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ตราจงัหวดั

รหสัโทรศพัท์  045

รหสัไปรษณีย์  33000

พืน้ที่ 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ หา่งจาก กทม.ทางรถไฟ 551 กิโลเมตร     ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร  
ประชากร  1,463,907  คน ชาย  731,794 คน หญิง 732,113 คน  เขตการปกครอง  22  อ าเภอ    204 ต าบล  2,633 หมูบ้่าน 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 1 แหง่ เทศบาลเมือง 2 แหง่ เทศบาลต าบล 35  แหง่ อบต.179 แหง่ 
อาชีพหลกั / รอง ท านา  ท าไร่ ท าสวน /  ค้าขาย บริการ
สถานที่ที่น่าสนใจ

งานประจ าปีของจังหวัด

       ต าแหน่ง  ช่ือ - สกุล  โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคล่ือนที่   มท. ต าแหน่ง ช่ือ - สกุล

ผู้วา่ราชการจงัหวดั นายวีระศกัดิ ์ วิจิตร์แสงศรี 0-4561-2919 ท้องถ่ินจงัหวดั นายสมศกัดิ ์ พนากิจสวุรรณ
รองผู้วา่ราชการจงัหวดั นายทรงพล  ใจกร่ิม 0-4562-2813 หวัหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป
รองผู้วา่ราชการจงัหวดั นายธงชยั เจริญพานิชย์กลุ  0-4561-2939 ผู้อ านวยการกลุม่งานมาตรฐาน นายวฒิุ  ทองล้วน
รองผู้วา่ราชการจงัหวดั นายเพ่ิมศกัดิ ์ ฉวีรักษ์ 0-45612-384 การบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน
ปลดัจงัหวดั นายนพ  พงศ์ผลาดิสยั 0-4561-1591 ผู้อ านวยการกลุม่งานสง่เสริม นายชชัวาล  แขง่ขนั
หวัหน้าส านักงานจงัหวดั 0-4561-1531 และพฒันาท้องถ่ิน

ผู้อ านวยการกลุม่งานกฎหมาย นางสรินนา  กฤษณะคปุต์
ระเบียบและเร่ืองร้องทกุข์
ผู้อ านวยการกลุม่งานการเงิน นายไสว  สหีะวงษ์
บญัชีและการตรวจสอบ

www.ssklocaladmin.go.th

1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายฉฐัมงคล   องัคสกลุเกียรติ นางสาวศรีเสง่ียม  ณรัูกษา
2. ทต.น า้ค า นายนคร  ทองปัญญา นายเศรษฐโชค  ศรีละพนัธ์
3.อบต.ตะดอบ นายอมรสทิธ์ิ  สขุสง่ นายสทิธิชยั  อินทรสขุศรี
4. อบต.คซูอด นายศรชยั  ชยัชาญ นางสารภี  ชยัชาญ
5. อบต.จาน นางวนัทา  บรุกรณ์
6. อบต.ซ า นางสาววราลกัษณ์  จ าปาขีด นายรณรงค์  หนองคู
7. อบต.ทุม่ นายอดุร   ธรรมวงศ์
8. อบต.โพธ์ิ นายสจิุนต์  โพธ์ิทอง
9.  อบต.โพนขา่ นายสมบรูณ์  โมทะจิตต์ นายเพ่ิมพล   เจริญวรรณ์
10.อบต.โพนเขวา นายพดั  โพธ์ิขาว นายนนทพล  เจริญศรีเมือง
11.อบต.โพนค้อ นายสพุฒัน์  ทมุวนั นางสาวไอยเรศ  ผาสกุ
12.อบต.หญ้าปล้อง พ.จ.อ.เสน่ห์  นามจนัทรา
13.อบต.หนองแก้ว นายจนัทร์  งามสขุ นายเสกสรร    วรวิรัช
14.อบต.หนองครก นายชยัณรงค์  ดาบตุร นายพงษ์ศกัดิ ์ สหุร่าย
15.อบต.หนองไผ่ นายบญุมี  จนัทร์ศิลา นางอไุร  เดชหาญ
16.อบต.หนองไฮ นายประยรู  สรุนารถ นางอรัญญา  โพธ์ิสุ
17.อบต.หมากเขียบ นายแสวง  เชือ้ทอง

089-2033964

0-4596-9826 081-8775180

089-6285427

0-4561-1313

0-4563-1203
082-1497663

087-2393148
082-1599599

0-4581-4555

0-4591-1115

081-54865080-4582-1053

0-4582-6327

0-4591-1544
045-916044-5

0-4596-9953

063-9866379
089-8650544
088-5826361

0-4596-9827

089-8462139087-8733125

087-4406979
083-12563080-4591-1544

081-8761514

090-2659242
088-0877553

0-4582-6515

0-4591-3145

081-8770303
0-4561-3691 095-118-6191

084-4115947
084-417-6568

0-4582-1032
0-4591-3145
0-4582-6540

081-0687809

0-4591-1115

0-4581-4555

088-4662886
081-067-4230

0-4591-6571

094-2631733
087-95756760-4582-1053
081-7908192

086-46005700-4582-6260

0-4591-6044-5

081-977-4622

โทรศัพท์
ส านักงาน

มือถือ

0-4564-3107 062-6195395

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

นายดนัย  วฒันปาณี

ท้องถิ่นอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน

มือถือ ส านักงาน

0-4561-1069

0-4581-4677

โทรศัพท์
ส านักงาน

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว

นายก  อบจ. ปลัด อบจ.

ศรีสะเกษ นายวิชิต   ไตรสรณกลุ

อบจ.

อ าเภอ นายอ าเภอ

นายคมส์ศรณ์  พรหมประภศัศร

38333

091-835-8885
0-4561-3786

38312
0-4561-3786 081-790-4569

38314 นายชินพฒัน์  บญุสาร
38313

ศรีสะเกษ
รูปปราสาทหนิ 7 ชัน้ และดอกล าดวน มีใบ 6 ใบ

ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทยีมดี มีสวนสมเด็จ 

38333

หวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดั

38311 38333089-979-6014
 โทรศัพท์ส านักงาน  โทรศัพท์เคล่ือนที่   มท.

                      ค าขวัญประจ าจังหวัด

   สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด
เขตดงล าดวน หลากล้วนวฒันธรรม เลิศล า้สามคัคี

ผู้วา่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ
นายวรีะศกัดิ ์ วจิิตร์แสงศรี  

0-4561-3786
080-004-8939

0-4564-4447 38333

อปท.  17  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

089-2034076

0-4562-0211-3

ส านักงาน

089-844-8892

38315

098-2030477
089-2033959

089-2033961

0-4564-3121

0-4564-3120

โทรศัพท์

0-4561-3691

ส านักงาน

38333091-806-1862

0-4582-6515

38333

081-4701444

38321

0-4561-1313

มือถือ
โทรศัพท์

มือถือ

0-4563-1203

0-4582-6327
0-4596-9827

มือถือมือถือ

081-87689340-4581-4679

089-2809855

0-4581-0289

081-8674498

061-1138227

http://www.sisaket.go.th/
http://www.ssklocaladmin.go.th/


1. ทม.กนัทรลกัษ์ นายทรงชยั  รุจิรารังสรรค์ นายสมภพ  สงัข์สวุรรณ
2.ทต.สวนกล้วย นายยศวฒัน์  จริยาวฒันชยักลุ นายณฐัวฒิุ  พรหมจร
3.ทต.หนองหญ้าลาด นายธัญญ์นิธิ  เรืองวฒิุโรจน์ นายวีระพล     คงศรี
4. อบต.กระแชง นายธนาวรรณ  สรุะชาติ นายทสัสกร ตรองจิต
5. อบต.กดุเสลา นายทองส ี พิมพาวตัร นายทวนทอง    บวังาม
6. อบต.ขนนุ นายบญุทนั  สมจิตร์ ส.ต.ต.ชยัวรานนท์  ทองมหา

นายอ าไพ  พระอารักษ์ นายมงคล สงิห์ค า
8. อบต.ช า นายสเุรียน  ปพูะมลู นายองอาจ  กอแก้ว
9. อบต.ตระกาจ นายแสวง  อินทะพนัธ์ นายวนัไชย      แฝงยงค์
10. อบต.ทุง่ใหญ่ นายสนิทใจ  จินดาชาติ นายธนาศกุดิ ์ ค าสขุ
11. อบต.น า้อ้อม นายสมัฤทธ์ิ  ม่วงประเสริฐ นายจารุพฒัน์  สมพร
12. อบต.โนนส าราญ นายสมบรูณ์  วรรณเวช นางสาวจิรภทัร  ขาวโต
13.อบต.บงึมะลู นายณราวฒิุ  กนุรา นายอมัรินทร์  เศวตสริุยานนท์
14.อบต.ภผูาหมอก นางเพ่ิม  สงิห์กลาง
15.อบต.ภเูงิน นายราหรุ  พินิจมนตรี
16.อบต.เมือง นายจ านงศิลป์  สสีาลี นายอนันต์  ศรีดาพนัธ์
17.อบต.รุง นายอาวธุ  จริยาวฒันชยักลุ นางสาวโสรญา  ค า้จนุ
18.อบต.เวียงเหนือ นายประกอบ  อินอร่าม นายศภุกร  กลุวตัมนตรี
19.อบต.สงัเม็ก นายค ามี  พละศกัดิ ์ นายเฉลมิ  โพธ์ิไพร
20.อบต.เสาธงชยั นายโชคชยั  สายแก้ว นายชเูกียรติ  ถาบตุร
21.อบต.ละลาย นายทองดี  หาวนั นางธนกมล  หาญสู้

1. ทต.กนัทรารมย์ นายอภิชาติ  ชาญประดิษฐ์ นายอมร  ศรไชย
2. อบต.ค าเนียม นายพลทวี  พนัธ์วิไล นางสาวภคัวรินทร์  วฒิุวิทยาสทิธ์ิ
3. อบต.จาน นายเฉียบชยั  คงพทุ นายสมประสงค์   วงษ์แสวง
4. อบต.ดู่ นายอดุม  โพธ์ิขาว นายตระกลูชยั  นามวงศ์
5. อบต.ดนู นายทองแดง  แก้วมณี นางปนัดชญา  นามวงศ์
6. อบต.ทาม นายไสว  เงาศรี นายวรพงศ์  สงิห์ค า
7. อบต.โนนสงั นายโสภา  ค าศิริ นายสภุกัดิ ์ ชมภพืูน้
8. อบต.บวัน้อย นายอภิชาติ  บญุเชิญ นางสปุราณี  ไชยปัญญา
9. อบต.ผกัแพว นายกร วารินทร์ นายพงษ์ศกัดิ ์ พลโสภา
10.อบต.เมืองน้อย นายไพบลูย์  ค าศรี พ.จ.ต.ประทวน  วราพฒุ
11.อบต.ยาง นายสถิต  สมภาวะ นายเฉลมิวฒิุ  บตุรประโคน
12.อบต.ละทาย นายศกัดา  พลศกัดิ์ นางวรนชุ        ชมภพืูน้
13.อบต.หนองแก้ว นายจง  ทาทอง นายปัญญา  ชเูลศิ
14.อบต.หนองบวั นายทรงศกัดิ ์ มณีวรรณ นางสาววรรณภา  ค าจนัทึก
15.อบต.หนองแวง นายไพล์บลูย์  สะอาด
16.อบต.อีปาด นายอดิศกัดิ ์ จนัทรัตน์ นางสาวธัญรัศม์ พชัระพรพฒัน์
17.อบต.หนองหวัช้าง นายสมคิด  แกน่ค า

มือถือ

โทรศัพท์

โทรศัพท์

089-9470880

089-2864669

081-0729735

0-4563-6308

ส านักงาน

0-4582-6078-9 081-87974900-4582-6078-9
0-4591-5866

086-4682583
085-6668339
081-9992660

0-4591-5666
091-3329995

0-4591-5666 061-5244557

089-71707620-4591-5141
0-4582-6167-8

0-4591-5141
0-4582-6167-8 089-0111340

084-4965788
093--3233143

088-3395199

083-7307053

0-4581-2004-5 085-3125210
081-0693398
087-8757730

0-4581-8106

0-4582-6101-2

081-8770477

093-3293417

086-2559264

0-4565-3136

090-4026766
086-4682578

มือถือ

0-4582-6128-9

081-0716142

081-6609367

084-6074253

083-3746490
0-4591-5444-5

085-4689789

0-4563-5817-8

0-4592-3562

084-6992135

081-2604939

093-3211794

0-4582-1005

ท้องถิ่นอ าเภอ
มือถือ

0-4581-8246

0-4563-5744

086-4682395

085-2012938

โทรศัพท์

ส านักงาน

081-8790408

081-7902473

096-8152339

089-4248617

062-1962356

087-8633141
081-2012925

087-8793038

065-1209867

081-9996497
0-4582-1025

ส านักงาน

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4562-8204
0-4563-5408

0-4566-1381 0-4566-1381

0-4566-2922

โทรศัพท์

ส านักงาน ส านักงาน

โทรศัพท์

0-4582-1005

081-6950861

นายสวุฒัน์  ครองเมือง

โทรศัพท์

087-8684305

0-4591-5444-5

082-1536122

0-4596-0442-3

086-4682583

0-4565-1651

0-4596-0200
0-4582-6039

0-4596-9848

0-4582-6101-2

ส านักงาน

นางสริินดา  ศรีทานี

087-3784735

0-4582-6116-70-4582-6116-7
0-4596-0200
0-4582-6039

085-6589996
087-2543620

083-3672929

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4581-8045-6

0-4592-4829

0-4581-8089

0-4592-4093

0-4566-0716
0-4592-4672

0-4563-5408

0-4563-5744

085-2012855

081-8776540

089-2845511

089-8458559

081-5798519

084-4100845

0-4562-8204
0-4582-1136

0-4581-1012
084-8239744
089-6292532
081-0662063

มือถือ มือถือ

089-8441093

0-4563-6356

0-4581-1012

0-4581-8089

081-8674511

0-4565-3136
0-4563-5580

ส านักงาน

0-4592-3562

086-4682578

088-3789955

089-5794705

086-2452370

089-2824555
085-2036268

0-4565-1008

0-4581-8045-6

0-4582-1025

0-4592-4829

0-4582-6074-5

อปท.   17    แห่ง

นายชยัยงค์  เมธาสรุวิทย์

อ าเภอ

อ าเภอกันทรลักษ์ นายเมธาศิษฏ์  ฉตัรคปุต์ชนรดี

อปท. 21  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

7. อบต.จานใหญ่

0-4563-5817
0-4592-4093

อ าเภอ

อ าเภอกันทรารมย์

0-4565-1488

มือถือ

084-8882334

0-4592-4672
0-4581-8246

0-4566-0716

นายกเทศมนตรี/อบต.

นายอ าเภอ

081-8674512

086-0864097

0-4566-1422

นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน

มือถือ

087-9668438

062-1295516

0-4565-1488

มือถือ

086-2463032

086-4656796081-7606776

0-4565-1626

0-4581-2004-5

โทรศัพท์

081-8793654

089-5785757

0-4563-6356

085-6821657
088-3471463
087-2511461

0-4591-5866

093-4628899

082-8702854



1. ทต.ก าแพง นายปิติ  เทพเกษตรกลุ นายประจิตร   ธรรมคณุ
2. ทต.โคกจาน นางสาวอไุร     โปร่งจิต
3.ทต.สระก าแพงใหญ่ นายบญุยงั  ส าแดงภยั พนัตรีสราวธุ  ศรีวงั
4. ทต.อทุมุพรพิสยั นายนิธิโรจน์  ณฐัสทุธินันท์ นายประกิต  จิตต านาน
5.ทต.แต้ นายสวุิทย์  แท่นทอง นายประภาส    พรหมทา
6. อบต.ก้านเหลอืง นายประสทิธ์ิ  สสีด นายพิชิต         หลอ่คณุธรรม
7. อบต.ขะยงู นายธีรพงษ์  สวุรรณพนัธ์ นางสาวณิตติรส  โพธ์ิศรี
8. อบต.แข้ นายเธียรชยั  มีศรี นายพทุธชาติ  โนนกอง
9. อบต.แขม พ.ต.พฤกษ์  เนียมมลู
10. อบต.โคกหลา่ม นายจนัดี  แซจ่งึ นายประจิตร   ธรรมคณุ
11. อบต.ตาเกษ นายวฒันพล  อนพุนัธ์ นายปิยะฉตัร  พงษ์สภุา
12.อบต.ทุง่ไชย นายสมมาศ  ถาวร นายอาทร  ทองปัญญา
13.อบต.หนองห้าง นายนิคม  ทาศรี นายทนงศกัดิ ์ อึง้ไชยพร
14.อบต.หนองไฮ นายบณัฑิต  ไชยสาร
15.อบต.ปะอาว นายสวสัดิ ์ ดวงแก้ว นางกลัณารัตน์  ชินบตุร
16.อบต.โพธ์ิชยั นางปิติยา  ศิริพร
17.อบต.รังแร้ง นางสาวศิริพร  เดชกล้า นายเลศิ  อ้อมกลาง
18.อบต.ส าโรง นายประวิทย์  จารุรัชกลุ ส.ต.ท.ณรงค์  ปัญญาแก้ว
19.อบต.หวัช้าง นายประถม  บงึไกร นายช านาญ  สงิห์โคตร
20.อบต.อีหล า่ นายฐิติรัฐ  บตุรเพชร นายพงษ์สทิธิพงษ์  นามวงษ์

08-1321-3688

1. ทต.เมืองขขุนัธ์ นายสบืสวสัดิ ์     สบืสายพรหม ส.ต.อ.ประสทิธ์ิ  สาระชาติ
2.ทต.ศรีสะอาด นายช่ืน  โสภา นายพิทกัษ์      ไพฑรูย์
3. อบต.กฤษณา นายวนัชยั  ศรีบญุเรือง นางปาลติา  สทิธิศกัดิ์

4. อบต.กนัทรารมย์ นางชมุรัก  ศิริรัตน์มานะวงศ์
5. อบต.โคกเพชร นายสรุศกัดิ ์ สายแก้ว นายณฐัธีร์  เป่ียมธราพฒัน์
6. อบต.จะกง นายประเลด็  สารทอง นายเกียรติศกัดิ ์ กฤษณะคปุต์
7. อบต.ใจดี นายวฒิุกรณ์  ปรารถนา นายธิเดช      เจริญศรีเมือง
8. อบต.ดองก าเม็ด นายสง่า  พรหมศรี นายอนิรุทธ์ิ     ประเสริฐ
9. อบต.ตะเคียน นายพิทกัษ์  สง่คณุธรรม นายวิชิต  เทศขนัธ์
10. อบต.ตาอดุ นายทองสา  อตุามะ นายวิทยา  สรุสทิธ์ิ
11.อบต.นิคมพฒันา นายสกิุจ       แพงมาก นายอนสุนัต์    ศิริไทยเจริญสขุ
12.อบต.ปราสาท นายสบุรรณ์  นันทชาติ
13.อบต.ปรือใหญ่ นายปอง    ปรือปรัก นางจไุรรัตน์  เมธาวชัรากร
14.อบต.ห้วยใต้ นายบญุธรรม  ปรือปรัก นายสพุรรณ    ทองมนต์
15.อบต.ลมศกัดิ์ นายสนามชยั  เลศิศรี นายจ าเริญ  อปุมยั
16.อบต.ศรีตระกลู นายปัญญา  ดอกพอง นางอดุมลกัษณ์  บญุเกษ
17.อบต.สะเดาใหญ่ นางสมศรี  ดวงสนิ นายประพิศ    พรสวุรรณ
18.อบต.ส าโรงตาเจ็น นายจรูญ  ค าผาง นายเสน่ห์  แพงมา
19.อบต.ห้วยเหนือ นายสรุเดช  แสนทวีสขุ
20.อบต.หนองฉลอง นายหล้า  ศรีมาศ นางปานจิต   แสนทวีสขุ
21.อบต.ห้วยส าราญ นายธนกร  พรเพชร จ.ส.ต.จ าปา  คมัภิรา
22.อบต.โสน นายแสงจนัทร์  เทศขนัธ์ จ.อ. สมพร  ส าเภาพอ่ค้า
23.อบต.หวัเสอื นายกิตติศกัดิ ์ สมบตัิก าไร นายสมาน  พรหมศรี

0-4568-5259
0-4582-6120

0-4582-6017
0-4567-1022

045-919034

081-8784748

086-4751405
0-4582-6044
086-4682453

ส านักงาน

0-4592-0613-4

0-4591-9646

080-7824281

081-0694689

0-4582-6015-7

080-7219977

0-4591-9646 081-9677301

0-4567-1022

086-4682453

087-2536984

081-0765839

084-7347392

098-5686576

086-4604667

088-3596053

089-2402114

0-4567-1688

086-4751405

045-826205

062-5462421

087-2541286

0-4582-6015-7

0-4569-1030 081-1204986

0-4581-4102

080-1702667

093-3031273

ส านักงาน มือถือ

089-6532644

081-7228669

081-0666453
086-2436403

081-878-4747

ปลัดเทศบาล / อบต.

089-8464585

โทรศัพท์

มือถือส านักงานมือถือ

045-919034

ท้องถิ่นอ าเภอ
โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

089-9482822

064-1461965
086-4681348
0-4591-9822

081-8674559

087-9608608

 - 089-9477244

089-8467570

0-4569-1189 098-9824756

091-0151877 081-9967300
0-4582-6176

0-4582-6156

087-3754862

0-4591-0048 082-8709218
089-4262725

0-4569-1390 062-8472741

0-4582-6189 081-7189968

0-4582-6098

084-5250002

087-8711624
080-16359950-4582-6233

086-4682427

0-4582-6156 084-4309849

081-7298583

089-8471316

0-4591-0461

097-3418842

0-4591-0461

086-4682427

088-3579869

0-4569-1189 086-8795359

061-9488249
0-4569-1390

0-4582-6098

0-4591-0048

มือถือ

โทรศัพท์

มือถือ

0-4582-6176

082-1460455
091-0151877

082-3776698
089-8452404

ส านักงาน

โทรศัพท์
ท้องถิ่นอ าเภอ

088-1295381

0-4563-0116

088-3456473
088-5910922

ส านักงาน

 -

ส านักงาน

0-4592-0613-4
0-4568-5259

083-3655004

0-4582-6233

0-4581-8073-4

0-4568-5072

089-946-2308

อ าเภอ นายอ าเภอ

0-4567-1004อ าเภอขุขันธ์

087-9608608

0-4582-6186 087-8785121

086-4682427 086-6482427

0-4569-1030

086-4681348

062-9255356
0-4582-6205

โทรศัพท์

081-7495542

04591-9822 090-8855788
065-2479198

นายกเทศมนตรี/อบต.

0-4569-1526 081-8674570

ส านักงาน

นายวนัทา  ศรียงยศ

มือถือ

0-4582-6144

มือถือ

โทรศัพท์
ปลัดเทศบาล / อบต.

นายนิพนธ์  สบืวงษ์

0-4592-2232-3

0-4581-8024

อ าเภอ

087-3769186

080-4096891

0-4592-2052-3

080-1683883
080-4868694

080-1573737
0-4581-8082-3

0-4581-4102

อ าเภออุทุมพรพิสัย นายสริุยา  บตุรจินดา

อปท. 23  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

อปท. 20  แห่ง

นายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายชิดชยั  จารัตน์

086-4604667
0-4563-0183
0-4563-0272

0-4568-5072

081-7252611
089-71709990-4582-6044

081-7606890
081-0694226

080-1573737

084-7224134

081-3892302

086-2476799

088-1295381
087-2415340

086-8721631

083-7242619
087-9214686

089-7902695
083-3860335

0-4563-0183
0-4563-0272

0-4581-8073-4

0-4581-8082-3

0-4581-8204

082-1297990084-9604245

นายอ าเภอ

089-8653470

080-721-9955

083-3680771

081-999-8157

0-4582-6144
081-8777271

0-4592-2232-3

0-4569-2347

ส านักงาน

โทรศัพท์

081-8784748
0-4592-2052-3

0-4582-6017

0-4582-6120

0-4563-0116

080-7986934

086-2572444
089-8455122



1. ทต.เมืองคง  นายศภุวิทญ์  แซจ่งึ นายประยรู  เดชหาญ
2. ทต.บวัหุง่ นายธวชัชยั  ไยมณี นางสาวนิธย์พิชา    บญุเยน็
3. ทต..ส้มป่อย นายทนัญชยั  วงศ์จอม นายอนันต์  ขาวจตัรัุส

4. อบต.ดู่ นายสง่า  ศรีอนันต์กลู นายศิวดล  พลทองมาก
5. อบต.ดา่น นายทองสขุ  สนัโสภา นางสาวพิริยา  โสมนัสกลุ
6. อบต.จิกสงัข์ทอง สบิโทประหยดั  ทิพวนั นายวชัระ    ไชยบวัแดง
7. อบต.เมืองคง นายกิตติศกัดิ ์ แซจ่งึ
8. อบต.หนองแค นายกรุงไทย  ชิณราช นายสจิุนต์   โพธ์ิทอง
9. อบต.เมืองแคน นายส านึก  ปพูบญุ นางนริสรา   พลทองมาก
10. อบต.ไผ่ นายประสทิธ์ิ  เจตนา นายกิตติศกัดิ ์  จริยาปรีชานนท์
11.อบต.หว้านค า นายอทุยั  สเีสน นายสพุรรณ์    จนัทาทอง
12.อบต.หนองอึง่ นายณรงค์  อ ามะ นางสาวอรวรรณ  โอเนียว
13.อบต.หนองหมี นายยศพนธ์  ศรีใสย์ นางรจนา  ทองทิพย์
14.อบต.สร้างป่ี นายปิติ      ศรีเมือง

1. ทต.ศรีรัตนะ นายชรินทร์วชัร์  มรรคสนัต์ นางสาวจรินยา  แสวงผล
2. อบต.สระเยาว์ นายน า  สอพอง นางวราภรณ์  ปาณาตี
3. อบต.เสือ่งข้าว วา่ที ่ร.ต.สนุันท์  ก่ิงค า นายเฉลมิ  โพธ์ิไพร
4. อบต.ตมู นายสมศกัดิ ์ สายสงค์ นายกิตตินาวิน  ค าโท
5. อบต.สะพงุ นายโยธิน  มลุกะกลุ นางสาวริญญาภสัร์  วฒิุเจริญลกัษณ์
6. อบต.ศรีโนนงาม นายอินศร  บญุสาง นายปรัชญา    ปาณาตี
7. อบต.พิงพวย นายสรุศรี  มัน่ทองพิทกัษ์ นายประยรู  สมไชย
8. อบต.ศรีแก้ว นายสรุเชษฐ์  วะภา นางสทุธิวรรณ    มาลาศรี

1. ทต.ขนุหาญ นายสริิดนย์ น้าวิไลเจริญ นายสชุาติ  โพธ์ิงาม
2. ทต.กระหวนั นายกิมเลีย้ง  สนัติแสงทอง นายสวุจัน์         บญุขวาง
3.ทต.กนัทรอม นายคมสนัต์  เลศิศรี ส.ต.ต.วฒิุเทพ   ดบัโศรก
4.ทต.โพธ์ิกระสงัข์ นายสบุิน  งอนสวนั นายส ารอง       บ าเพ็ญ
5.ทต.สิ นายวิเชียร  ชนะมาร นางกณัธิมา  บวัใหญ่
6.ทต.โนนสงู นายประดิษฐ์  นาคพนัธ์ นางยพุา       พิมมาศ
7. อบต.ขนุหาญ นายสทิธิรักษ์  อาจภกัดี นายถาวร          ชมชิด
8. อบต.บกัดอง นายวิรัช  ทองแย้ม นางอรนชุ       แก้วสอ่ง
9. อบต.พราน นายอภยัศกัดิ ์ ศรแก้ว นายพินัย        แสนปลืม้
10. อบต.โพธ์ิวงศ์ นายบญุยนื  สทิธิพนัธ์ นางพิสมยั  พรมประสทิธ์ิ
11.อบต.ไพร นายชาญชยั  จนัดี ส.ต.ท.วนัตา  แสงทอง
12.อบต.ภฝูา้ย นายพลูสขุ ติงสะ นายสขุสรรค์  ต้นทรัพย์
13.อบต.ห้วยจนัทร์ นายสงดั ค ามา นางสาวพรรณี  ศรีมงคล

0-4566-9096

0-4582-1206

0-4592-1805

0-4582-6465

0-4563-7610 085-4925454
081-2656143

0-4565-7125
081-3211512

087-4484883

087-2497626

0-4567-7080
ส านักงาน

0-4568-2694
โทรศัพท์

081-2055457

ส านักงาน

0-4563-7172081- 9998833

093-4100649

โทรศัพท์

0-4566-9096

087-2497127
061-0314694

0-4566-5175

081-7902243
0-4596-0361 095-2936359

098-5522535

093-0711882

0-4582-6056 087-9628384
0-4566-5055 088-4774463

089-7215459

091-8318678

0-4582-6214 087-4445749

086-8705619

0-4566-5175 081-3892053

0-4567-7683 083-3693628

081-2651788

080-7324513

0-4567-7912

098-1308790

0-4592-3771
0-4567-7460

089-2168359
098-4504488

0-4567-7087
ส านักงาน

โทรศัพท์

081-96643200-4582-1200

0-4581-3049 062-1467322

081-8674603

0-4582-1151

มือถือ

086-4695334 080-7384291

092-9355038

080-0516965

09-2689-7262

0-4567-7087

0-4568-2491

087-2525609

0-4582-6011 093-5032891

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน

ท้องถิ่นอ าเภอ

0-4596-0361 084-4104736

0-4563-7207 081-2658182

นายคมป์  สงัข์วงษ์

นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

081-8674521

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงาน

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ
ท้องถิ่นอ าเภอนายอ าเภอ

0-4567-7683

อ าเภอ นายอ าเภอ

อ าเภอราษีไศล วา่ทีร้่อยตรี ธราธร  แข็งขนั

ท้องถิ่นอ าเภอ
โทรศัพท์

มือถือส านักงาน

นายกนก  กองทอง

นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

อ าเภอ

0-4592-1805

อ าเภอ

อปท.   14    แห่ง

อปท. 13  แห่ง

อ าเภอศรีรัตนะ นายอนสุรณ์  แสงกล้า

อปท. 8  แห่ง

0-4563-7172

นายกเทศมนตรี/อบต.

อ าเภอขุนหาญ

0-4591-9418

0-4565-7125

ส านักงาน

โทรศัพท์

0-4582-6056

0-4592-1028

โทรศัพท์

0-4568-1215 085-4944972

081-1854618

081-8674575

มือถือ

0-4568-1015

ส านักงาน ส านักงาน

064-5954425

มือถือ

มือถือ

0-4568-2103-4 063-9866379

0-4582-1011
0-4591-8828

0-4582-1011
087-9627575

0-4591-9418

098-6265629
0-4591-8828 088-3512799

0-4568-2103-4

086-2503404

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4568-2491

0-4591-3567-8 099-1964791

098-5940632

0-4591-3567-8

0-4568-1215

086-4608070

0-4591-9418 081-2669433
081-0726167

0-4591-9418

086-2433173

088-36067410-4582-6025 081-9772039
085-6327276

085-49459810-4582-1206
0-4582-1200 063-3514263

0-4582-1151 094-7717766
0-4582-6011

0-4567-7550 083-7233154

0-4581-3049

085-7738150

0-4582-6025

093-4153312

ปลัดเทศบาล / อบต.

นายไพยนต์  แก้วค า

มือถือ

มือถือ

โทรศัพท์

มือถือ

089-2802715
0-4567-7460 097-9459662
086-4695334 088-4165315

0-4592-3771

061-4092496
080-7324513 081-2604939

0-4566-9078
มือถือ

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-4567-7912 089-9175545
081-2665469

ส านักงาน มือถือ

065-12059930-4567-3001

0-4567-9216

มือถือ

โทรศัพท์

0-4567-3001

นางสาวนัยนา  แหลง่หล้า

0-4582-6465 083-3703154

0-4563-7610 086-2517675
0-4592-1028 088-5845045

0-4582-6214 097-9494459

0-4563-7207

0-4566-5055 081-9997246



1. ทต.บงึบรูพ์ นายไอคุ้น  ปัญจศภุวงศ์ นายภมิูภทัร  ราศี
2. อบต.เป๊าะ นายเพ่ิมศกัด์  พรหมคณุ นางสาวหทยัถวิล    เสริมศิริ

1.ทต.บสุงู นายสวุฒัน์  มะณู
2. ทต.วงัหิน นายบญุศรี  สมรักษ์ นางสาวณิตติรส  โพธ์ิศรี
3. อบต.ดวนใหญ่ นายสทิธิชยั  วิลยัเลศิ นายแหลมทอง ขนัชะลี
4. อบต.ทุง่สวา่ง นายสนอง  ขนัวงษ์ นายอภิวฒัน์     อินทร์ประสทิธ์ิ
5. อบต.ธาตุ นายนักรบ  ราชประสทิธ์ิ นางสาวศภุาณฐักาญจน์  เพ็งพาธวตั
6. อบต.บอ่แก้ว นายเสมอ  สทุนต์ นายค าสงิห์  พรหมทา
7. อบต.ศรีส าราญ นายมงคล  อทุยั นายชศูกัดิ ์ กดุหอม
8. อบต.โพนยาง นายประยรู  สมนึก

1. ทต.พยห์ุ นายพนัธ์ศกัดิ ์ แผลงฤทธ์ิ
2. อบต.พยห์ุ นายพิเชษฐ  ศรีคราม นายชศูกัดิ ์ ค าล้น
3. อบต.พรหมสวสัดิ์ นายฉลองชยั  สมศรี นายเศกสรรค์  ศรีคราม
4. อบต.ต าแย นายสมศกัดิ ์     ธรรมวฒัน์ นางปาลติา  สทิธิศกัดิ์

5. อบต.โนนเพ็ก นายถนัดชยั  เควนัดี นายพฒันะ  สวุรรณวงศ์
6. อบต.หนองค้า นายมงคล  แซซื่อ นางอ าไพร   วงศ์เงินยวง

1. ทต.ไพรบงึ นายศกัดิช์าย  ปัญญาทรงรุจิ นายจิรโชต  แก้ววงษา
2. ทต.ส าโรงพลนั นายประสบผล  สภุาพ น.ส.สาวรีย์  สรุะชาติ
3. อบต.ไพรบงึ นายสมบรูณ์  พวงยอด นางสาววิไลรัตน์  บญุวงค์
4. อบต.ดินแดง นายบญุเทีย่ง  สายแก้ว นางปิยวรรณ  ค าเพราะ
5. อบต.โนนปนู นายสนัติ  ทองบาง นายสมพงษ์   ปิตภุมิูนรัุกษ์
6. อบต.ปราสาทเยอ นางสวุภทัร  อโุลก นายนฤทธ์ิ  กาเมือง
7. อบต.สขุสวสัดิ์ นายภริูต  อภิรักษ์วรการ นายเฉลยีว  แก้วหิน

1. ทต.ห้วยทบัทนั นายชยัยนัต์         เทพเกษตรกลุ นายประสทิธ์ิ  พินิจพล
2. ทต.จานแสนไชย นายสมนึก  สงัข์ขาว นางสาวขวญัหทยั  เริงยทุธนาชีวิน
3. อบต.ห้วยทบัทนั นายเรืองเดช  หาญสทุธิชยั
4. อบต.เมืองหลวง นายวสนัต์  ดวงศรี
5. อบต.กล้วยกว้าง นายไพบลูย์  เชือ้ทอง
6. อบต.ผกัไหม นางจนัทรา  หาญสทุธิชยั นายปนุวชัรพล   กากแก้ว
7. อบต.ปราสาท นายชยมร  บญุเต็ม นายเจริญ  ทองไหม

089-6242222

081-0671465

โทรศัพท์

มือถือ

0-4560-7364

086-4689470

081-0645673

081-3603730

0-4596-9935

081-9774476

084-8288717

098-7891791085-3054760

ท้องถิ่นอ าเภอ

080-0044899
ส านักงาน

นายชทูวีป  สติภา

081-3897760

0-4569-9297 086-8695471

นายขนัทอง  ไชยนิล

0-4591-7108

0-4567-5190

089-9491979086-4681358

ส านักงาน มือถือ

โทรศัพท์

มือถือ

มือถือ

0-4560-6367

0-4568-9527

มือถือ

088-5865846

ส านักงาน

ส านักงาน

มือถือ

081-8389192

093-3470554

โทรศัพท์

0-4582-6124

0-4567-5285

ส านักงาน มือถือ

โทรศัพท์

086-4681384 089-2828848

โทรศัพท์

0-4560-7067

0-4591-7103
0-4591-7108

081-0757882

086-4689470 086-0343308

0-4567-5230

0-4567-5112

085-3084180 085-3084606

081-8674673

ส านักงาน มือถือ

0-4592-1523

โทรศัพท์

081-3897781

086-2450705

0-4582-1188

ปลัดเทศบาล / อบต.

ท้องถิ่นอ าเภอ

0-4560-7067

085-3084180

โทรศัพท์

ส านักงาน

098-6390285

โทรศัพท์

0-4591-7103 088-2147395

มือถือ

093-4721785

0-4567-5112

0-4582-6290 081-0658874

081-8674553

085-6122381

093-5528589

0-4596-9810

097-0215232
088-5903670

โทรศัพท์

089-8442591

089-0318170นางอจัจิมา  บริบรูณ์

ส านักงาน

ท้องถิ่นอ าเภอ
มือถือ

มือถือ

088-5903670
0-4568-9321

086-3058780

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

ส านักงาน

โทรศัพท์

081-8674621

0-4568-9321

ส านักงาน

ส านักงาน

นายอ าเภอ

0-4591-7217

0-4596-9935

โทรศัพท์

นายสกิุจ  เหลอืงสกลุไทย

มือถือ

0-4560-7133

ส านักงาน

084-8245975

ส านักงาน

อปท. 8  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.
มือถือ

ส านักงาน มือถือ

0-4581-2559 089-9265942
0-4582-1188

อ าเภอวังหนิ นายธีรศกัดิ ์ ลขิิต

ส านักงาน

0-4560-61121 081-8674610

อ าเภอ นายอ าเภอ

อ าเภอ นายอ าเภอ

อ าเภอบงึบรูพ์ นายสทุธิพร ณ นคร

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

อปท. 2  แห่ง

นายปราจิต  แก้วลา

นายกเทศมนตรี/อบต.

อ าเภอ นายอ าเภอ

0-4576-9809

นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

มือถือ

0-4596-9810

0-4567-5094

อ าเภอ

อปท. 6  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

อ าเภอไพรบงึ

อ าเภอพยุห์

085-3141639
081-0672178

อ าเภอ นายอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

0-4582-6124

อปท. 7  แห่ง

084-8285552

086-4681358

ส านักงาน

086-4681335

อปท. 7  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4569-9250 081-8674579

ส านักงาน

อ าเภอห้วยทบัทนั

มือถือ

นายพรชยั  วงศ์งาม

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ

นายอภินันท์  กสโิสภา

โทรศัพท์

081-8778369

0-4568-9055

โทรศัพท์

0-4581-3665

โทรศัพท์

มือถือ

086-4681384

081-9774478

081-7708970089-5803869

มือถือ

0-4581-3665

085-2643221

0-4576-9809
089-6299189

087-2418266

081-7251166

081-8783597

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4581-2559

089-6278085

0-4596-9838

086-4681335 093-5699543
086-2646601

0-4592-1523
0-4596-9838

ท้องถิ่นอ าเภอ

086-9982123

0-4569-9149
0-4582-6081 081-3903166

0-4582-6178

0-4582-6081
081-7905777 0-4569-9149

ส านักงาน

086-2562241

092-1725138

0-4582-6158-9

โทรศัพท์

086-4284286 085-7705044 086-4284268

089-7895138

093-3276227 089-2223646

0-4569-9230-1

086-2516776

081-6005155

093-3276227 089-580-0343

นางสาวโกศล  สารการ



1. อบต.โคกตาล นายบวัลอย  ส ารวย นายเศรษฐวฒิุ  บตุรหนองหว้า
2. อบต.ดงรัก นายทองดี  คหูา นายพงษ์พิช  ประเสริฐสดุ
3. อบต.ตะเคียนราม นายในย  แพงตา นายเชวงศกัดิ ์  ประดบัศรี
4. อบต.ละลม นายบ ารุง   รัตนา นางอภิญญา  นันทะสงิห์
5. อบต.ห้วยตึก๊ชู นายพิสทิธ์ิ  ทองเลศิ นายสมยั         ค าโท
6. อบต.ห้วยตามอญ นายมงคล  พืน้ผา นายณฐันนท์    สมนอก
7. อบต.ไพรพฒันา นายถนัด  สดีา ส.อ.ธีรยทุธ  มณีโชติ

1. ทต.ยางชมุน้อย นายนวนใจ  บษุบงก์ นายวิวชัน์ชยั  ลิม้พิสทุธ์ิ
2. อบต.คอนกาม นายเขียน  บษุบงก์ นายเจริญสขุ  ผาพนัธ์
3. อบต.ลิน้ฟา้ นายเกรียงศกัดิ ์ งามศิริ นายเกรียงศกัดิ ์ งามศิริ
4. อบต.โนนคณู นายชว่ยสนิ  นามวงศ์ นายรณพิร์พชัฎ์  ปัทมาลา
5. อบต.บงึบอน นางสาวชญานชุ  บตุรกระโทก นางสาวชญานชุ  บตุรกระโทก
6. อบต.กดุเมืองฮาม นายโกวิทย์  รักสนิ นางพิมณี  บญุหนา
7. อบต.ยางชมุใหญ่ นายบญุเพ็ง  นามวงษ์ นายยทุธนา  พวงพัว่

1. ทต.ปรางค์กู่ นายชวาลย์  ทองสงัข์ นางสาวอดุม  โยธะพนัธ์
2. อบต.กู่ นายอ าพล ศรีชยั นายสทุธิพร  เทีย่งธรรม
3. อบต.ดู่ นายสมพงษ์  โสดา นางณิชานันท์  จารุรัศมีวงศ์
4. อบต.ตมู นายเชาวลติ       ธรสาธิตกลุ นายพนม  พรมมี
5. อบต.พิมาย นายบญุรอง  ค าเสยีง นางเทวี  แสงจิรัมย์
6. อบต.พิมายเหนือ นายปัญญาวฒัน์  วงศ์สมานมิตร
7. อบต.โพธ์ิศรี นางเติมใจ  แหวนวงษ์
8. อบต.สมอ นางค าแดง  ค าเข่ือง นายจ ารูญ  อปุมยั
9. อบต.สวาย นายสภุาพ  สธุาอรรถ นายไพบลูย์  ตระกลูสมัพนัธ์
10.อบต.ส าโรงปราสาท นายมนญู พหรมมาศ นายสมบรูณ์  พรหมลิ
11.อบต.หนองเชียงทนู นายไป่  ศรีออ่น นางสาวลดัดาวลัย์  บญุรัตน์ 

1. อบต.น า้เกลีย้ง นายเพ่ิมพนู  ใยขนั
2. อบต.ละเอาะ นายลพบรีุ  สงัลา นางพฒันิดา  ดีพนู
3. อบต.ตองปิด นายวรวิทย์  บญุรักษา
4. อบต.เขิน นายอทุยั  พนัธ์ทอง วา่ที ่ร.ท.มนตรี  กฤษฎาชาตรี
5. อบต.รุ่งระวี นายองอาจ  อรุะดา
6. อบต.คบู นายสนุัน  วนัดีรัตน์ นายวิโรจน์  สาโสดา

086-2269013
065-1212804

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

ส านักงาน

นายส าราญ  มหาทอง

อ าเภอภูสิงห์ นายอรรถพล  อรรคบตุร นายทองษาร์  อสพิงษ์

อปท. 7  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

อ าเภอ นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ

ส านักงาน

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

อ าเภอยางชุมน้อย นายสพุร  ธีรโรจน์ชาลี นางสาวนรีรัตน์  พรมอุ

อปท. 7  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4568-7034 081-8674577

ส านักงาน

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

อ าเภอปรางค์กู่ นายเทเวศน์  มีศรี

อปท. 11  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

0-4569-7072 081-8674563

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ
มือถือส านักงาน

0-4560-9047 090-8230719
088-0811706

นายวิบลูย์  ก่ิงสวุรรณ 0-4560-9043 081-8674627

0-4565-5151

อปท. 6  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

0-4581-8091
มือถือ

0-4566-0533

มือถือ

0-4565-0833 063-2642467

ส านักงาน

อ าเภอน า้เกลีย้ง

ส านักงาน

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

089-0762573
ส านักงาน มือถือส านักงาน มือถือ

มือถือ

0-4592-0106
0-4560-8112

081-8674631 0-4560-8064

-
086-4682401

086-4682546 084-8339751

โทรศัพท์

มือถือ

090-2593146

0-4560-8152

083-3728799

082-3076447090-6093458
087-8748891087-2583908

-

088-7176137087-9500398

มือถือ

084-8975134

0-4592-0106

มือถือ

ส านักงาน

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-4560-8112

0-4592-0848

085-3097507
0-4568-7301

มือถือ

- -
085-4128206

082-7555392

093-3257960

098-1142589

0-4566-7138-9

0-4566-7075 086-2586117
0-4568-75050-4568-7505
0-4566-7075

088-1020209

04591-4117

082-7472602 0-4568-7301 085-3097507

โทรศัพท์

0-4569-7254
ส านักงาน

0-4568-7281

ส านักงาน

0-45914277 089-7182800
0-4568-7281 098-2054293

080-9905606

โทรศัพท์

0-4569-7265 081-0666429

โทรศัพท์

ส านักงาน
ปลัดเทศบาล / อบต.

065-1233818
0-45914227

062-9138648

มือถือ

มือถือ

นางสาวเจษฏาภรณ์  ยาหอม

0-4582-6013 088-1241127

087-2543536
081-0722535

086-4582448

0-4569-7265 081-8793799
0-4591-0840

0-4582-6150

081-9766074
094-2632551

0-4591-0840
086-4582448

061-04533700-4582-6150

0-4582-1895-6 084-9128164
0-4581-8095-6 082-8664939
0-4592-0472 087-8725992

094-5419161

087-2469893
0-4581-8096

092-3847227

087-2404749

โทรศัพท์

089-7963624

0-4582-6013 062-1308498
086-4682394

ส านักงาน

0-4565-0833

โทรศัพท์

มือถือ

0-4565-5110

095-5570681

094-2920808

ปลัดเทศบาล / อบต.

04591-4117

0-4566-0533

0-4581-8087

0-4566-7138-9

0-4581-8091

0-4581-8086

ส านักงาน

087-9572853
090-27046490-4582-6043

0-4582-1896

0-4592-0472

083-2810858

โทรศัพท์

0-4568-7604

0-4592-0848

0-4582-6043

0-4581-8086

ส านักงาน

062-1731274

085-1029557

093-3439153

092-9599615

มือถือ

ท้องถิ่นอ าเภอ

0-4560-9181

098-5843805

081-7601975

มือถือ

0-4560-9047
086-4681054

มือถือ

098-2054293



1. อบต.โนนค้อ นายชาติชาย  เลขาตระกลู นายอ าพล  บวัหอม
2. อบต.หนองกงุ นายบพิตร  มลูสาร ส.ต.ท.สทุธนา  เติมจิตร
3. อบต.บก นายสมยั  ผาสมวงค์ จ.ส.อ.เลศิฤทธิชยั  ราชาดี
4. อบต.โพธ์ิ นายบญุมี  จารุจิตร นางพชัรีพร  บญุมา
5. อบต.เหลา่กวาง นางสาวละอองดาว  คณุศิริ จ.ส.ต.แป๋ง  ชชูะรัมย์

1. อบต.เสยีว นายสทุศัน์  ชยัศรี นายสพุล  คร ่าควรญ
2. อบต.ท่าคล้อ นายทอง  ชินวงศ์ นางจรัญญา  กลัยามยั
3. อบต.หนองงเูหลอืม นางณฐมน  นวลศิริ
4. อบต.หนองหว้า นายเตือน  บญุสขุ  นายสมพงษ์  รังกระโทก
5. อบต.หนองฮาง นายสายทอง  การะเมฆ นายฉตัรชยั       เวชกามา

1.ทต.เมืองจนัทร์ นายชยัยะนารถ  ขนัติวงษ์ นางสาวเมืองทอง   บปุผา
2.ทต.หนองใหญ่ นายเอกอมร  มะโนรัตน์ นางปราญชล ี   ดาวเรือง
3. อบต.ตาโกน นายสรุศกัดิ ์ เหลาค า นายประดิษฐ์     นนท์ศิลา

1. ทต.โดด พ.ต.ท.เสนีย์  ธรรมนิยม นายชาญวิทย์  บวัพนัธ์
2. ทต. ผือใหญ่ นายอภิสทิธ์ิ  ติยวรนันท์ นายพฒันศกัดิ ์ พรหมศรี
3. อบต.เสยีว นายสมพงษ์  บรุมย์ นายอารยะ     จนัทร์มหา
4. อบต.อีเซ นายสวุรรณ     โสดา นางสาวพยอม  จ าปาขีด
5. อบต.หนองม้า นายสมศกัดิ ์ ชิณพนัธ์ นายวิศิษฐ์        ทองรอง

1. อบต.กงุ นายไสว  สาสงัข์ นายบรรยาย  ชบา
2. อบต.คลกีลิง้ นาวรินทร  นาห่อมวรกลุ นายสนุันท์ แหวนวงษ์
3. อบต.โจดม่วง นายประยรู  นิยม นายเจริญ  ทองจนัทร์

4. อบต.หนองบวัดง นายจรูญ  สาลวีนั นายอดิศร  บริสทุธ์ิ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลต าบลกนัทรารมย์

0-4582-6086

นายภทัรนันท์  บญุมานัด 0-4565-9015 081-8674602

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ

อ าเภอโนนคูณ

วา่ทีร้่อยตรี สรุจิต  เอ่ียมธรรม นางสาวมณฑิรา  สายวิเศษ

อปท. 5  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.

อปท. 5  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.
ส านักงาน มือถือ

อ าเภอเมืองจันทร์ นายสมานมิตร  มิมาชา

อปท. 3  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

อ าเภอ นายอ าเภอ

อ าเภอเบญจลักษ์

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

มือถือ

0-4560-3076 098-9191510
0-4560-6192 095-6121292

อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ นายสมคัร  สหีมอก

นายสมภพ  ศรีภาค์

อปท. 5  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4560-4057 081-8674676

อ าเภอ

อปท. 4  แห่ง นายกเทศมนตรี/อบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.

นายบวรลกัณ์  ดสุอน

ส านักงาน มือถือ

อ าเภอศิลาลาด นางทิพย์วรรณ  บพุพาศิรกลุ 0-4566-8119 081-8674621

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์ โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ
ท้องถิ่นอ าเภอ

มือถือ

087-96286170-4582-6170

มือถือ

ส านักงาน มือถือ

ส านักงาน

089-8653470
086-1327868
083-3741152

ส านักงาน

0-4565-9210

0-4565-9188

081-7899366

โทรศัพท์

โทรศัพท์

0-4560-5152

ส านักงาน มือถือ

086-4750852

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ มือถือส านักงาน

081-86746600-4560-5152

0-4560-5128
0-4561-4736

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ

081-9973520

โทรศัพท์
ปลัดเทศบาล / อบต.

0-4561-4543 091-0145297
0-4560-5032

061-9274482

0-4561-4543 088-3586693

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-4562-6011 085-3821269

0-4560-5128 088-7487782
0-4561-4736 061-4453524
0-4560-5032 094-5124951

0-4562-6011 098-5929024

0-4560-3079 081-8674655 0-4560-3154 085-6829656

โทรศัพท์
ท้องถิ่นอ าเภอ

ส านักงาน มือถือ

087-2569072

0-4596-9847 094-5752924
0-4560-3076 088-7665089

0-4596-9847 081-5495696

ส านักงาน ส านักงาน มือถือ

0-4560-4123 080-4689645

0-4560-6192 086-8677049

ส านักงาน มือถือ

มือถือ

0-4560-4123 081-5930389
0-4582-6142 081-2667487

089-8979335
0-4560-4063

089-9491559

0-4582-61050-4582-6105 081-8773320

089-9492182

0-4566-8120-1 087-9590312 0-4566-8120-1

0-4582-6023

ส านักงาน

096-8721266
085-0247938

0-4582-6157 0-4582-6157

มือถือ

087-2471106

โทรศัพท์

063-7712662

0-4582-6050 081-8767998

โทรศัพท์

0-4582-6142

0-4566-8140

045-604063085-3002519

086-2544853

0-4560-4063

0-4582-6050

0-4565-9286

098-5913638
063-7722232
081-0589808

0-4565-9188

สถานธนานุบาล
โทรศัพท์

0-4560-4218

085-0244727
081-9558441

นายเริงรมย์  บญุปลกู

โทรสาร

0-4582-6086 091-8344801
084-9627980

 - 086-24821360-4565-1391นางสมลกัษณ์  งามหลอด

ช่ือ - สกุล

081-0626513

0-4582-1189

0-4582-6023

0-4582-1189

0-4561-2796 081-54736850-4561-2796นายสนัน่  อตุอามาตย์

โทรศัพท์

นายปิยะ  ล้วนเส้ง

0-4582-6108

0-4565-9210
0-4582-6170

0-4582-6108

087-2420668

เทศบาลเมืองกนัทรลกัษ์ นางจ าเนียร  โพคสวสัดิ์ 0-4566-3471  - 089-3974486

ส านักงาน มือถือ




