
หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยา 

หมายเลขโทรศัพท์สายกลาง หมายเลข 0-5440-9400-3  Fax. 0-5440-9419, 0-5443-1222 

0-54410-9411  สายตรงนายก อบจ.                            (นายวรวิทย ์บุรณศิริ)   0-5440-9404  สายตรงประธานสภา อบจ. (นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ)์ 

0-54409414     สายตรงปลดั อบจ.                              (นายบุญโต เกียรติวิชยังาม)  0-5440-9415  สายตรงเลขานุการสภา อบจ. (นายสุวติั    ขอนพิกุล) 

0-5440-9407   สายตรงรองปลดั อบจ. (1)                  (นายกมลชนก เดชะศิริ)  0-5440-9418  สายตรงห้องปฏิบติัการศูนยบ์ริหารจดัการนํ้า 

        0-5440-9417  สายตรงห้องประชุมสภา อบจ. 

        0-5488-7272  สนามกีฬากลาง อบจ. 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

211 นายก อบจ. (นายวรวิทย ์ บุรณศิริ) 217 หนา้ห้องนายก อบจ. (นางสาวกญัญารัตน์ แปงสาย) 

220 รองนายก อบจ. (1) (นายอคัรา    พรหมเผา่) 222 หนา้ห้องนายก อบจ. (นางสาววิไลพร  หน่อคาํ) 

227 รองนายก อบจ. (2) (นายสวสัด์ิ  หอมนาน) 223 นิติกร (นายเสง่ียม     นนัดี) 

218 เลขานุการนายก อบจ. (นางสาวมุกดา ดีวงศษ์า 224 ท่ีปรึกษานายก อบจ. (นายอดุลย ์     อุ่นตาล) 

      

214 ปลดั อบจ. (นายบุญโต เกียรติวิชยังาม) 229 ประธานสภา อบจ. (นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ)์ 

215 หนา้ห้องปลดั อบจ. (นางอุบลวรรณ เกียรติวิชยังาม) 230 หนา้ห้องประธานสภา อบจ. (นายนิรุต       นามไธสงค)์ 

219 ห้องประชุมปลดั อบจ.  233 ห้องประชุมประธานสภา  

423 ห้องประชุม (ชั้น 4)  236 ห้องปฏิบติัการศูนยบ์ริหารจดัการนํ้ า (นายเจนพนากรณ์  ฟแูสง) 

424 หนา้ห้องประชุม (ชั้น 4)   กองกจิการสภา 

313 รองปลดั (1) (นายกมลชนก เดชะศิริ) 231 ผอ.กองกิจการสภา (นายสุวติั        ขอนพิกุล) 

322 หนา้ห้องรองปลดั (1) (นางสาวอลิษา  สุขใจ) 

 

237 ฝ่ายกิจการสภา, ฝ่ายส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วม 

(นางลาํดวน    มาชมภู) 

สํานักปลัดฯ 238 ฝ่ายการประชุม (นางเสาวนีย ์  เทพไหว) 

111                  รองปลดั (2) (นายประจวบ  อินตะ๊เช้ือ)  กองแผนและงบประมาณ 

 รก.หวัหนา้สาํนกัปลดัฯ  411 ผอ.กองแผนและงบประมาณ (นางสาวจนัทร์ทิพย ์   นนัทะ) 

113 ฝ่ายพฒันาส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา (นายธวชัชยั เพ่ิมกร) 413 ฝ่ายงบประมาณและพฒันาฯ (นางอุไร       นนัทะ) 

114 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นางมยรีุ   เหมหิรัณย)์ 414 ฝ่ายธุรการ (นางสุภาพร  แกว้ปุก) 

115 ฝ่ายบุคคล (นางสุนนัทา  ศรีวิราช) 417 ฝ่ายนโยบายและแผน (นางสาวสิรินทิพย ์ เลิศคาํ) 

116 ฝ่ายบุคคล (นางสาวสุภาวดี จนัตา) 418 ฝ่ายงบประมาณและพฒันาฯ (สิบเอกสมภพ แช่มพกุพนัธุ์) 

117 ฝ่ายนิติการ (นางสาวอาทิตยา เข่ือนวงั) กองพสัดุและทรัพย์สิน 

118 ฝ่ายนิติการ (นางสาวนงเยาว ์ จินดาวงค)์ 312 รก.ผอ.กองพสัดุและทรัพยสิ์น (นางสาวลดัดา   ทองทา) 

213 ฝ่ายขอ้มูลข่าวสารฯ (นางสาวเพชรินทร์ ตามวงศ)์ 319 ฝ่ายพสัดุ (นางสาวณิชกมล  เข่ือนแกว้) 

228 ฝ่ายขอ้มูลข่าวสารฯ (นางสาวนฤมล  สุภากาวี) 320 ฝ่ายทรัพยสิ์น (นางสุวิมล  พรมสุรินทร์) 

0-5448-0194-6 ฝ่ายพฒันาและส่งเสริมอุทยานฯ 321 ฝ่ายธุรการ (นางนวลละออ  จนัทร์หอม) 

กองช่าง กองช่าง (2) 

311                  ผอ.กองช่าง                                (นายอดุลย ์ วงศช่์างเงิน) 412         ฝ่ายพฒันาชนบทและส่งเสริมการลงทุน (นายไกรศร  คาํใจดี) 

315                  ฝ่ายสาํรวจและออกแบบ            (นายนาวิน  สมฤทธ์ิ) 420 ฝ่ายธุรการ (นางโสภา  ตะ๊ต๊ิบ) 

316                  ฝ่ายก่อสร้าง                               (นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล) 422 ฝ่ายสาธารณภยัฯ (นายยงยทุธ  ทองคาํเกิด) 

317                  ฝ่ายธุรการ                                  (นายศกัดา   เงินเยน็) 0-5440-1021  โรงผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์

0-5448-2374   ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล                       (นายวิมาร  รัถยาธรรมกุล)    

หน่วยตรวจสอบภายใน กองคลงั 

221                  หน่วยตรวจสอบภายใน             (นางชชัฎาพร  แขง็แรง) 112 รก.ผอ.กองคลงั (นายจรัล    สายแปง) 

0                      ประชาสมัพนัธ์กลาง                  (นางจารุณี   ยอดเอ่ียม) 119 ฝ่ายการเงิน (นายจรัล    สายแปง) 

235                  ห้องเคร่ืองเสียง 120 ฝ่ายบญัชี (นางสาวพชัรา  สมเครือ) 

234                  ห้องประชุมสภา อบจ. 121 ฝ่ายเร่งรัดและจดัเก็บรายได ้ (นางรัตติยา  ยะมา) 

 


