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ประกาศจังหวัดยโสธร
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอานาจหน้าทีท่ ี่สาคัญ วิธีการดาเนินการ และสถานที่ตดิ ต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง
และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสถานที่ติ ดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ในจังหวัดยโสธร ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑. การจัดโครงสร้างองค์กรในการดาเนินการ อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงสร้างและองค์กรในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๒ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๓ กองแผนและงบประมาณ
๒.๔ กองคลัง
๒.๕ กองช่าง
๒.๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๗ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
๒.๙ กองพัสดุและทรัพย์สิน
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๓. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะอาดและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ภารกิจและให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
๔. อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย
๔.๑ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(๒) จัด ทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัด ทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๓) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภาต าบล
และราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๖) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตาบล
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗ ทวิ) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๘) จัด ทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวั ด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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(๙) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๐) อานาจหน้าที่ใดซึ่งราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคได้มอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้
๒) องค์การบริ ห ารส่วนจั งหวัด อาจจัด ทากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้า ที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ราชการส่ว นท้องถิ่น อื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
๔) การดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์
อาจทาได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๔.๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนี้
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๕) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖) การจัดการศึกษา
๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๘) ระยะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอื่น
๑๖) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
๒๔) จัดทากิจกรรมใดอันเป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ อ ยู่ ใ นเขตและกิ จ การนั้ น เป็ น การสมควรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ร่ ว มกั น ด าเนิ น การ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๒๖) การให้ บ ริ ก ารแก่ เ อกชน ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
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๒๘) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กาหนดให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่
ราชการส่วนท้องถิ่น อื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดาเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทา
๑) จัดให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒) การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) บาบัดน้าเสีย
๔) บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) วางผังเมือง
๖) จั ด ให้ มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาทางบก ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
๗) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑๑) จัด การศึกษา ทานุบารุงศาสนา และบารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒) จัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสาหรับราษฎร
๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
๑๔) ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
๑๕) จัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
๑๘) กิจการที่ไ ด้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
๕. วิธีการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร แบ่งออกเป็นกรณี คือ
๕.๑ กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล ๑
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
๕.๒ กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ทาการของแต่ละสถานที่ตามแต่กรณี
๖. สถานที่ติด ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติด ต่อกับส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่ว นจังหวัด ยโสธร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ตั้งอยู่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล ๑ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๑๖๔๒ โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๒๙๐๒
(ข) เทศบาล
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดภารกิจหน้าที่ไว้ ดังนี้
เทศบาลนคร
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๘. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๑๐. กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๑๑. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
๑๒. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
๑๓. ให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๑๔. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
๑๕. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
เทศบาลเมือง
๑. - ๘. หน้าที่เหมือนกับเทศบาลนคร
๙. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
๑๐. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๑๑. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๑๒. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
๑๓. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
๑๔. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๑๕. ให้มีการดาเนินกิจการการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เทศบาลนครและเทศบาลเมืองอาจทาภารกิจอื่น ๆ ได้ ดังนี้
๑. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๒. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๔. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๕. ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
๖. ให้มีการสาธารณูปการ
๗. จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๙. ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๑. เทศพาณิชย์
จั ง หวั ด ยโสธรมี เ ทศบาลเมื อ ง ๑ แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ งยโสธร จั ด โครงสร้ า ง
และองค์กรในการดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา
๖. กองสวัสดิการสังคม
๗. กองวิชาการและแผนงาน
๘. งานทะเบียนราษฎร์
๙. สถานธนานุบาล
๑๐. งานเทศกิจ
๑๑. กองช่างสุขาภิบาล
จังหวัดยโสธร มีเทศบาลตาบล ๒๓ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลตาบลเดิด ๒) เทศบาลตาบลตาดทอง
๓) เทศบาลตาบลทุ่งแต้ ๔) เทศบาลตาบลน้าคาใหญ่ ๕) เทศบาลตาบลสาราญ ๖) เทศบาลตาบลค้อวัง
๗) เทศบาลต าบลค าเตย ๘) เทศบาลต าบลค าเขื่ อ นแก้ ว ๙) เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่
๑๐) เทศบาลต าบลกุ ด ชุ ม พั ฒ นา ๑๑) เทศบาลต าบลป่ า ติ้ ว ๑๒) เทศบาลต าบลกุ ด เชี ย งหมี
๑๓) เทศบาลตาบลกุดแห่ ๑๔) เทศบาลตาบลบุ่งค้า ๑๕) เทศบาลตาบลเลิงนกทา ๑๖) เทศบาลตาบลศรีแก้ว
๑๗) เทศบาลตาบลสวาท ๑๘) เทศบาลตาบลสามแยก ๑๙) เทศบาลตาบลสามัคคี ๒๐) เทศบาล
ตาบลห้องแซง ๒๑) เทศบาลตาบลฟ้าหยาด ๒๒) เทศบาลตาบลทรายมูล ๒๓) เทศบาลตาบลนาเวียง
แบ่งออกเป็นสานัก/กอง ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา
๖. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. กองการประปา
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ณ สานักงานเทศบาล จานวน ๒๔ แห่ง ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองยโสธร เลขที่ ๑ ถนนประชาสัมพันธ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๒-๐๙๕๑ โทรสาร ๐-๔๕๗๒-๐๗๙๖ เว็บไซต์ :
http://www.yasothoncity.go.th
๒. เทศบาลตาบลเดิด เลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ถนนแจ้งสนิท ตาบลเดิด อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๒๕๗๒
๓. เทศบาลตาบลตาดทอง เลขที่ - ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๒-๒๕๙๔
๔. เทศบาลตาบลทุ่งแต้ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ถนนวารีราชเดช ตาบลทุ่งแต้ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๓๐๐๐
๕. เทศบาลตาบลน้าคาใหญ่ เลขที่ - หมู่ ๑๒ ถนนวารีราชเดช ตาบลน้าคาใหญ่
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๔๑๗๔
๖. เทศบาลตาบลสาราญ เลขที่ - หมู่ ๖ ถนนแจ้งสนิท ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐
๗. เทศบาลตาบลค้อวัง เลขที่ - หมู่ ๗ ตาบลค้อวัง อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
๓๕๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๗๒๘๙, ๐-๔๕๗๙-๗๐๕๖
๘. เทศบาลต าบลค าเตย เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๕ ตาบลค าเตย อ าเภอไทยเจริ ญ
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๐๔๕
๙. เทศบาลตาบลคาเขื่อนแก้ว เลขที่ - ถนนแจ้งสนิท ตาบลลุมพุก อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๘๐๔๕ โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๐๒๐

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐. เทศบาลตาบลดงแคนใหญ่ เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๑๑ ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๕๓
๑๑. เทศบาลตาบลกุดชุมพัฒนา เลขที่ ๕๙๙ หมู่ ๘ ถนนวารีราชเดช ตาบลกุดชุมพัฒนา
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๙๑๕๘
๑๒. เทศบาลตาบลป่าติ้ว เลขที่ ๔๑๙ หมู่ ๔ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐, ๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐ ต่อ ๒๒
๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ ต่อ ๒๒ เว็บไซต์ http://www.tessabalpatiu.go.th
๑๓. เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๑ ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๕๐๑๙ โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๕๐๓๘
๑๔. เทศบาลตาบลกุดแห่ เลขที่ - หมู่ ๙ ถนนกุดแห่ - กุดเชียงหมี ตาบลกุด แห่
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๔๖๕๒
๑๕. เทศบาลตาบลบุ่งค้า เลขที่ - หมู่ ๘ ตาบลบุ่งค้า อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๓๕๑๒๐ หมายโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๔๘๔๓ - ๒๖, ๐-๔๕๕๘-๔๘๘๘
๑๖. เทศบาลตาบลเลิงนกทา เลขที่ ๒๙๑ หมู่ ๑ ถนนสวาท - หนองแสง ตาบลสวาท
อาเภอเลิ งนกทา จัง หวัด ยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศั พท์ /โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๒๒๙๑ - ๓
๐-๔๕๗๘๒๒๙๔
๑๗. เทศบาลตาบลศรีแก้ว เลขที่ - หมู่ที่ ๑ ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๖๓
๑๘. เทศบาลตาบลสวาท เลขที่ - หมู่ ๒ ถนนสวาท - หนองแสง ตาบลสวาท
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๗๓๖
๑๙. เทศบาลตาบลสามแยก เลขที่ ๗๗ หมู่ ๑๑ ตาบลสามแยก อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๑๙๑๙ โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๙๒๐ เว็บไซต์ :
http://www.samyakcity.go.th
๒๐. เทศบาลตาบลสามัคคี เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๑๕ ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๔๔๓๑

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๒๑. เทศบาลตาบลห้องแซง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๗ ตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา
จั ง หวั ด ยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ / โทรสาร ๐-๔๕๗๗-๗๑๑๖, ๐-๔๕๗๗-๗๑๙๗
๐-๔๕๗๗-๗๐๑๔ ต่อ ๑๖
๒๒. เทศบาลต าบลฟ้ า หยาด ต าบลฟ้ า หยาด อ าเภอมหาชนะชั ย จั ง หวั ด ยโสธร
๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๙๑๐๓
๒๓. เทศบาลตาบลทรายมูล ถนนสุขาภิบาล ๑ ตาบลทรายมูล อ าเภอทรายมู ล
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๙๑๐๓
๒๔. เทศบาลตาบลนาเวียง ตาบลนาเวียง อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๓-๘๗๔๐
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้ าที่ข ององค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) ตามพระราชบั ญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมที่จะต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ปฏิบัติห น้ าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัด สรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
๑. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ให้มีการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีการบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๕. ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
อาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทากิจการร่วมกันได้
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทาหน้าที่เป็น ฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกาหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิด ชอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่วยบริหารงานได้
โดยในส่ ว นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจ านวน ๒ คน
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะมีวาระการทางาน ๔ ปี
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีวาระการทางาน ๔ ปี
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลมี ๖๓ แห่ง สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ณ สถานที่ตั้ง
ของสานักงาน ดังนี้
อาเภอเมืองยโสธร
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลขั้นไดใหญ่ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๕ ถนนวิทยะธารง ตาบลขั้นไดใหญ่
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๙๖
๒. องค์การบริหารส่ว นตาบลขุมเงิน เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลขุมเงิน อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๗-๕๐๗๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๓. องค์การบริหารส่วนตาบลเขื่องคา เลขที่ - หมู่ที่ ๑ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๐-๔๕๗๑-๔๐๕๐
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลค้อเหนือ เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลค้อเหนือ อาเภอค้อเหนือ
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๖-๑๐๑๐ โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๑๑๑๑
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลดู่ทุ่ง เลขที่ - หมู่ ๑๐ ถนนแจ้งสนิท ตาบลดู่ทุ่ง อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๒๕๕๕ ต่อ ๑๘
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนางโอก เลขที่ - หมู่ ๓ ตาบลทุ่งนางโอก อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๐๘๗๐
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะไมย์ เลขที่ - หมู่ ๑๓ ตาบลนาสไมย์ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๕๙
๘. องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์ เลขที่ - หมู่ ๑ ตาบลสิงห์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๕๙๑๙, ๐-๔๕๗๑-๔๓๐๖
๙. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู เลขที่ - หมู่ ๗ ถนนอรุณประเสริฐ ตาบลหนองคู
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๒๕, ๐-๔๕๗๗-๓๐๕๕
๑๐. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเป็ด เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลหนองเป็ด อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๕๖, ๐-๔๕๗๑-๖๖๒๖ - ๗
๑๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเรือ เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลหนองเรือ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๘๕, ๐-๔๕๗๑-๖๙๔๔
๑๒. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน เลขที่ - หมู่ ๓ ตาบลหนองหิน อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๐๑, ๐-๔๕๗๓-๗๐๙๐
อาเภอค้อวัง
๑๓. องค์การบริ หารส่วนต าบลกุดน้าใส เลขที่ - หมู่ ๖ ตาบลกุดน้าใส อาเภอเมืองยโสธร
จั ง หวั ด ยโสธร ๓๕๑๖๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ / โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๑๐, ๐-๔๕๗๕-๖๙๐๐
มือถือ ๐๘-๖๔๖๘-๒๔๑๕

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๑๔. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลค้ อ วัง เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๔ ต าบลค้ อ วั ง อ าเภอค้ อ วั ง
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๘๕
๑๕. องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม เลขที่ - หมู่ ๑๐ ถนนพลไว - ยางชุมน้อย ตาบลน้าอ้อม
อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๑๓
๑๖. องค์การบริหารส่วนตาบลฟ้าห่วน เลขที่ - หมู่ ๘ ถนนพลไว - ยางชุมน้อย ตาบลฟ้าห่วน
อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๗๙๖๗, ๐-๔๕๗๙-๗๙๐๐
อาเภอไทยเจริญ
๑๗. องค์การบริหารส่วนตาบลคาไผ่ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๒ ตาบลคาไผ่ อาเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๗๑
๑๘. องค์การบริหารส่วนตาบลไทยเจริญ เลขที่ ๒๔๙ หมู่ ๑ ตาบลไทยเจริญ อาเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๙๑๕
๑๙. องค์การบริหารส่วนตาบลน้าคา เลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๑๒ ตาบลน้าคา อาเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๙๐๗
๒๐. องค์การบริหารส่ว นตาบลส้มผ่อ เลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๔ ถนนศรีแก้วสายแยกภูกอย
ต าบลส้ ม ผ่ อ อ าเภอไทยเจริ ญ จั ง หวั ด ยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐-๔๕๙๗-๙๘๑๒
โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๑๓
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
๒๑. องค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง เลขที่ - หมู่ ๔ ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๙๐ เว็บไซต์ : http://www.kugkung.go.th
๒๒. องค์การบริหารส่วนตาบลกู่จาน เลขที่ - ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๖-๒๗๗๗ โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๒๗๗๘
๒๓. องค์การบริห ารส่ว นตาบลแคนน้อย เลขที่ - ตาบลแคนน้อย อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๒๔๓๒
๒๔. องค์การบริหารส่วนตาบลดงเจริญ เลขที่ - หมู่ที่ ๕ ตาบลดงเจริญ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๑๙๙๐ โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๑๙๘๙

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๒๕. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน เลขที่ - ตาบลทุ่งมน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๒๒
๒๖. องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก เลขที่ - ตาบลนาแก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๗๙๓
๒๗. องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลนาคา อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๗๗๒
๒๘. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทัน เลขที่ - ตาบลโพนทัน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๒๑๑๑
๒๙. องค์การบริหารส่วนตาบลย่อ เลขที่ - ตาบลย่อ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๑๐๐๑
๓๐. องค์การบริหารส่วนตาบลลุมพุก เลขที่ - ตาบลลุมพุก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๑๔๕๒
๓๑. องค์การบริหารส่วนตาบลสงเปือย เลขที่ - ตาบลสงเปือย อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๐๕๕๕
๓๒. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าไฮ เลขที่ - ตาบลเหล่าไฮ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๗๙๑
อาเภอกุดชุม
๓๓. องค์การบริหารส่วนตาบลกาแมด เลขที่ - ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๓๕๐๐ โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๓๕๐๓
๓๔. องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุม เลขที่ ๒๒๐ หมู่ ๑๒ ตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๙๗๕-๗๑๕๒
๓๕. องค์การบริหารส่วนตาบลน้าคาสร้าง เลขที่ - ตาบลน้าคาสร้าง อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๘๖
๓๖. องค์การบริหารส่วนตาบลนาโส่ เลขที่ ๑๐ ตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๙๕๖

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๓๗. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเปือย เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๑๔ ตาบลโนนเปือย อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๓๒๗๒
๓๘. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม เลขที่ - ตาบลโพนงาม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๗๐๐๑
๓๙. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี เลขที่ - ตาบลหนองหมี อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๒๑
๔๐. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน เลขที่ - ตาบลหนองแหน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๖๖
๔๑. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ง เลขที่ - ตาบลห้วยแก้ง อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๘๓
อาเภอป่าติ้ว
๔๒. องค์การบริห ารส่ว นตาบลกระจาย เลขที่ - หมู่ ๗ ตาบลกระจาย อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๗-๓๑๒๖
๔๓. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกนาโก เลขที่ ๔ ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑, ๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑ เว็บไซต์ : http://www.koknago.go.th
๔๔. องค์ การบริห ารส่ว นต าบลโพธิ์ ไทร เลขที่ - หมู่ ๙ ตาบลโพธิ์ไ ทร อาเภอป่ าติ้ ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๒๗๓
๔๕. องค์การบริห ารส่ว นตาบลเชียงเพ็ง เลขที่ - หมู่ ๑ ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๖-๑๘๔๘
๔๖. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติว้ จังหวัดยโสธร
๓๕๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๒๐๘๙
อาเภอเลิงนกทา
๔๗. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสาราญ เลขที่ - หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ตาบลเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๑๗๔, ๐-๔๕๗๕-๖๙๔๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง
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๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๔๘. องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างมิ่ง เลขที่ ๗๒ หมู่ ๓ ตาบลเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๒๙๗๗
๔๙. องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก เลขที่ - หมู่ ๕ ถนนทยาปัสสา ตาบลสามแยก
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๕๒๘
อาเภอมหาชนะชัย
๕๐. องค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง เลขที่ ๑๗๕ หมู่ ๖ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓
ตาบลคูเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๙๕๘๐
๕๑. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทราย เลขที่ - หมู่ ๖ ตาบลโนนทราย อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๖๐๐๗, ๐-๔๕๗๙-๙๙๙๙
๕๒. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงแก เลขที่ - หมู่ ๒ ตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๑๕๖๗
๕๓. องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เลขที่ - หมู่ ๙ ตาบลบากเรือ อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๑๒๒๒
๕๔. องค์การบริห ารส่ว นตาบลผือฮี เลขที่ - หมู่ ๔ ถนนพลไว - ค้อวัง ตาบลผือ ฮี
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๒๖
๕๕. องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ เลขที่ - หมู่ ๑ ถนนหนองตุ - นาโพธิ์ ตาบลพระเสาร์
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๖๓๐๓
๕๖. องค์การบริหารส่วนตาบลฟ้าหยาด เลขที่ - หมู่ ๔ ถนนคาเขื่อนแก้ว-ราษีไศล ตาบลฟ้าหยาด
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๙๔๐๑ เว็บไซต์ :
http://rrrwww.fayard.com
๕๗. องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๘ ตาบลม่วง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๕-๖๘๑๑
๕๘. องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๓ ตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๘๓๖
๕๙. องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง เลขที่ - หมู่ ๘ ถนนพลไว - ค้อวัง ตาบลสงยาง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๐๑-๒

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

อาเภอทรายมูล
๖๐. องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ เลขที่ - หมู่ ๕ ถนนวารีราชเดช ตาบลดงมะไฟ
อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๗๐๑๔
๖๑. องค์การบริหารส่วนตาบลดู่ลาด เลขที่ - หมู่ ๔ ตาบลดู่ลาด อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๖๗๔๕
๖๒. องค์การบริหารส่วนตาบลทรายมูล เลขที่ - หมู่ ๑๕ ถนนวารีราชเดช ตาบลทรายมูล
อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๖๖๑
๖๓. องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เลขที่ - หมู่ ๓ ถนนทรายมูล - เชียงเครือ ตาบลไผ่
อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๗๗๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเสริฐ ลือชาธนานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

