์)
228
ฝ่ ายข้อมูลข่าวสารฯ
(นางสาวนฤมล สุ ภากาวี)
0-5448-0194-6 ฝ่ ายพัฒนาและส่งเสริ มอุทยานฯ
กองช่ าง
311
ผอ.กองช่าง
(นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน)
315
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ
(นายนาวิน สมฤทธิ์ )
316
ฝ่ ายก่อสร้าง
(นางสาวนริ ศรา รัตนเกษมกุล)
317
ฝ่ ายธุรการ
(นายศักดา เงินเย็น)
0-5448-2374 ฝ่ ายเครื่ องจักรกล
(นายวิมาร รัถยาธรรมกุล)
หน่ วยตรวจสอบภายใน
221
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางชัชฎาพร แข็งแรง)
0
ประชาสัมพันธ์กลาง
(นางจารุ ณี ยอดเอี่ยม)
235
ห้องเครื่ องเสี ยง
234
ห้องประชุมสภา อบจ.

229
230
233
236

ประธานสภา อบจ.
(นายบุญสิ งห์ วริ นทร์ รักษ์)
หน้าห้องประธานสภา อบจ.
(นายนิ รุต นามไธสงค์)
ห้องประชุมประธานสภา
ห้องปฏิบตั ิการศูนย์บริ หารจัดการนํ้า (นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง)
กองกิจการสภา
231 ผอ.กองกิจการสภา
(นายสุ วตั ิ ขอนพิกุล)
237 ฝ่ ายกิจการสภา, ฝ่ ายส่ งเสริ มการ
(นางลําดวน มาชมภู)
มีส่วนร่ วม
238 ฝ่ ายการประชุม
(นางเสาวนี ย ์ เทพไหว)
กองแผนและงบประมาณ
411 ผอ.กองแผนและงบประมาณ
(นางสาวจันทร์ ทิพย์ นันทะ)
413 ฝ่ ายงบประมาณและพัฒนาฯ
(นางอุไร นันทะ)
414 ฝ่ ายธุรการ
(นางสุ ภาพร แก้วปุก)
417 ฝ่ ายนโยบายและแผน
(นางสาวสิ รินทิพย์ เลิศคํา)
418 ฝ่ ายงบประมาณและพัฒนาฯ
(สิ บเอกสมภพ แช่มพุกพันธุ์)
กองพัสดุและทรัพย์ สิน
312 รก.ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นางสาวลัดดา ทองทา)
319 ฝ่ ายพัสดุ
(นางสาวณิ ชกมล เขื่อนแก้ว)
320 ฝ่ ายทรัพย์สิน
(นางสุ วิมล พรมสุ รินทร์ )
321 ฝ่ ายธุรการ
(นางนวลละออ จันทร์ หอม)
กองช่ าง (2)
412
ฝ่ ายพัฒนาชนบทและส่ งเสริ มการลงทุน (นายไกรศร คําใจดี)
420 ฝ่ ายธุรการ
(นางโสภา ต๊ะติ๊บ)
422 ฝ่ ายสาธารณภัยฯ
(นายยงยุทธ ทองคําเกิด)
0-5440-1021 โรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์

112
119
120
121

กองคลัง

รก.ผอ.กองคลัง
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายเร่ งรัดและจัดเก็บรายได้

(นายจรัล สายแปง)
(นายจรัล สายแปง)
(นางสาวพัชรา สมเครื อ)
(นางรัตติยา ยะมา)

