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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย

1 จังหวัดกาฬสินธุ์    
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  ต.กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
http://www.kalasin.go.th                             E-mail : kalasin@moi.go.th
นายทรงพล ใจกร่ิม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1040 41111 0-4381-1040 08-1987-9756*

0-4381-6975
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1620ต่อ 41114 41114 06-1409-0606*
นายสน่ัน  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1023 41112 08-9203-4029*
นายทรงกลด  สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 41113

1.1 สํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ    
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  ต.กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
http://www.kalasin.go.th                       E-mail : kalasin@moi.go.th
                                      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1620           41120         0-4381-3215       08-9203-4099*
นายชวมินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือ

การพัฒนาจังหวัด 0-4381-1620 41123 0-4381-3215 08-9203-4098*

น.ส.รสชรินทร์ ศิริเวิน ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-4381-1620 41229 0-4381-3215 08-5484-2503*
นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 0-4381-6927 41058 0-4381-6927 08-9203-4096*
นางสุดาวรรณ  กล้าวิจารย์ ผอ.กลุ่มงานอํานวยการ 0-4381-1620 41122 0-4381-3215 08-4387-8718*
น.ส.ธิวากร คําภะวา หน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 0-4381-1620 41125 0-4381-3215 06-3203-5504*

1.2 ท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ    
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 เลขท่ี 9 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
E-mail :  kls_dopa@hotmail.co.th
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1213 41131 0-4381-1072 08-9569-9847*
นายณฐพลธร ภูช่างทอง จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1213 41231 0-4381-1213 08-1831-4337*
นายกรชวาลวิชญ์  ชัยพีรวัส ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-2175 41134 0-4381-2175 08-1831-4459*
น.ส.เป่ียมลาภ อันทวาปี เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1234 41135 0-4381-1234 08-1753-3287*

1.3 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ   
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ถ.บายพาสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
http://www3.cdd.go.th/kalasin/                           E-mail  :  cddkalasin@gmail.com
นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811274 043-811274 08-4874-0574*

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

1.4 สํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
95 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์  46000
http://www.dol.go.th/kalasin    E-mail : kalasin@dol.go.th
นายมงคล สําราญภูมิ 0-4381-1663 0-4381-1686 09-5409-9419*

1.5 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ถ. เลี่ยงเมืองทุ่งมน  ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
http://www.puweb.dpt.go.th/kalasin        E-mail : kalasin@dpt.mail.go.th
นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 0-4381-5269 0-4381-1139 08-9204-8517*

08-1432-1185

1.6 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ    
ศาลากลางจังหกวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) ชั้น 1 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
http://www.kalasinlocal.go.th       E-mail : ksn@dla.go.th
นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1154 41132 0-4381-1154 ต่อ 23 08-9569-1305*

1.7 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ศาลากลางจังหกวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) ชั้น 3 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
http://www.61.19.100.58/ksn/                    E-mail : ksndisaster@hotmail.com 
นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ
0-4381-4843  0-4381-4843 08-9969-6719*

กระทรวงกลาโหม
1.8 สํานักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) ชั้น 4 ถ.บายพาสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000 
http://www.SDKALASIN.com         E-mail : SDKALASIN.003@hotmail.com
พ.อ.คําค้าย  แหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1572 0-4381-1572 08-3352-3535

กระทรวงการคลัง
1.9 สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธ์ุ   

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) ชั้น 1 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
http://klang.cgd.go.th/                 E-mail:ksn@cgd.go.th 

043-811662 06-1420-2495*
043-812963

นางจุฑามาศ กําจรเมนุกุล นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ       
รักษาราชการแทน คลังจังหวัดกาฬสินธ์ุ

41157 0-4381-1662 ต่อ 322

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
สาขาหนองกุงศรี รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.10 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

หมู่ 6 ตําบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
http://www.moac-info.net/Kalasin/      E-mail : Moac_ksn@hotmail.com
นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4387-3165 0-4387-3169 08-1974-7092

1.11 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ 46000  
http://kalasin.doae.go.th/          E-mail : kalasin@doae.go.th
นายพงษ์ศักด์ิ  ชินคีรี   เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์                        0-4381-1714                            0-4381-587            08-6636-2198

1.12 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 6/10 ถ.เลี่ยงเมืองกาฬสินธ์ุ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000 
http://web.cpd.go.th/kalasin        E-mail : cpd_kalasin@cpd.go.th

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1703 0-4381-1703 ต่อ 26 06-3226-8755*

1.13 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ. ถีนานนท์ อ. เมืองกาฬสินธ์ุ 46000
http://pvlo-kls.dld.go.th/          E-mail : pvlo_kls@dld.go.th
นายสุทิน  กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1535 0-4381-1535 09-8103-3701

1.14 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ. เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000
E-mail : kalasin@alro.go.th
นายสมภพ  ศรีเจริญ นิติกรชํานาญการพิเศษ รักษาการ 0-4381-2078 0-4381-2078 08-7235-9055

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 08-1276-8071

1.15 สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธ์ุ เลท่ี 6/9   ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธุ 46000 
www.fisheries.go.th/fpo-kalasin/            E-mail : kalasinfisheries@gmail.com , fpo-kalasin@dof.in.th
นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-5363 0-4381-5254 08-9724-8962

กระทรวงคมนาคม
1.16 สํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ เลขท่ี 3/4  ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมือง จ. กาฬสินธ์ุ 46000

http://kalasin.dlt.go.th/        E-mail : kalasin@dlt.go.th / transportks@gmail.com
นางสาวพรพิศ ม่ิงมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1855 0-4381-2505 08-9164-4214*

0-4381-1941-2

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.17 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 96 ถ. อรรถเปศล อ.เมืองกาฬสินธ์ุ  46000                             

http://www.mnre.go.th                 E-mail : kalasin.org@mnre.mail.go.th
นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์

0-4381-1778 0-4381-2915   08-1752-0073*      
09-5169-6617

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
1.18 สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อ. เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000 

http://kalasin.nso.go.th/                         E-mail : kalasin@nso.go.th
นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1747 0-4381-2051 09-0980-4261*

08-9422-5054

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.19 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ช้ัน 1 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

http://www.kalasin.m-society.go.th     E-mail : kalasin@m-society.go.th
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงพาณิชย์
1.20 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ 46000

 http://www.moc.go.th/Kalasin           E-mail : ks_ops@moc.go.th
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1631 0-4381-2524 08-1979-7638*

0-4381-2416

กระทรวงยุติธรรม
1.21 เรือนจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ 91 ถ. หน้าเรือนจํา อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000   

เพจเฟสบุ้ค "เรือนจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ"      E-mail : popkala91@gmail.com
นางละออง  อยู่ย่ังยืน ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด 0-4384-0061-2 0-4384-0061-2 09-8260-7454*

1.22 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธ์ุ 92/5 ถนนถีนานนท์ ตําบลกาฬสินธ์ุ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  
http://www.probation.go.th                                   E-mail : kalasinprobation@yahoo.com
นายประหยัด ไม้แพ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-3538 0-4381-2969

1.23 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  71 ถนนอภัย ต. กาฬสินธ์ุ อ. เมืองกาฬสินธ์ุ จ. กาฬสินธ์ุ   46000
http://branch.led.go.th/kalasin/                        E-mail : ledkalasin@led.mail.go.th 
นายณัฏฐกัลย์  ละเอียด ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดกาฬสินธุ์
0-4381-1481 0-4381-1667 08-9569-1012*

0-43811-567
0-4381-1669

08-4700-3736*0-4381-1437นางสิรินุช อันตรแสน 0-4381-1437 41152

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

กระทรวงแรงงาน
1.24 สํานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000 

http://kalasin.mol.go.th                                     E-mail : kalasinmol@gmail.com ,kalasin@mol.go.th
นางรตี  วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1443 0-4381-1443

1.25 สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 6/8  ถ.บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000 
http://www.doe.go.th/kalasin                          E-mail : kin@doc.go.th
นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-3228-9 0-4381-2427 06-5236-6110

1.26 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 3/50 ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000 
http://kalasin.labour.go.th/                             E-mail : kalasin@labour.mail.go.th
นางวันเพ็ญ  วิถีเทพ รักษาราชการแทน สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
0-4381-1092 0-4381-1092 08-1873-1779*

1.27 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 3/46   ถ. กาฬสินธ์ุ-ร้อยเอ็ด อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000 
http://www.sso.go.th/kalasin/                      

นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์  043-812-694 0-4381-1171 08-1871-7352*
 043-812-787

กระทรวงวัฒนธรรม
1.28 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000 

https://www.m-culture.go.th/kalasin/main.php?filename=index                      e -mail : m.culture.ks@gmail.com 
นางกมนรัตน์  สิมมาคํา วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  043-815806 043-811394 08-9280-9701*

กระทรวงสาธารณสุข
1.29 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ 46000  

http://kalasin.moph.go.th/                           E-mail : contact@kalasin.moph.go.th 
นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ  0-4381-1561 0-4381-4620 08-5005-4505

1.30 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เลขท่ี 283   ถ. กาฬสินธ์ุ อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000
http://klsh.moph.go.th                    E-mail : klsh@moph.go.th
นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0-4384-0765 0-4384-0766 08-1380-0959

0-4381-2962

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ที่ โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

สํานักนายกรัฐมนตรี
1.31 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อ. เมืองกาฬสินธ์ุ 46000

http://pr.prd.go.th/kalasin/
นางสาวชนกพร  โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4382-1964 41161 0-4382-1964 09-2246-8325*

กระทรวงอุตสาหกรรม
1.32 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ เลขท่ี 6/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธ์ุ อ. เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000  

http://www.industry.go.th/kalasin                   E-mail : moi_kalasin@industry.go.th
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1244 41193 0-4381-2971

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1.33 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ถ. สนามบิน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000  

http://ksn.onab.go.th/                     E-mail:kalasin2559@hotmail.com
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
0-4381-5003,      0-

4381-4985
0-4381-5003 08-4428-2471*

กระทรวงพลังงาน
1.34 สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ชั้น 3 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ 46000 

E-mail : kalasin.energy.go.th  
นายประพัฒน์ สาริกา นักวิชาการพลังงานชํานาญการ

รักษาการในตําแหน่ง นักวิชาการ
พลังงานชํานาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทน พลังงานจังหวัด
กาฬสินธุ์

0-4381-5745 0-4381-5745 08-4518-7179

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.35 สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ  สนามกีฬากลางจังหวัด ถนนกาฬสินธ์ุ - ร้อยเอ็ด อ.เมืองกาฬสินธ์ุ 46000 

http://kalasin.mots.go.th/                            E-mail : kalasin@mots.go.th
นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1386 0-4381-1231 08-1965-0408

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนภูมิภาค
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ท่ี โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

2 ส่วนราชการส่วนกลาง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2.1 ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000   
http://www.kalasin.police.go.th        E-mail : ks_police@hotmail.co.th
พล.ต.ต.สมนึก  มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-1262 0-4381-2528 09-1062-6040
พ.ต.อ.วิทยา เย็นจิตต์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-4520   
พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-2531   08-1661-3373
พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักด์ิ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-5530   
พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-2532   09-4909-9444
พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-4701   
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 06-1964-5595
พ.ต.อ.นทพล กาญจนาภรณ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 0-4381-4701 0-4381-2528 08-1987-0629
พ.ต.อ.กิตติพงศ์  พันธ์ศรี ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์   08-1886-4595
พ.ต.อ.ณัฐฏ์เอก จงตระการสมบัติ ผกก.สอบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สุริยะ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1111 ,0-4381-1809  0-4381-1809
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ธรรมสุนา ผกก.สภ.สมเด็จ 0-4386-1189  0-4386-1189 08-1766-2938
พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผกก.สภ.ยางตลาด 0-4389-1350-1  0-4389-1350
พ.ต.อ.บัณฑิต สิงหประชา ผกก. สภ.กุฉินารายณ์ 0-4385-1356  0-4385-1356
พ.ต.อ.ภูมี  อีคะละ ผกก. สภ.กมลาไสย 0-4389-9136  0-4389-9136 08-1725-9982
พ.ต.อ.พงษ์ศักด์ิ วีระศิริ ผกก. สภ.หนองกุงศรี 0-4388-1059  0-4388-1059 08-2979-5914
พ.ต.อ.วิชัย  ทองคํา ผกก. สภ.สหัสขันธ์ 0-4387-1036  0-4387-1036
พ.ต.อ.โสณกุณช์  ทรัพย์สมบัติ ผกก. สภ. ห้วยเม็ก 0-4388-9103  0-4388-9103 09-0916-9353
พ.ต.อ.สีหชาติ  พรจรรยา ผกก. สภ.ห้วยผ้ึง 0-4386-9151  0-4386-9083
พ.ต.อ.สําเภา  อินดี ผกก. สภ.ท่าคันโท 0-4387-7016 0-4387-7016 08-1975-2693
พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผกก. สภ.เขาวง 0-4385-9119 0-4385-9119 08-1859-5121
พ.ต.อ.อลงกรณ์ เสนีย์รณฤทธิ์ ผกก. สภ.คําม่วง 0-4387-9078 0-4387-9078 08-1646-6127
พ.ต.อ.ฤทธิ รอดชูแสง ผกก. สภ.ร่องคํา 0-4389-7080 0-4389-7080 08-0187-8883
พ.ต.อ.ต่อศักด์ิ  โสดามรรค ผกก.สภ.นามน 0-4386-7189  0-4386-7189 08-1545-3185
พ.ต.อ.ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์ ผกก. สภ.สามชัย 0-4381-8142  0-4381-8142
พ.ต.อ.สมชาย  ภูกองชนะ ผกก. สภ.นาคู 0-4312-6840  0-4312-6840
พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก. สภ.ดอนจาน 0-4312-0593 0-4312-0593 08-5004-7940
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์  เกษเจริญคุณ ผกก.สภ.ฆ้องชัย 0-4384-0487 0-4384-0487 08-1739-4813
พ.ต.อ.บุญเทียน  พุดสีเสน ผกก.สภ.โนนสูง 0-4312-4643  0-4312-4643 08-8551-7172
พ.ต.อ.แมน ศิริฉาย ผกก.สภ.นากุง 0-4384-0977  0-4384-0977 08-4514-4464
พ.ต.ท.อัยรัตน์ ถาวรเรืองฤทธิ์ สว.สภ.แซงบาดาล 0-4384-0964  0-4384-0964 09-3320-5746
พ.ต.ท.สมหมาย  จอมคําสิงห์ สว.สภ.บ้านหนองเม็ก 0-4385-2011  0-4385-2011 08-1183-6441
พ.ต.ท.มนต์ชัย  สารพิมพ์ สว.สภ.ลําปาว 0-4388-4091  0-4388-4090

2.2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขท่ี 1 อาคารสํานักทะเบียนท้องถ่ิน ชั้น 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
E-mail : kalasinimm@gmail.com
ว่าท่ี พ.ต.ท.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฯ 0-4384-0288

2.3 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขท่ี 99/20 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
E-mail : kalasin_04@hotmail.com
พ.ต.อ.หญิงโศภชา สิงห์ทอง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4384-0322 0-4384-0323 08-2160-6559

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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ท่ี โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

กระทรวงการคลัง
2.4 สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกาฬสินธุ์   3/45 ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000

http://www.rd.go.th/kalasin            E-mail : kalasin@rd.go.th
นางเทวี สิงห์พรมมา สรรพากรพ้ืนท่ีกาฬสินธุ์ 0-4381-2974 0-4381-1733 08-1965-4799*

2.5 สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีกาฬสินธุ์  42 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
http://kalasin.excise.go.th                E-mail : karnlasin@ecise.go.th
นายสมบัติ เกริกชัยวัน สรรพสามิตพื้นท่ีกาฬสินธุ์ 0-4381-1521 0-4381-1521

2.6 สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีกาฬสินธุ์ 72/3    ถ. อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
                                                                          E-mail : rtkls@treasury.go.th
นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นท่ีกาฬสินธุ์ 0-4381-1552 41163 0-4381-5131 06-5509-3509

2.5 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/3 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
http://www.oic.or.th/th/      E-mail : kalasin@doi.go.th

น.ส.พนิดา เชียรเดช รก. ผอ.สํานักงานคณะกรรมการฯ 0-4382-1260  0-4381-3257

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.8 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ บ้านห้วยสีทน อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000

http://kalasin.rid.go.th/main/                E-mail : kalasinrid6@yahoo.com
นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อํานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 0-4387-3177 0-4387-3176 09-5771-5283

0-4387-3181 
2.9 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าท่ี 5 (กาฬสินธุ์)  ถ. สนามบิน อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์  46000

นายธรพงศ์  วาระโว หน. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํากาฬสินธ์ุ 0-4381-2082 0-4387-3176 08-1876-7895

2.10 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว หมู่ 1 ต. ลําคลอง อ. เมือง กาฬสินธุ์ 46000  ( ตู้ ปณ. 8 อ. เมือง กาฬสินธุ์)
http://www.thai.net/lumpao                           E-mail : Osk34477@yahoo.com
นายฤาชัย  จําปานิล ผอ. โครงการส่งนํ้าฯ 043-840904  043-840904 08-4874-6163*

2.11 กลุ่มงานก่อสร้าง 3 โครงการก่อสร้าง 2 สํานักชลประทานที่ 6
โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต. สงเปลือย อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 46160
นายวีระศักด์ิ  จันทรา หน. กลุ่มงานก่อสร้าง 3 0-4386-1489 0-4386-1489 08-1934-5115

2.12 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  หมู่. 6 ต. โพนทอง อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
http://www.kls-rsc.ricethailand.go.th/              E-mail : kls_rsc@rice.mail.go.th
นายฉันทลักษณ์  ฆารไสว ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 0-4387-3162-3  0-4387-3162 08-1380-3682*

2.13 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ. บายพาส-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000 
http://kalasin.cad.go.th/                E-mail : cadks@cad.go.th
น.ส.จันทรา นรศาสตร์ หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณก์  0-4381-2083  0-4381-5365  09-2260-2376*

 09-1862-6185

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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2.14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 140 ม.10  ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
www.oard3.org/kalasin/                   E-mail : kalasin_fcrc@hotmail.com
นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรกาฬสินธุ์
0-4389-1338  0-4389-1338 09-1862-2525*

08-1261-0599

2.15 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนลําปาว กาฬสินธุ์  ตู้ ป.ณ. 33 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
                                              E-mail : lampao501@gmail.com
นายสนธยา ศตรุฆทาวุธ หน. หน่วยป้องกันและปราบปราม 0-4380-1030 08-1954-4657

2.16 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ ม. 6  บ. ปลาเค้าน้อย ต. ลําคลอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000 (ตู้ ป.ณ.18 อ. เมืองกาฬสินธุ์)
เว็บไซต์  http://www.fisferies.go.th/ifpf-kalasin/web2       E-mail : kalasinfish@yahoo.com 
นายสุทัศน์  เผือกจีน หน. สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดฯ 0-4384-0212 0-4384-0223 08-1281-6310

0-4384-0223

2.17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ตู้ ปณ. 13  ต. ภูดิน อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000    
www.dld.go.th/nskl_kls/                                 E-mail : nskl_kls@dld.go.th
นายจักรีชัย วงศ์สารศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 0-4384-0249  0-4384-0249 08-1196-3273*

08-1717-8011

2.18 สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ ต. อุ่มเม่า อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  46120
E-mail : ksn_01@ldd.go.th
นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 0-4384-0935  0-4384-0936 09-2279-8011*

08-9840-3262
2.19 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

189/3 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
http://www.rubber.co.th                 E-mail : orfkala1@rubber.co.th
นายกฤษฎา  คําเมือง ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวั 0-4381-6542 0-4381-6541

2.20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดกาฬสินธุ์ 

นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ 0-4301-9618 0-4301-9618

2.21 สํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมท่ี 13 199 หมู่ 13 ตําบล ดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120
นายอรุชา เจียรอุดมเดช ผอ.สํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระ 043 601 702 043 601 709 08-4874-6113

กระทรวงคมนาคม
2.22 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  97 ถ. สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์  46000

http://www.kalasin.doh.go.th/kalasin                         E-mail : Doh0361@doh.go.th
นางดวงตา  พายุพล ผอ.แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 0-4381-2501  0-4381-2273 09-3936-3565

2.23 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) 97/2 ถ.อภัย  อ. เมือง กาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์ http://drr16.drr.go.th                             E-mail : drr.16@drr.go.th         
นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผอ.สํานักทางหลวงชนบทท่ี 16 0-4381-5173  0-4381-1454

ตู้ ปณ.18 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  E-mail : if.kalasin@gmail.com

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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2.24 แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์    97/1  ถ. อภัย  อ. เมือง กาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์  http://ks.drr.go.th/                                           E-mail:kalasin@drr.go.th
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 043-811243  0-4381-1598 08-1600-8650

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2.25 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลําปาว บ. โนนวิเศษ ต. โนนบุรี อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ (ตู้ ปณ. 17 อ.สหัสขันธ์) 46140

นายสมพงษ์ จันทวายศ หน. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 08-1953-3411

2.26 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลําปาว บ้านป่ากล้วย หมู่ท่ี 10  ต. ลําปาว  อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
E-mail:kalasin_nec@yahoo.com
นายนิรวัฒน์ วินากร หน.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ 0-4380-1150   0-4380-1150

สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธ์ุ 08-9710-1668

2.27 สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ท่ี 4 บ้านแก ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
นายทวี  แก้วภูมิแห่ หน. สถานีเพาะชํากล้าไม้ฯ 08-1768-4392

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
2.28 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์  เลขท่ี 151  หมู่ 2  ถ. ประชาอุทิศ ต. หลักเมือง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์  46130

http://www.tmd.go.th/province.php?id=28                       E-mail : S48390@metnet.tmd.go.th
นายประวิทย์  เอื้อเฟื้อ ผอ. สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 0-4383-1056 0-4383-1056 09-2246-0114

08-1760-1871
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.29 สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขท่ี 97 หมู่12 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
http://www.tpso7.m-society.go.th/                             E-mail : tpso7@thai.com
นางอุบลทิพย์ เพชรชู ผู้อํานวยการ สนง.ส่งเสริมฯ 0-4384-0623  0-4384-0623

2.30 นิคมสร้างตนเองลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เลขท่ี 9  หมู่ท่ี 7 ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
นายสุเมธ  บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมฯ 0-4387-1288 0-4384-0113 08-6244-2429*

2.31 นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ หมู่ 4 ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์  46240
นายชาญวิทย์  ไชยสิงห์ ผู้ปกครองนิคมฯ 0-4386-9039  0-4386-9039 089-5691325*

08-9571-7153

2.32 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขท่ี 9  หมู่ท่ี 7 ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
E-mail: kalasin_pcd@dsdw.go.th
นางพรภิไล  ศรีสุมาตย์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด 0-4384-0433 0-4384-0433

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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2.33 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  6/19  ถนนบายพาสทุ่งมน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
                                             E - mail:kalasinshelter@dcy.go.th
นายวิจารย์  ชูรัตน์ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ 0-4381-2456 043-872224

0-4381-2254

กระทรวงยุติธรรม
2.34 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 64 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

E-mail :kalasin.djop@gmail.com
นายชัชวาล  ราชขันธ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
0-4381-6482-4  0-4381-6482-4 08-1909-0309

กระทรวงแรงงาน
2.35 สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 99 หม. 20 ถ. ขอนแก่น-ยางตลาด ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

http://www.dsd.go.th/Kalasin/                                       E-mail :ksdkalasin@gmail.com
น.ส.จิตชญา  อ่ําสาริกา ผอ. สํานักงานพัฒนาฯ 0-4384-0182-4  0-4384-0186 08-5483-8518*

กระทรวงศึกษาธิการ
2.36 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

https://www.ksed.go.th/                      
ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4301-9755 ต่อ 100-114 0-4381-1728 08-1732-8071*

2.37 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เลขท่ี 99/7 ถ. สนามบิน  ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์   46000  
http://www.ksn1.go.th                                    
ดร.วิเศษ  พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 0-4381-1211  0-4381-2965 09-3470-5608

2.38 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
เลขท่ี 148 (อาคารเรียนโรงห้วยเม็ก) ถนนฮ่องฮี-กระนวน อ. ห้วยเม็ก  จ. กาฬสินธุ์   46170
http://www.kalasin2.go.th  

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ. สพป.กส. เขต 2 0-4388-9546 0-4388-9550 08-2185-1589

2.39 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  อ, ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์   46240
เว็บไซต์ http://www.kalasin3.go.th     E-mail:kalasin3@bed.go.th
นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.3 0-4386-9104:104 0-4386-9585 08-3144-8348

2.40 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์  37  ถนนสนามบิน อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000   
 http://kalasin.nfe.go.th/                                                                     E-mail : ksn_nfede@nfe.go.th
น.ส.นพกนก บุรุษนันทน์ ผอ. สํานักงาน กศน. จังหวัดฯ 0-4381-2982  0-4381-2982 08-1873-4525

2.41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์  เลขท่ี  400 หมู่ท่ี 1 ถ. ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
http://www.sks.go.th                                       E-mail:ksped400@gmail.com
นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 0-4384-0099 0-4384-0099 08-1873-2829

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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ท่ี โทร. ทศท. สป.มท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

2.42 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24  หมู่ท่ี 7 ถนน ถีนานนท์ ต. โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
http://www.sesao24.go.th/                        E-mail : admin@sesao24.go.th
นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 043-810543 043-810620 08-1117-9647*

สํานักนายกรัฐมนตรี
2.43 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 190/1 ถ. เกษตรสมบูรณ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000

http://www.radiothailand.prd.go.th/kalasin/                         e-mail : radiokalasin@hotmail.com
นายสุรสันติ หาญนาแซง ผอ. สวท. กาฬสินธุ์ 0-4381-3548 0-4381-2584 092-2468522*

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนกลาง
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
ท่ี โทร. ทศท. โทรสาร โทร. มือถือ

สํานักงาน
3 ส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน

3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 3/47 ถ. บายพาสสงเปลือย-ทุ่งมน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000
3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน  ตําบลกาฬสินธ์ุ  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  46000
http://www.kalasin-pao.go.th         E-mail : info@kalasin-pao.go.th
นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 0 4381 5252 0 4381 2104 08 1261 6772
นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ. (1) 0 4381 2226   08 7859 4440
- รองนายก อบจ. (2) 0 4381 6790   
นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 0 4381 2331   08 1708 9399
นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 0 4381 5361   08 1871 3765
นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ. (1) 0 4381 5192   08 7006 3342
นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัด อบจ. (2) 0 4381 5241   06 1936 4272
นายบุญส่ง ถินจําลอง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 4381 6791   08 9903 7823
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผอ.กองกิจการสภา 0 4381 6235 0 4381 6235 08 5744 6556
นางทุเรียน ศรีสงคราม ผอ.กองคลัง 0 4381 4980 0 4381 4980 08 7952 8265
นายโชติ ฆารสมภพ ผอ.กองแผนและงบประมาณ 0 4381 1247 0 4381 1247 08 5759 5995
นายชัยศิริ โรจนกิจ ผอ.กองช่าง 0 4381 5801   08 1954 9019
นางภัลลิกา  ดลรักษ์ รรก.ผอ.กองการศึกษาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 4381 1591 0 4381 1591 08 8552 2981
นางอมร ปัญญาแก้ว ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 4381 6637 0 4381 6637 08 7049 9878
นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0 4381 5916 0 4381 5916 08 9840 9798
นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 0 4381 6064   09 7302 4299

3.2 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  70/12 ถนนถีนานนท์ อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  46000
http//:www.kakasin-mu.go.th         e -mail : webmaster@kalasin-mu.go.th
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองฯ 0-4381-1285 0-4381-1233 08-1871-3344
นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรี 0-4381-1671-3:101 0-4381-1233 08-5010-9393
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี 0-4381-1671-3:104 0-4381-1233 08-1872-7785
น.ส.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรี 0-4381-1671-3:201 0-4381-1233 06-1789-3644
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล 0-4381-1671-3:107 0-4381-1233 08-4954-6033
นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล 0-4381-1671-3:108 0-4381-1233 08-6858-0024
นายประเสริฐ  ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 0-4381-1671-3:109 0-4381-1233 08-6227-1245
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล 0-4381-1671-3:110 0-4381-1233 08-7955-8882
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น หัวหน้าสํานักปลัด 0-4381-1671-3:123 0-4381-1233 08-9941-9566
นายภาณุเดช เจริญพันธุงวงศ์ ผอ.สํานักการช่าง 0-4381-1671-3:206 0-4381-1233 09-5663-1757
นายกฤษฎา ชื่นอ่ิม ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-4381-1671-3:401 0-4381-1233 08-6786-4139
นายวรวิทย์ ภูอวด ผอ.กองสวัสดิการสังคม 0-4381-1671-3:105 0-4381-1233 08-4403-1996
นายพงษ์พิมล คําลอย ผอ.สํานักการศึกษา 0-4381-1671-3:301 0-4381-1233 08-1977-5120
จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 0-4381-1671-3:205 0-4381-1233 08-5601-6795
นางสังวาลย์ สีแพนบาล ผอ.สํานักการคลัง 0-4381-1671-3:115 0-4381-1234 08-6857-3850

3.3 สํานักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  เลขท่ี 2 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ  46110
http//:www.buakhao-municipality.go.th         e -mail : buakhao.bk.th@gmail.com
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครมธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองฯ 0-4385-1506 0-4385-1723 09-3323-7555
นายธราธิป  อันพิมพ์ ปลัดเทศบาลเมืองฯ 0-4385-1506 0-4385-1723 08-5696-9804

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ส่วนท้องถ่ิน
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ที่ โทร. ทศท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

4 อําเภอ
4.1 ท่ีว่าการอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000

E-mail : muangkalasin4600@gmail.com
นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1560 0-4381-1560 08-1867-0182*
นายชาณญ์  บุตรวงศ์ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4381-1560 0-4381-1560 09-2280-3205

4.2 ท่ีว่าการอําเภอกุฉินารายณ์ เลขท่ี 254 หมู่ท่ี 2 ถ. สมเด็จ-มุกดาหาร อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์  46110
E-mail : amperkuchinarai@gmail.com
นายปิยะพงษ์  สมโคตร รักษาราชการแทน นายอําเภอกุฉินารายณ์ 0-4385-1749 0-4385-1226 08-1867-0230*
นายปิยะพงษ์  สมโคตร หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4385-1749 0-4385-1749 09-2280-3418

4.3 ท่ีว่าการอําเภอยางตลาด ถ. ถีนานนท์ ต. ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  46120
E-mail : yangtalat_dopa@hotmail.com
นายสันติ  จตุพันธ์ นายอําเภอยางตลาด 0-4389-1162 0-4389-1162 08-1867-0184*
นางรุจิเรข  จันทรสมบัติ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4389-1162 0-4389-1162 09-2280-3304

4.4 ท่ีว่าการอําเภอกมลาไสย อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์  46130
E-mail : kamalasai01@hotmail.com
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอําเภอกมลาไสย 0-4389-9089 0-4389-9089 08-1867-0195*
นายนพพงษ์  วงษ์เสนา หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4389-9089 0-4389-9189 09-2280-3414

4.5 ท่ีว่าการอําเภอสหัสขันธ์ ถ. หลักเมือง ต. โนนบุรี อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์  46140  
นายตระกูล หนูนิล นายอําเภอสหัสขันธ์ 0-4387-1099 0-4387-1099 08-1867-0217*
นายนชาพงษ์  ภูจอมขํา หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4387-1099 0-4387-1099 06-3187-0834

4.6 ท่ีว่าการอําเภอสมเด็จ เลขท่ี - หมู่ท่ี 2 ถ. ถีนานนท์ ต. สมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์  46150
E-mail : somdet_dopa@yahoo.com
นายอดิศร วิฑูรศิลป์ นายอําเภอสมเด็จ 0-4386-1266 0-4386-1265 08-1867-0265*
นายวีระศักดิ์  ลุนสูงยาง หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4386-1266 0-4386-1266 09-2280-3472

4.7 ท่ีว่าการอําเภอเขาวง เลขท่ี 213  หมู่ท่ี 16   ถนนเขาวง-นาคู ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์  46160  
E-mail : khaowong_dopa@hotmail.com
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอําเภอเขาวง 0-4385-9089 0-4385-9089 08-1867-0270*
นายโกศล  นนทารักษ์ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4385-9089 0-4385-9089 06-3187-0797

4.8 ท่ีว่าการอําเภอห้วยเม็ก บ้านธาตุ  หมู่ท่ี 15  ถ. ฮ่องฮี-กระนวน ต. ห้วยเม็ก อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์  46170
E-mail : dopa.huaimek@gmail.com
นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอําเภอห้วยเม็ก 0-4388-9164 0-4388-9164 08-1867-0276*
นายบุญญาฤทธิ์ เยียมยอด หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4388-9164 0-4388-9164 06-3187-0845

4.9 ท่ีว่าการอําเภอคําม่วง ถ. สมประสงค์ ต. ทุ่งคลอง อ. คําม่วง จ. กาฬสินธุ์  46180
E-mail : m46100001@dopa.go.th
นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอําเภอคําม่วง 0-4387-9089 0-4387-9089 08-1867-0282*
นายณัฐพล  เพียรภายลุน หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4387-9431 06-3187-0802

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว อําเภอ
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ที่ โทร. ทศท. โทรสาร โทร. มือถือ
สํานักงาน

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

4.10 ท่ีว่าการอําเภอท่าคันโท บ้านนาตาล ม. 1 ต. นาตาล อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์  46190
E-mail  thakuntho@gmail.com
นายพลานุภาพ  ธพรคําแพทย์ นายอําเภอท่าคันโท 043-877-089 043-877-089 08-1867-0261*
นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 043-877-089 0-4387-7483 06-3187-0815

4.11 ท่ีว่าการอําเภอร่องคํา ถ. ขอนแก่น-โพนทอง อ. ร่องคํา  จ. กาฬสินธุ์  46210
E-mail : rongkham_dopa@hotmail.com
นายกันตภณ สุขสงค์ นายอําเภอร่องคํา 0-4389-7103 0-4389-7103 08-4700-0151*
ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิเพชร ณ กาฬสินธ์ุ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4389-7103 06-3903-6580

4.12 ท่ีว่าการอําเภอหนองกุงศรี ถ. ห้วยเม็ก-ท่าคันโท ต. หนองกุงศีร อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 46220
E-mail : 1217@gmail.com
นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว นายอําเภอหนองกุงศรี 0-4388-1089 0-4388-1089 08-1867-0307*
นายสัญญพงศ์  ศิริเรืองวัฒนา หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4388-1089 0-4388-1089 09-2280-3497

4.13 ทีว่าการอําเภอนามน เลขที  123  ม. 3  ถ. ผ้าอ้อม -กุฉินารายณ์  ต. นามน อ. นามน จ. กาฬสินธุ์  46230   
นายพุทธภูมิ  นาชัยเริ่ม รักษาราชการแทน นายอําเภอนามน 0-4386-7037 0-4386-7037 08-1867-0318
นายพุทธภูมิ  นาชัยเริ่ม หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4386-7037 06-3187-0826

4.14 ทีว่าการอําเภอห้วยผ้ึง หมูท่ี 3  ถ. ห้วยผ้ึง-นาคู ต. นิคมห้วยผ้ึง อ. ห้วยผ้ึง จ. กาฬสินธุ์  46240
E-mail : huaiphung_dopa@thaimail.com
นายไพโรจน์  จิตจักร์ นายอําเภอห้วยผึ้ง 0-4386-9258 0-4386-9259 08-1867-0319
นายจรัญ  จุนัน หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4386-9258 0-4386-9259 06-3187-0838

4.15 ท่ีว่าการอําเภอดอนจาน ถ. ร.พ.ช. คําเม็ก-หนองแคน ต. ดอนจาน กิ่ง อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์  46000 
นายยศพล อินทฤทธ์ิ รักษาราชการแทน นายอําเภอดอนจาน 0-4312-0592 08-1867-0346
นายยศพล อินทฤทธ์ิ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4312-0592 06-3187-0813

4.16 ท่ีว่าการอําเภอฆ้องชัย ถ. กมลาไสย-มหาสารคาม ต. ฆ้องชัยพัฒนา อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 46130
นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอําเภอฆ้องชัย 0-4313-1046 0-4313-1046 08-1867-0347
นายโรมรัก  ภูหวล หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4313-1046 0-4313-1046 06-3187-0837

4.17 ท่ีว่าการอําเภอนาคู เลขท่ี  3  หมู่ท่ี 11 ถ. นาคู-บ้านชาด  ต. นาคู  อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์  46160
E-mail : nakhu_dopa@hotmail.com
นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี นายอําเภอนาคู 0-4312-6846 0-4312-6846 08-4700-0158
นายพิทักษ์  คนคง หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4312-6846 0-4312-6846 06-3187-0825

4.18 ท่ีว่าการอําเภอสามชัย  หมู่ท่ี 4  ถ. บ้านโพน-วังสามหมอ ต.  สําราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์  46180
นางอ้อมอารีย์  ยี่วาศรี นายอําเภอสามชัย 0-4381-8153 0-4381-8153 08-1867-0328
นายวิรัตน์  ราชชารี หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 0-4381-8153 0-4381-8153 06-3187-0804

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว อําเภอ
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
โทร. ทศท.
สํานักงาน

5 ศาล/ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
5.1 ศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ถ.กาฬสินธ์ุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000

http://www.klsc.coj.go.th/  E-mail : klsc@coj.go.th
นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 0 4381 1214 0-4381-5575

5.2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์ุ   ถ.สนามบิน ตําบลกาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
http://www.kljsc.coj.go.th/                                 E-mail : klsjc@coj.go.th 
นางสาวนงนภา  กรธีระภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ 0 4381 6612 -13 0-4381-6615

5.3 สํานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถนนสุรินทร์ อ. เมือง จ. กาฬสินธ์ุ 46000 
 http://www.kalas.ago.go.th       E-mail : kalasin@ago.to.th
นายพิทักษ์ คําวชิรพิทักษ์ อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1571 0-4382-1608

5.4 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์ุ  28/2 ถนนสุรินทร์ อ. เมือง จ. กาฬสินธ์ุ 46000
http://www.kalasin-ju.ago.go.th                            E-mail:kalasin-ju@ago.go.th
นายวรวิทย์ รัตนากร อัยการจังหวัดคดีเยาวชน 0-4381-5119 0-4381- 5101

และครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

5.5 สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
28/2 ถนนสุรินทร์ อ. เมือง จ. กาฬสินธ์ุ 46000 
E-mail : kalas@ago.go.th, kalasin_lawaid@ago.go.th
เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและบังคับคดีจังหวัด
0-4381-1571 ต่อ 112 0-4382-1608

5.6 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถนนภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000

http://www.ect.go.th/kalasin                                         E-mail : kalasin@ect.go.th
นายสุทธิชัย  บุญเรือง ผอ.สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดฯ
0-4381-5351 043-815395 08-0177-3549

5.7 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
https://kalasin.moj.go.th/       E-mail : yut_titumkasin@hotmail.com
นายประหยัด ไม้แพ ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-6403 0-4381-6404

5.8 สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ
สํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
นายสมชาย  ยิ้มแฉล้ม  ผอ.สํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-816398-99 043-816938

ที่ สํานักงาน/ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง โทรสาร โทร. มือถือ

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ศาล/ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานอิสระ
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

ที่ สํานักงาน/ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง โทรสาร โทร. มือถือ

5.9 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
เลขที่ 18 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์ http://www.audit.go.th                        E-mail  :  ksn@oag.go.th
นางกชพร  เดชนภัทร์กุล ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ 0-4381-4677 0-4381-4688 08-9629-1599

0-4384-0705

5.10 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
www.isoc.go.th                                  Email: ks@isocthai.org
นายทรงพล  ใจกร่ิม ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1565 0-4381-1565
พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4382-1565 0-4381-1565 08-1977-4330

5.11 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ  200 หมู่ 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ
www.sdm.dmr.go.th        E-mail : sdmk@dmr.mail.go.th
น.ส.อรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร  0-4387-1613 0-4387-1614 08-9712-6655

5.12 สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ถนนสุรินทร์ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
https://www.facebook.com/KPRCC/
นายทรงพล  ใจกร่ิม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4301-0245 0-4301-0245

5.13 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
เลขท่ี 9 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ช้ัน4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000  
http://www.nfc.or.th/      

ดร.นิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 0-4381-6759 0-4381-6759 08-1974-1199

5.14 สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 

นางดวงใจ  ทองโสภณ หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ 0-4381-1636 0-4381-1636

5.15 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธ์ุ (สกสค.) 
ถ.ถีนานนท์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
www.otep-ksn.go.th                            E-mail : otepkalasin@hotmail.com
นางศิริพร  พิมพะนิตย์ ผอ.สํานักงาน สกสค. จ.กาฬสินธุ์ 0-4381-0660 0-4381-0661 08-1380-2789

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ศาล/ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานอิสระ
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

ที่ สํานักงาน/ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง โทรสาร โทร. มือถือ

5.17 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ศูนย์ประสานงาน (ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์) 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 08-1871-7368
น.ส.รสชรินทร์  ศิริเวิน ผู้ช่วย เลขานุการ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ 0-4381-1695 0-4381-1620 08-9203-4096*

(ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานจังหวักดกาฬสินธุ์)

5.18 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  
น.ส.วชิรภรณ์ ภูแสง                  ผ ู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEฯ                              0-4381-1667              0-4381-1667            06-4585-3407

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว ศาล/ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานอิสระ
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงิน/การคลัง
6.1 ธนาคารกรุงไทย  สาขากาฬสินธุ์ 116  ถนนโสมพะมิตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

http://www.smebank.co.th
วีรวัฒน์ นาอุดม ผู้จัดการสาขาอาวุโส 0-4381-1731-2 0-4381-1732 08-4075-5158

6.2 ธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธ์ุ  190 ถ. ภิรมย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000     
http://www.gsb.or.th             E-mail : bm075701@gsb.or.th
นายวิชัย จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการเขตกาฬสินธ์ุ 0-4381-1119 0-4381-1511 095-785-2459
นายอนันต์ ภวภูตานนท์ ผู้จัดการสาขากาฬสินธ์ุ 0-4381-1707 0-4382-1216 081-974-7033

6.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธ์ุ 20/10-11 ถ. ประดิษฐ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000
ผู้จัดการสาขา 043-812-729-34 043-812-729-34 ต่อ 106

6.4 สํานักงานธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์  เลขท่ี  45 ถนนเทศบาล 23 อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.baac.or.th         
นายเชาวฤทธ์ิ เกตุดี ผอ.สํานักงานธ.ก.ส.กาฬสินธ์ุ 0-4381-3545 0-4381-3545
นายการุณ  ภูชํานิ ผจก.สาขาสหัสขันธ์ 0-4387-1058 0-4387-1058ต่อ14 08-1769-7548

6.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากาฬสินธ์ุ 
1/8 ถ. กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธ์ุ อ. เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
www.smebank.co.th                                    E-mail : kalasinbranch@smebank.local
นางจิราภรณ์ พุฒธรรม ผู้จัดการสาขา 0-43812-446-7 08-1872-6633 

เกษตรและสหกรณ์
6.6 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 189/3 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/kalasin/                E-mail : orfkala1@rubber.co.th
นายกฤษดา คําเมือง ผอ.การยางแห่งประเทศไทยฯ 0-4381-6542 0-4381-6541 06-3905-6175

ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
6.7 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีทําการโทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธ์)  

เลขที 146 หมู่ที 6 ถนนกาฬสินธ์ุ - ห้วยสีทน ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 E-mail : CHANTARASRI_EIT@yahoo.com
นายธราธร มัชฌิมา โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 0-4387-3011 0-4387-3015

ที่ โทรสาร โทร. มือถือ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว รัฐวิสาหกิจ
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

ที่ โทรสาร โทร. มือถือสํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

6.8 สํานักงานบริการ กสท. กาฬสินธุ์
334 หมู่ที 15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
นายถาวร ช่วยศรี ผู้จัดการ สนง.บริการ กสท.กาฬสินธุ์ 0-4301-9699 0-4301-9698 081-236-0040*

08-645-01025

6.9 ทีทําการไปรษณีย์กาฬสินธุ์  282 ถ. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000  
http://www.thailandoost.com   E-mail : 46000@thailandpost.com

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดฯ 0-4381-1143 0-4381-5771 09-1771-7914*

มหาดไทย
6.10 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ. กุดยางสามัคคี อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000

http://www.pea.go.th/peaubol/kalasin     E-mail : 5520219@pwa.co.th
นายสุภาส ศรีวิลัย ผจก.การไฟฟ้าจังหวัด 0-4381-5355 0-4381-1316 08-6868-6417*

6.11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธ์ุ 1/16 ถ. ถีนานนท์ ต. กาฬสินธุ์  อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000         
http : www.PWA.co.th               E-mail : 5521019@pwa.co.th
นายอาทิตย์  ต่างประโคน ผจก. การประปาส่วนภูมิภาค  0-4381-1611 0-4381-4868 08-7661-1973

สาขากาฬสินธ์ุ

6.12 สํานักงานจัดการนําเสียสาขากาฬสินธุ์ (โรงปรับปรุงคุณภาพนําเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
ชุมชนคุ้มห้วย ซอยอนรรฆนาค 13 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ
 E-mail : noi.k@wma.mail.go.th
นายน้อย  แก้วเศษ ผจก. สํานักงานจัดการนําเสีย 06-3203-5781

สาขากาฬสินธ์ุ

6.13 สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถนนสนามบิน อ. เมืองกาฬสินธ์ุ  จ กาฬสินธ์ุ 46000
นายพิพัฒน์  วิชัยรัมย์ ผอ.สนง.การกีฬาฯ 0-4381-4505 0-4381-4505 08-6651-8999

6.14 สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.ส.ม.ท.)
103/23 ถ. กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธ์ุ อ. เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000

E-mail : fm_kalasin@mcot.net
นายกิตติ  บัวละคร นายสถานีวิทยุฯ 0-4381-5311 0-4381-5311 09-4480-3053
นายวีรชน ไชยชะอุ่ม นักจัดรายการอาวุโส 08-9711-7932

* หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว รัฐวิสาหกิจ
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

7 สถาบันการศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขท่ี 13 หมู่ 14 บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ. นามน จ. กาฬสินธุ์  46230

เว็บไซด์  www.ksu.ac.th
รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ 0-4381-1128 0-4381-3070 08-1261-6091

7.2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เลขท่ี 11 ถ. สนามบิน อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์ http://cdaks.bpi.ac.th  
นายจําเริญ แก้วเพ็งกรอ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 0-4381-1317 0-4382-1075

7.3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เลขท่ี 15 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต ์http://www.ktc.ac.th    

นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผอ. วิทยาลัยเทคนิคฯ 0-4381-1782 0-4381-1307 08-9422-2516

7.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เลขท่ี 94 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  46150
E-mail : tpabc@hotmail.com    

นายผจญ พิมพ์ประสงค์ ผอ. วิทยาลัยฯ 0-4301-0344 0-4301-0344 09-3473-6336

7.5 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เลขท่ี  65 ต.กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์  http://www.kpc.ac.th   E-mail : information@kpc.ac.th
นายวาทิช ผ่านสําแดง ผอ. วิทยาลัยสารพัดช่างฯ 0-4381-2101 0-4381-2102 06-2198-9545

7.6 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เลขท่ี 88/8  หมู่ท่ี 11  ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 46160
เว็บไซต ์http://www.kwtc.ac.th/    e-mail kanlasin01@gmail.com

นายบุญช่วย  ก้ัวศรี ผอ. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0-4385-9251 0-4385-9542 08-1873-2573

7.7 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง  เลขท่ี 10 หมู่ 8 กม. 1-2  ถ. ห้วยผ้ึง-นาคู ต. นิคมห้วยผ้ึง อ. ห้วยผ้ึง จ. กาฬสินธุ์  46240
เว็บไซต์ http://www.hpicec.net/

นายจักรกฤษณ์ พูนดี
รอง.ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนวมินท
ราชินีมุกดาหาร 0-4386-9222 0-4386-9222 08-8562-9676*
รก.ผอ. วิทยาลัยการอาชีพฯ

7.8 วิทยาลัยการอาชีพคําม่วง เลขท่ี 137 ม. 3 บ้านคําพิมูล ต. ทุ่งคลอง อ. คําม่วง จ. กาฬสินธุ์  46180
เว็บไซต์ http://www.km.ac.th     E-mail :  admin@km.ac.th
นายณัฐฐวรรธน์  สุวรรณศรี ผอ. วิทยาลัยการอาชีพฯ 08-6450-5992 08-1974-4042

ที่ โทรสาร โทร. มือถือ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว สถาบันการศึกษา
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

ที่ โทรสาร โทร. มือถือ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

7.9 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เลขท่ี  25  ม. 2 ต. ลําหนองแสน อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์  46220
เว็บไซต์ http://www.nks.ac.th   E-mail :  nks@nks.ac.th
นายบัณฑิต สมจิตร ผอ. วิทยาลัยการอาชีพฯ 0-4384-0762 0-4384-0769 08-7955-0003

7.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 567 หมู่ 18 ต.หัวนาคํา อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  46120
นางสาวพรรษา พลาศรี ผู้รับใบอนุญาต 08-6634-9589*

06-2105-5618

7.11 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 86/23 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์ http://www.kcs.ac.th     E-mail : ks.kornpong@gmail.com
นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว ผอ. วิทยาลัยฯ 0-4381-2244 0-4381-4895 08-4541-4655

7.12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์  เลขท่ี 109 หมู่ 7 ต.โนนน้ําเกล้ียง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
เว็บไซต์ http://www.wittayalai.com     E-mail : ssaalalin.492@gmail.com
ดร.ภพ สมศรีโหน่ง ผู้ได้รับใบอนุญาต 08-5537-3119 09-9649-3965 09-9649-3965

06-3035-7219

7.13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน  เลขท่ี 399 หมู่ 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
เว็บไซต์ http://thaitecesan.thai.ac     E-mail : thaitec_esan@hotmail.co.th
นายทิวา  แจ้งสุข ผอ. วิทยาลัยฯ 08-7611-4177

7.14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 180 หมู่ท่ี 15 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เว็บไซต์ http://www.thaitect.ac.th     E-mail : thaitect@hotmail.com
ดร.สรีรัตน์  แจ้งสุข ผอ. วิทยาลัยฯ 0-4385-1684 0-4383-2388 08-9577-8884

7.15 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์  เลขท่ี 144 หมู่ 1 ถ.เวียงเพ่ิม ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

เว็บไซต์ http://www.p-bac.ac.th     E-mail : p-tectcollege@hotmail.com
นางสุภาพ บุตรกล ผอ. วิทยาลัยฯ 0-4389-1751 0-4389-1751 06-265-4944*

7.16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เลขท่ี 66  ถ. อรรถเปศล ต. กาฬสินธุ์  อ. เมืองกาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์ http://www.kalasinpit.ac.th  E-mail : kalasinpittaya@gmail.com
นายสงกราต์ พันธ์โนราช   ผู้อํานวยการโรงเรียน 0-4381-1278 0-4381-3409 08-7226-6410

7.17 โรงเรียนอนุกูลนารี  159 ถ. ภิรมย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์  http://www.anukoolnaree.ac.th   E-mail: webmaster@anukoonaree.ac.th
นายเอกรัตน์ สารปรัง   ผู้อํานวยการโรงเรียน 0-4381-1271 0-4381-2523

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว สถาบันการศึกษา
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โทร. ทศท.
สํานักงาน

ที่ โทรสาร โทร. มือถือ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง

สํานักงาน/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

7.18 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เลขท่ี 42  ถ. อรรถเปศล อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
 เว็บไซต์ : www.mks.ac.th   
นายธีระ  ลูกอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียน 0-4381-1678 0-4381-5017

7.19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ถ. ภิรมย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อํานวยการ 0-4381-1564 0-4381-1564 08-7953-4141

7.20 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญานุกูล เลขท่ี 169 หมู่ 13 ถนนชลประทาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  46120
เว็บไซต์ http://www.kpn.ac.th/   
นายเรืองเวช ผาสุข ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนฯ 0-4360-1048-9 0-4360-1049 08-6226-2866

7.21 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ถ. ภิรมย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์ http://anubankalasin.ac.th/
นายชาตรี  ถาวรรักษ์ ผู้อํานวยการ 0-4381-1272 0-4381-2850 08-1873-5478

0-4381-2850

7.22 โรงเรียนเทศบาล 1 (กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์) 144  ถนนกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์  http://kalasinpittayasit.ac.th/    E-mail : pittayasit@hotmail.com
นางวัชรี คําเดช รองผู้อํานวยการ รักษาการ 0-4381-1094

ผู้อํานวยการ

7.23 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสว่างคงคา) เลขท่ี 711 ถ. อนรรฆนาค อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
ผู้บริหารสถานศึกษา 0-4381-1240 084 479 2211

7.24 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ) เลขท่ี 88  ถ. ผ้าขาว อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
นางศศิพรรณ  โพธิแท่น ผู้อํานวยการ 0-4381-1592

7.25 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์  http://www.tb4.ac.th/

ผู้อํานวยการ 0-4381-1217 0-4381-1217

7.26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   ถ. กาฬสินธุ์-สมเด็จ อ. เมืองกาฬสินธุ์  46000
เว็บไซต์ http://sjk.ac.th/
พระคุณเจ้า หลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรันดร์ ผู้รับใบอนุญาต 0-4381-1943 0-4381-1944
ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา 0-4381-1944 0-4381-1945

* หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ประจําตําแหน่งไม่ย้ายตามตัว สถาบันการศึกษา
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์การ/กระทรวง
โทร. ทศท.
สํานักงาน

8 ภาคเอกชน
8.1 หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.เล่ียงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ  0-4384-0525 0-4381-3070 08-9422-0470*
09-9639-3539

8.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
E-mail : fti.kalasin@gmail.com
นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ 0-4384-0544 0-4384-0544 08-4789-9966

8.3 สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.เล่ียงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
E-mail : tba.kalasin@gmail.com   
น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดฯ 0-4384-0544 0-4384-0544 08-3615-4444

8.4 สมาคมนักข่าวกาฬสินธ์ุ 
177-179 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
E-mail : chom.pinmuang@gmail.com/chompit pinmuang@gmail.com
นายยุทธนา เกียรติดําเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธ์ุ 0-4381-1573 0-4381-1573 09-6569-8892
นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธ์ุ 08-1965-4058

8.5 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
129/31 ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
พล.ต.ต.มนตรี  จรัญพงษ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 0-4381-5616 0-4381-5616 08-1380-2848

8.6 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธ์ุ
วีรวัฒน์ นาอุดม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ 08-4075-5158

(ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธ์ุ)

ชื่อองค์กร/ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

เว็บไซต์  Facebook page หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์                       E-mail:kalasinpcc@gmail.com

ท่ี โทรสาร โทร. มือถือ

องค์กรภาคเอกชน


