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ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินการ และสถานที่ติดตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเปนจริง จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงานของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น และสถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
ในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐
และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๒.๑ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
๒.๒ กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
๒.๓ กองแผนและงบประมาณ
๒.๔ กองคลัง
๒.๕ กองชาง
๒.๖ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๗ กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๘ กองการเจาหนาที่
๒.๙ หนวยตรวจสอบภายใน
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๓. การบริ ห ารราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม จะต อ งเป น ไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้ ง นี้ โดยมี ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของงาน ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข ององค ก ารบริ ห าร
ส ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม ต อ งใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให คํ า นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตภารกิจและใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
๔. อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย
๔.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
สรุปได ดังนี้
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังตอไปนี้
๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
๔) ประสานและให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสภาตํ า บล
และราชการสวนทองถิ่นอื่น
๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการ
สวนทองถิ่นอื่น
๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
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๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
๑๐) อํานาจหนาที่ใดซึ่งราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไดมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได
(๒) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่
ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอม
จากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
(๔) การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๔.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๕) การคุ มครอง ดู แ ล และบํ า รุ ง รัก ษาปา ไม ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๖ ง
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
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การจัดการศึกษา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ระยะการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
การสงเสริมการทองเที่ยว
การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอื่น
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่ น ที่ อ ยู ใ นเขตและกิ จ การนั้ น เป น การสมควรให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ร ว มกั น ดํ า เนิ น การ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในการพัฒนาทองถิ่น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๖ ง
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(๒๖) การให บ ริ ก ารแก เ อกชน ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒๗) การสั ง คมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัด
รวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(๑) จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) บําบัดน้ําเสีย
(๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) วางผังเมือง
(๖) จั ด ให มี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาทางบก ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งเป น ทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
(๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา
(๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
(๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๖ ง
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
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จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
ปองกันและบําบัดรักษาโรค
จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
สงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัด
๕. วิธีการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม แบงออกเปนกรณี คือ
๕.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ๑๒๓
ถนนถีนานนท ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๕.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่ทําการของแตละสถานที่ตามแตกรณี
๖. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับสวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม เลขที่ ๑๒๓ ถนนถี น านนท ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ งมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๔-๒๙๗๙ โทรสาร ๐-๔๓๗๔-๒๙๗๙
(ข) เทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดภารกิจหนาที่ไว ดังนี้
(๑) เทศบาลนคร
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
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๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
๖. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
๗. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๑๐. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๑๑. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาคาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
๑๒. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
๑๓. ใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๑๔. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
๑๕. การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
(๒) เทศบาลเมือง
๑. - ๘. หนาที่เหมือนกับเทศบาลนคร
๙. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๑๐. ใหมีโรงฆาสัตว
๑๑. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
๑๒. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๑๓. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
๑๔. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๑๕. ใหมีการดําเนินกิจการการทองเที่ยว
ทั้งนี้ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง อาจทําภารกิจอื่น ๆ ได ดังนี้
๑. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๒. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
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๔. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
๖. ใหมีการสาธารณูปการ
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. เทศพาณิชย
(๓) เทศบาลตําบล
๑. - ๘. หนาที่เหมือนกับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
และอาจทํากิจการใด ๆ ได ดังนี้
๑. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๒. ใหมีโรงฆาสัตว
๓. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๔. ใหมีสุสานหรือฌาปนสถาน
๕. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๖. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
๗. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๘. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๙. เทศพาณิชย
เทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนทั้งหมด ๑๙ แหง ประกอบดวย เทศบาลเมือง ๑ แหง
เทศบาลตําบล ๑๘ แหง ดังนี้
- การจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ
(๑) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
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๒. กองคลัง
๓. สํานักการชาง
๔. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
๖. กองสวัสดิการสังคม
๗. กองวิชาการและแผนงาน
๘. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๙. กองกิจการสภา
๑๐. หนวยตรวจสอบภายใน
(๒) เทศบาลตําบล ๑๘ แหง ไดแก ๑) เทศบาลตําบลแวงนาง ๒) เทศบาลตําบลแกดํา
๓) เทศบาลตําบลมิตรภาพ ๔) เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย ๕ ) เทศบาลตําบลโคกพระ ๖) เทศบาล
ตําบลทาขอนยาง ๗) เทศบาลตําบลขามเรียง ๘) เทศบาลตําบลเชียงยืน ๙) เทศบาลตําบลโพนทอง
๑๐) เทศบาลตํ า บลบรบื อ ๑๑) เทศบาลตํ า บลนาเชื อ ก ๑๒) เทศบาลตํ า บลพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย
๑๓) เทศบาลตําบลวาปปทุม ๑๔) เทศบาลตําบลนาดูน ๑๕) เทศบาลตําบลหนองไผ ๑๖) เทศบาลตําบลหัวดง
๑๗) เทศบาลตําบลกุดปลาดุก ๑๘) เทศบาลตําบลหนองกุง จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ
โดยแบงออกเปน สํานัก/กอง ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
๖. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. กองการประปา
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- สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ณ สํานักงานเทศบาล จํานวน ๑๙ แหง ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่ ๒๗ ถนนผังเมืองบัญชา ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๒-๕๕๗๓-๖ โทรสาร ๐-๔๓๗๑-๑๕๐๔
๒. เทศบาลตําบลแวงนาง เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนนทุงสวาง ตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๗๓๔๘ โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๗๓๔๘
๓. เทศบาลตําบลแกดํา เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๗๐๔๓ โทรสาร ๔. เทศบาลตําบลมิตรภาพ เลขที่ - หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๐๐-๑ โทรสาร ๕. เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย เลขที่ - หมูที่ - ถนน โกสุมพิสัย-โสกขุน ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๖-๑๐๑๐ โทรสาร ๖. เทศบาลตําบลโคกพระ เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนน สุขาภิบาล ๓ ตําบลโคกพระ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๙๑๐๕ ตอ ๑๓ โทรสาร ๗. เทศบาลตําบลทาขอนยาง เลขที่ - หมูที่ ๔ ถนน ถีนานนท ตําบลทาขอนยาง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๔-๙๑๐๐ โทรสาร ๘. เทศบาลตําบลขามเรียง เลขที่ ๒๒๖ หมูที่ ๑๕ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๔๑๓๔ โทรสาร ๙. เทศบาลตําบลเชียงยืน เลขที่ - หมูที่ ๑๘ ถนน ขอนแกน-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๑๘๒๖ โทรสาร ๑๐. เทศบาลตําบลโพนทอง เลขที่ - หมูที่ ๖ ถนน ขอนแกน-ยางตลาด ตําบลโพนทอง
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๓๕ โทรสาร ๑๑. เทศบาลตําบลบรบือ เลขที่ ๑๑๑๑ หมูที่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ๕ ตําบลบรบือ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๑๔๓๑ โทรสาร ๑๒. เทศบาลตําบลนาเชือก เลขที่ ๑๔ หมูที่ ๑๕ ถนน นาเชือก-พยัคฆ ตําบลนาเชือก
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๙๐๙๐ โทรสาร -
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๑๓. เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย เลขที่ ๘๓๒ หมูที่ ๑ ถนนสุวรรณวงศ ตําบลปะหลาน
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙๐-๐๐๓๘ โทรสาร ๑๔. เทศบาลตําบลวาปปทุม เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๓ ถนนวาปปทุม-รอยเอ็ด ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๙๔๐๒ โทรสาร ๑๕. เทศบาลตําบลนาดูน เลขที่ ๑๘๓ หมูที่ ๖ ถนนกลางเมือง ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๗๐๙๗ โทรสาร ๑๖. เทศบาลตําบลหนองไผ เลขที่ ๑๔๓ หมูที่ ๒ ถนน- ตําบลหนองไผ อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๒๒๑๖ โทรสาร ๑๗. เทศบาลตําบลหัวดง เลขที่ ๑๓๗ หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลหัวดง อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๔ โทรสาร ๑๘. เทศบาลตําบลกุดปลาดุก เลขที่ - หมูที่ - ถนนเชียงยืน-คําใหญ ตําบลกุดปลาดุก
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๕๖ โทรสาร ๑๙. เทศบาลตําบลหนองกุง เลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๑๐ ถนน- ตําบลหนองกุง อําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๐๖๙ โทรสาร (ค) องคการบริหารสวนตําบล
มี จํ า นวน ๑๒๓ แห ง ในพื้ น ที่ ๑๓ อํ า เภอ มี ก ารจั ด โครงสร า งและองค ก ร
ในการดําเนินการ ดังนี้
โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทําหนาที่เปนฝายบริหารเทานั้น โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลและสามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลชวยบริหารงานได
โดยในส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ร องนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจํ า นวน ๒ คน
และนายกองคการบริหารสวนตําบลจะมีวาระการทํางาน ๔ ป
๒. สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมาจากการเลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขต มี ว าระ
การทํางาน ๔ ป เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบล
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องคกรในการดําเนินการ แบงสวนราชการ ออกเปนสํานัก/กอง/สวน ดังนี้
๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๖. สวนสงเสริมการเกษตร
๗. สวนสวัสดิการสังคม
อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่จะตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๑/๑) รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรม
ใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๗. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร
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นอกจากนั้นองคก ารบริหารสว นตําบลอาจจั ดทํ ากิจ กรรมในเขตองค การบริห ารส วนตํ าบล
ดังตอไปนี้
๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
๕. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
๑๒. การทองเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
และอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อกระทํากิจการรวมกันได
สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑๒๓ แหง
สามารถติดตอขอรับขอมูลขาวสาร ณ สถานที่ตั้งของสํานักงาน ดังนี้
อําเภอเมืองมหาสารคาม
๑. องคก ารบริหารสว นตําบลเขวา เลขที่ ๒๔๓ หมูที่ ๑๗ ถนนแจง สนิท ตํ าบลเขวา
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๔-๖๑๐๔ โทรสาร ๒. องคการบริหารสวนตําบลทาตูม เลขที่ ๓๕ หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลทาตูม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๓๐๙๕ โทรสาร ๓. องคการบริหารสวนตําบลแวงนาง เลขที่ - หมูที่ ๑๑ ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด
ตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๗๓๒๔ โทรสาร -
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๔. องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ เลขที่ - หมูที่ ๑๐ ถนน- ตําบลโคกกอ อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๔๐๗๑ โทรสาร ๐-๔๓๗๘-๔๐๗๑
๕. องคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน เลขที่ ๗๕ หมูที่ ๕ ถนน สารคาม - วาปปทุม
ตําบลดอนหวาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๐๐๗๑
โทรสาร ๐-๔๓๙๐-๐๐๗๒
๖. องคการบริหารสวนตําบลเกิ้ง เลขที่ ๒๘๖ หมูที่ ๓ ถนนมหาสารคาม - กมลาไสย
ตําบลเกิ้ ง อํ าเภอเมื องมหาสารคาม จั งหวัด มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพ ท ๐-๔๓๗๑-๓๕๗๙
โทรสาร ๗. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เลขที่ ๙๗ หมูที่ ๑๐ ถนนแจงสนิท ตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๗-๑๒๐๗-๙ โทรสาร ๘. องคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน เลขที่ - หมูที่ ๔ ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๘๐๙๙
โทรสาร ๙. องคการบริหารสวนตําบลลาดพัฒนา เลขที่ - หมูที่ ๕ ถนนมหาสารคาม - กมลาไสย
ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๕๐๖๕
โทรสาร ๑๐. องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เลขที่ ๓๐๕ หมูที่ ๖ ถนนมหาสารคาม - วาปปทุม
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๗-๑๐๓๓
โทรสาร ๑๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยแอ ง เลขที่ - หมู ที่ ๔ ถนน - ตํ า บลห ว ยแอ ง
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๔-๖๐๘๐ โทรสาร ๑๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองโน เลขที่ ๑๗๘ หมู ที่ ๓ ถนน - ตํ า บลหนองโน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๑๒๕๔ โทรสาร ๑๓. องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ เลขที่ ๑๓๕ หมูที่ ๑๐ ถนนดอนหวาน - หนองจิก
ตําบลบัวคอ อําเภอเมืองเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๐๐๓๖
โทรสาร -
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อําเภอแกดํา
๑๔. องคการบริหารสวนตําบลแกดํา เลขที่ - หมูที่ ๑๑ ถนนโนนสีดา-หนองเจริญ ตําบลแกดํา
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๗๒๔๗ โทรสาร ๑๕. องคการบริหารสวนตําบลวังแสง เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๐๓๔๗ โทรสาร ๑๖. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองกุ ง เลขที่ ๔๓ หมู ที่ ๑ ถนน - ตํ า บลหนองกุ ง
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๓๒๗ โทรสาร ๑๗. องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล เลขที่ ๔๘ หมูที่ ๗ ถนน - ตําบลโนนภิบาล
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๑๘ โทรสาร อําเภอโกสุมพิสัย
๑๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหั ว ขวาง เลขที่ - หมู ที่ ๔ ถนนโกสุ ม พิ สั ย - ท า พระ
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๖-๑๐๑๐ โทรสาร ๑๙. องคการบริหารสวนตําบลยางนอย เลขที่ ๑๗๘ หมูที่ ๑ ถนนโกสุมพิสัย - เชียงยืน
ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๖-๑๐๑๐ โทรสาร ๒๐. องคการบริหารสวนตําบลวังยาว เลขที่ ๙๗ หมูที่ ๙ ถนนหนองเขื่อน - หนองแหน
ตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๗๐๖๒ โทรสาร ๒๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขวาไร เลขที่ - หมู ที่ ๑๕ ถนนโกสุ ม พิ สั ย - ท า พระ
ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๖๐๙๔ โทรสาร ๒๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแพง เลขที่ - หมู ที่ ๑๔ ถนนโกสุ ม พิ สั ย - ท า พระ
ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๖๓๗๓ โทรสาร ๒๓. องคการบริหารสวนตําบลแกงแก เลขที่ ๑๑๗ หมูที่ ๒ ถนนโกสุมพิสัย - มหาสารคาม
ตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๑๔๘๖ โทรสาร ๒๔. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก เลขที่ - หมูที่ ๑๑ ถนน - ตําบลหนองเหล็ก
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๗๘-๙ โทรสาร ๒๕. องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เลขที่ ๑๓๓ หมูที่ ๕ ถนนกูอง - เขื่อน ตําบลหนองเหล็ก
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๖-๙๘๐๑ โทรสาร -

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒๖. องคการบริหารสวนตําบลเหลา เลขที่ - หมูที่ ๓ ถนนโกสุมพิสัย - โสกขุน ตําบลเหลา
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๘๔ โทรสาร ๒๗. องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน เลขที่ - หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลเขื่อน อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗ โทรสาร ๒๘. องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เลขที่ ๕๕ หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลหนองบอน
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๖๓๖๖ โทรสาร ๒๙. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโพนงาม เลขที่ - หมู ที่ ๑๒ ถนน - ตํ า บลโพนงาม
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๖๑๑๙ โทรสาร ๓๐. องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง เลขที่ - หมูที่ ๖ ถนน - ตําบลยางทาแจง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๑๖ โทรสาร ๓๑. องคการบริหารสวนตําบลแหใต เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลแหใต อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๘๐๓๖ โทรสาร ๓๒. องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงสวรรค เลขที่ - หมูที่ ๘ ถนนบานแพง - หนองกุง
ตําบลหนองกุงสวรรค อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๖-๒๙๑๔
โทรสาร ๓๓. องคการบริหารสวนตําบลเลิงใต เลขที่ - หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลเลิงใต อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๔๑ โทรสาร ๓๔. องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนนหนองเขื่อน - หนองแหน
ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๗๕๒๑ โทรสาร อําเภอกันทรวิชัย
๓๕. องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ เลขที่ ๔ หมูที่ ๑๕ ถนนถีนานนท ตําบลโคกพระ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๙๓๒๓ โทรสาร ๓๖. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคั น ธารราษฎร เลขที่ ๖๑ หมู ที่ ๗ ถนนถี น านนท
ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๙๔๒๔
โทรสาร -
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๓๗. องคการบริหารสวนตําบลมะคา เลขที่ ๙๐ หมูที่ ๓ ถนน - ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๔๑๐๖ โทรสาร ๓๘. องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวน เลขที่ - หมูที่ ๑๘ ถนน - ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๒๕๑๕ โทรสาร ๓๙. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขวาใหญ เลขที่ - หมู ที่ ๑ ถนน - ตํ า บลเขวาใหญ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๐๐๓๕ โทรสาร ๔๐. องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข เลขที่ -หมูที่ ๓ ถนนกันทรวิชัย - เชียงยืน ตําบลศรีสุข
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๔๐๘๓ โทรสาร ๔๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด ใส จ อ เลขที่ - หมู ที่ ๙ ถนน - ตํ า บลกุ ด ใส จ อ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๔๒๐๓ โทรสาร ๔๒. องคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา เลขที่ ๒๐๗ หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลขามเฒาพัฒนา
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๙๓๒๓ โทรสาร อําเภอเชียงยืน
๔๓. องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน เลขที่ ๑๔๘ หมูที่ ๑ ถนนเชียงยืน-คําใหญ ตําบลเชียงยืน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๑๗๑๘ โทรสาร ๔๔. องคการบริหารสวนตําบลหนองซอน เลขที่ - หมูที่ ๖ ถนน - ตําบลหนองซอน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๐๗ โทรสาร ๔๕. องคการบริหารสวนตําบลดอนเงิน เลขที่ - หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๙๔ โทรสาร ๔๖. องคการบริหารสวนตําบลกูทอง เลขที่ - หมูที่ ๔ ถนนขอนแกน - เชียงยืน ตําบลกูทอง
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๘๐๙๘-๙ โทรสาร ๔๗. องคการบริหารสวนตําบลนาทอง เลขที่ ๒ หมูที่ ๑๑ ถนน - ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๖๐๒๔ โทรสาร ๔๘. องคการบริหารสวนตําบลเสือเฒา เลขที่ - หมูที่ ๔ ถนนเชียงยืน-กระนวน ตําบลเสือเฒา
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๗๐๘๘ โทรสาร -
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๔๙. องคการบริหารสวนตําบลเหลาบัวบาน เลขที่ ๔๗ หมูที่ ๘ ถนน - ตําบลเหลาบัวบาน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๘๖๔๑ โทรสาร อําเภอบรบือ
๕๐. องคการบริหารสวนตําบลบรบือ เลขที่ ๒๑ หมูที่ ๑๕ ถนนแจงสนิท ตําบลบรบือ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๐๕๓๔ โทรสาร ๕๑. องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ เลขที่ - หมูที่ ๓ ถนนแจงสนิท ตําบลบอใหญ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๔๐๖๐ โทรสาร ๕๒. องคการบริหารสวนตําบลวังไชย เลขที่ - หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลวังไชย อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๑๐๒๑ โทรสาร ๕๓. องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง เลขที่ ๒๔ หมูที่ ๖ ถนนสายบรบือ - วาปปทุม
ตําบลหนองมวง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๒๖ โทรสาร ๕๔. องคการบริหารสวนตําบลกําพี้ เลขที่ - หมูที่ ๑๒ ถนน - ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๐๐๗๐ โทรสาร ๕๕. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโนนราษี เลขที่ ๕๘ หมู ที่ ๒ ถนน - ตํ า บลโนนราษี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๗๕ โทรสาร ๕๖. องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เลขที่ ๑๐๙ หมูที่ ๕ ถนน - ตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๒๓ โทรสาร ๕๗. องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก เลขที่ ๒๒๗ หมูที่ ๙ ถนนสายบรบือ - วาปปทุม
ตําบลหนองจิก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๐๕๒๕ โทรสาร ๕๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว มาศ เลขที่ - หมู ที่ ๕ ถนนหนองแวง - หนองชี
ตําบลบัวมาศ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๓๐ โทรสาร ๕๙. องคการบริหารสวนตําบลหนองคูขาด เลขที่ - หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๗๔ โทรสาร ๖๐. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ง ใหม เลขที่ ๑๗๖ หมู ที่ ๖ ถนน - ตํ า บลวั ง ใหม
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๗๐ โทรสาร -
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๖๑. องคการบริหารสวนตําบลยาง เลขที่ - หมูที่ ๑๔ ถนนสายบรบือ - วาปปทุม ตําบลยาง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๑๙ โทรสาร ๖๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองสิ ม เลขที่ - หมู ที่ ๒ ถนนสายบรบื อ - นาเชื อ ก
ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๙๒ โทรสาร ๖๓. องคการบริหารสวนตําบลหนองโก เลขที่ ๑ หมูที่ ๑ ถนนบานหนองโก - บานโคกกลาง
ตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๓๕๖๔ โทรสาร ๖๔. องคการบริหารสวนตําบลดอนงัว เลขที่ - หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๐๐๔๑ โทรสาร อําเภอนาเชือก
๖๕. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาเชื อ ก เลขที่ ๑๗ หมู ที่ ๑๗ ถนนนาเชื อ ก - พยั ค ฆ
ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๙๐๙๐ โทรสาร ๖๖. องคการบริหารสวนตําบลสําโรง เลขที่ - หมูที่ ๑๒ ถนน - ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๘๐ โทรสาร ๖๗. องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เลขที่ - หมูที่ ๑๐ ถนน - ตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๘-๙๕๑๙ โทรสาร ๖๘. องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร เลขที่ - หมูที่ ๕ ถนนบรบือ - นาเชือก ตําบลเขวาไร
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๗-๙๔๗๓ โทรสาร ๖๙. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองโพธิ์ เลขที่ - หมู ที่ ๑ ถนน - ตํ า บลหนองโพธิ์
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๑๒๕๑ โทรสาร ๗๐. องคการบริหารสวนตําบลปอพาน เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๑๔ ถนนนาเชือก - หนองสองหอง
ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๙๐๕๗ โทรสาร ๗๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองเม็ ก เลขที่ - หมู ที่ ๖ ถนน - ตํ าบลหนองเม็ ก
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๐๖๕ โทรสาร ๗๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองเรื อ เลขที่ - หมู ที่ ๓ ถนน - ตํ า บลหนองเรื อ
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๓๗ โทรสาร
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๗๓. องคการบริหารสวนตําบลหนองกุง เลขที่ ๑๐๘ หมูที่ ๗ ถนน - ตําบลหนองกุง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๑๗ โทรสาร ๗๔. องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง เลขที่ ๗๘ หมูที่ ๓ ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๒๑ โทรสาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
๗๕. องคการบริหารสวนตําบลปะหลาน เลขที่ ๑๕๒ หมูที่ ๙ ถนน - ตําบลปะหลาน
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๐๒-๙๗๑๗ โทรสาร ๗๖. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลก า มปู เลขที่ - หมู ที่ ๑๓ ถนน - ตํ า บลก า มปู
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๐๕๒๙ โทรสาร ๗๗. องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด เลขที่ ๒๘ หมูที่ ๑๙ ถนน - ตําบลเวียงสะอาด
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๑๘๓ โทรสาร ๗๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเม็ ก ดํ า เลขที่ ๗๓ หมู ที่ ๒๐ ถนน - ตํ า บลเม็ ก ดํ า
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐๘-๘๕๖๕-๐๐๒๙ โทรสาร ๗๙. องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล เลขที่ ๑๒๘ หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลนาสีนวล
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๕๒ โทรสาร ๘๐. องคการบริหารสวนตําบลราษฎรเจริญ เลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ถนน - ตําบลราษฎรเจริญ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๑๑ โทรสาร ๘๑. องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว เลขที่ ๑๐๘ หมูที่ ๖ ถนน - ตําบลหนองบัวแกว
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๕๑ โทรสาร ๘๒. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๑๗ ถนน - ตําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๒๒๔๗ โทรสาร ๘๓. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลลานสะแก เลขที่ ๗๖ หมู ที่ ๑๘ ถนนพยั ค ฆ - บรบื อ
ตําบลลานสะแก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๒๔๒๔
โทรสาร ๘๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเวี ย งชั ย เลขที่ ๑๗๙ หมู ที่ ๘ ถนน - ตํ า บลเวี ย งชั ย
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๐๒-๙๕๐๕ โทรสาร -
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๘๕. องคก ารบริ หารส วนตําบลหนองบัว เลขที่ ๘๓ หมูที่ ๕ ถนน - ตํา บลหนองบั ว
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๐๗๖ โทรสาร ๘๖. องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา เลขที่ ๑ หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลราษฎรพัฒนา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๒๐๔๖ โทรสาร ๘๗. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ เลขที่ ๑๕๖ หมูที่ ๕ ถนนนิวซีแลนด ตําบลเมืองเสือ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๐๗๙๙ โทรสาร ๘๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลภารแอ น เลขที่ - หมู ที่ ๓ ถนน - ตํ า บลภารแอ น
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๕๒๐ โทรสาร อําเภอวาปปทุม
๘๙. องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เลขที่ ๓๐๐ หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๙๕๒๕ โทรสาร ๙๐. องค การบริ หารสวนตําบลขามปอม เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๓ ถนน - ตําบลขามปอ ม
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๙๕๒๕ โทรสาร ๙๑. องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก เลขที่ ๒๗๐ หมูที่ ๑๑ ถนน - ตําบลเสือโกก
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๓๐๔๓ โทรสาร ๙๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงใหญ เลขที่ ๔๓ หมู ที่ ๓ ถนน - ตํ า บลดงใหญ
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๑๐๘๕-๖ โทรสาร ๙๓. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโพธิ์ ชั ย เลขที่ ๙๙ หมู ที่ ๔ ถนน - ตํ า บลโพธิ์ ชั ย
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๓๘ โทรสาร ๙๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหั ว เรื อ เลขที่ ๑๔๓ หมู ที่ ๒ ถนน - ตํ า บลหั ว เรื อ
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๐๖๑ โทรสาร ๙๕. องคการบริหารสวนตําบลแคน เลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๒ ถนน - ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๖ โทรสาร ๙๖. องคการบริหารสวนตําบลงัวบา เลขที่ ๗๓ หมูที่ ๓ ถนน - ตําบลงัวบา อําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๐ โทรสาร -
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๙๗. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาข า เลขที่ ๑๓๓ หมู ที่ ๑๐ ถนน - ตํ า บลนาข า
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๑๔๓๑ โทรสาร ๙๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบ า นหวาย เลขที่ ๘๙ หมู ที่ ๔ ถนนหนองบั ว - นาข า
ตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๐๒-๙๗๑๐ โทรสาร ๙๙. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองไฮ เลขที่ ๕ หมู ที่ ๑๓ ถนน - ตํ า บลหนองไฮ
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๒๔๙๒-๓ โทรสาร ๑๐๐. องคการบริหารสวนตําบลประชาพัฒนา เลขที่ ๘๘ หมูที่ ๒ ถนนวาปปทุม - จตุรพักตรพิมาน
ตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๒๗
โทรสาร ๑๐๑. องคการบริหารส วนตําบลหนองทุม เลขที่ ๗๕ หมูที่ ๗ ถนน - ตําบลหนองทุ ม
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๙-๘๐๒๘ โทรสาร ๑๐๒. องคการบริหารสวนตําบลหนองแสน เลขที่ ๙๗ หมูที่ ๙ ถนน - ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๒๕๕๐-๑ โทรสาร ๑๐๓. องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เลขที่ ๑ หมูที่ ๘ ถนน - ตําบลโคกสีทองหลาง
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๐-๑๐๒๘-๙ โทรสาร อําเภอนาดูน
๑๐๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองคู เลขที่ ๑๙ หมู ที่ ๔ ถนน - ตํ า บลหนองคู
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๑๐ โทรสาร ๑๐๕. องคการบริหารสวนตําบลดงบัง เลขที่ ๑๕๖ หมูที่ ๒ ถนนนิวซีแลนด ตําบลดงบัง
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๓๐๒๖ โทรสาร ๑๐๖. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงดวน เลขที่ ๓๖ หมู ที่ ๑ ถนน - ตํ า บลดงดวน
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๐๒-๙๗๒๗ โทรสาร ๑๐๗. องคการบริหารสวนตําบลดงยาง เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนนบานดงสวรรค - ตลาดโนนโพธิ์
ตําบลดงยาง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๕๐๑ โทรสาร ๑๐๘. องคการบริหารสวนตําบลกูสันตรัตน เลขที่ ๑๐๗ หมูที่ ๒ ถนนบานโพธิ์ - นาดูน
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๒๔๓ โทรสาร -
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๑๐๙. องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๒ ถนนนิวซีแลนด ตําบลพระธาตุ
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๒๘ โทรสาร อําเภอยางสีสุราช
๑๑๐. องคการบริหารสวนตําบลยางสีสุราช เลขที่ ๒๒๙ หมูที่ ๑๐ ถนนบรบือ - พยัคฆภูมิพิสัย
ตําบลยางสีสุร าช อําเภอยางสีสุราช จั งหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๓๒-๙๑๓๘
โทรสาร ๑๑๑. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาภู เลขที่ - หมู ที่ ๑๕ ถนนยางสี สุ ร าช - ลํ า พั ง ชู
ตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๙-๒๖๔๕ โทรสาร ๑๑๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแวงดง เลขที่ - หมู ที่ ๑๔ ถนน - ตํ า บลแวงดง
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๑๑๘๔ โทรสาร ๑๑๓. องคการบริหารสวนตําบลบานกู เลขที่ - หมูที่ ๑ ถนน - ตําบลบานกู อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๓-๙๔๐๙ โทรสาร ๑๑๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงเมื อ ง เลขที่ ๗๗ หมู ที่ ๔ ถนน - ตํ า บลดงเมื อ ง
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๓๒-๙๒๔๕ โทรสาร ๑๑๕. องคการบริหารสวนตําบลขามเรียน เลขที่ - หมูที่ ๙ ถนนบานพังคี - สรางแซง
ตําบลสรางแซง อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๐๒๖ โทรสาร ๑๑๖. องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ เลขที่ - หมูที่ ๑๒ ถนน - ตําบลหนองบัวสันตุ
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๘๗๒ โทรสาร อําเภอกุดรัง
๑๑๗. องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง เลขที่ - หมูที่ ๒ ถนนโสกขุน - โกสุมพิสัย ตําบลกุดรัง
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๓๒-๘๑๕๙ โทรสาร ๑๑๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาโพธิ์ เลขที่ ๑๑ หมู ที่ ๑ ถนน - ตํ า บลนาโพธิ์
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๕๒๗๓ โทรสาร ๑๑๙. องคการบริหารสวนตําบลเลิงแฝก เลขที่ ๓๒ หมูที่ ๑๓ ถนน - ตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๕๑๑ โทรสาร -
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๑๒๐. องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เลขที่ ๕๐ หมูที่ ๗ ถนนโนนสวรรค - ปอแดง
ตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๗๗๔ โทรสาร ๑๒๑. องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย เลขที่ ๒๑๒ หมูที่ ๔ ถนน - ตําบลหวยเตย
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๐-๖๙๐๖ โทรสาร อําเภอชื่นชม
๑๒๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลชื่ น ชม เลขที่ - หมู ที่ ๑๐ ถนนเชี ย งยื น - คํ า ใหญ
ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๑๑๖๓ โทรสาร ๑๒๓. องคการบริหารสวนตําบลเหลาดอกไม เลขที่ - หมูที่ ๗ ถนน - ตําบลเหลาดอกไม
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทรศัพท ๐-๔๓๙๘-๖๕๒๕ โทรสาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
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