
เทศบาลตําบลอูบมุง  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวดัอดุรธาน ี
 
ขอมูลทั่วไป 
  เทศบาลตําบลอูบมุง   ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลอูบมุงเปนเทศบาลตําบลอูบมุง 
เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม   2551  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ต้ังอยูทางทิศใตของอําเภอหนองวัวซอ   
อยูหางจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ  45  กิโลเมตร 
1. อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลโนนหวาย  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลปางกู         อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลกุดหมากไป  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลนามะเฟอง  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
2.  เนื้อที ่

พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบสูงภูเขา และเปนที่ราบลุมบางสวน เน้ือที่ทั้งหมด  ประมาณ  107.175  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ   66,984.375  ไร 
 
3.  ภูมิประเทศ 

พ้ืนที่สวนใหญของเทศบาลตําบลอูบมุงเปนภูเขารูปเกือกมาโดยรอบ และเปนที่ราบลุมบางสวน มีพ้ืนที่ทํา
การเกษตร  ประมาณ  27,083  ไร  พ้ืนที่ปาไม ประมาณ -ไร  ปาชุมชน ประมาณ 1,500 ไร   ซึ่งยังมีตนไม
ธรรมชาติเหลืออยู  เปนพ้ืนที่สาธารณะประโยชนของหมูบานที่อนุรักษไว เชน ปาชา เปนตน และมีพ้ืนที่อยูอาศัย
ประมาณ - ไร 
 
4. เขตการปกครอง 
จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง   จํานวน 10 หมูบาน   รวม 1,969  ครัวเรือน  
หมูท่ี 1 บานอูบมุง     นายสมคิด    สุวรรณสน ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครวัเรือน  222  ครัวเรือน    
หมูท่ี 2 บานโคกผักหอม นายสมพร       สมนาม ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครวัเรือน  151  ครัวเรือน 
หมูท่ี 3 บานนาลอม นายทองเสี่ยน    พระชัย ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  110  ครัวเรือน        
หมูท่ี 4 บานหวยไร นายสุนทร     ถวลิไพร ตําแหนง  กํานัน        จํานวนครัวเรือน  203  ครัวเรือน        
หมูท่ี 5 บานโนนชัยศร ี นายทวี    บุญลุม  ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  192  ครัวเรือน        
หมูท่ี 6 บานดงบังนายสุพจน       เย็นวัฒนา  ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  131  ครัวเรือน        
หมูท่ี 7 บานหนองบัวเงิน นายนอย       คํายอง ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  249  ครัวเรือน 
หมูท่ี 8 บานหนองคํา นายเกษม    นามหาจักร ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  259  ครัวเรือน        
หมูท่ี 9 บานอูบมุงเหนือ นายโสรยา    โพธิ์สัตย ตําแหนง  ผูใหญบาน   จํานวนครัวเรือน  284  ครัวเรือน        
หมูท่ี 10 บานหวยไรบูรพา นายสุวรรณ     จิตชาตรี ตําแหนง  ผูใหญบาน    จํานวนครัวเรือน 168  ครัวเรือน     
     
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง ( ขอมูล ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2555 )  มีจํานวนทั้งสิ้น  8,438  

คน   แยกเปน   ชาย  4,220  คน   หญิง  4,218  คน    มีความหนาแนนเฉลี่ย  78  คน/ตารางกิโลเมตร   
แยกตามหมูบานดังน้ี 
     หมูท่ี 1 บานอูบมุง มีประชากร ชาย 486  คน หญิง 470  คน  รวมจํานวน  956  คน  
     หมูท่ี 2 บานโคกผักหอม มีประชากร ชาย 316  คน หญิง 349 คน  รวมจํานวน  665   คน   
     หมูท่ี 3 บานนาลอม มีประชากร ชาย 244  คน หญิง 228 คน  รวมจํานวน  472  คน   
     หมูท่ี 4 บานหวยไร มีประชากร ชาย 400  คน หญิง 421 คน  รวมจํานวน  821  คน   
     หมูท่ี 5 บานโนนชัยศร ี มีประชากร ชาย 379  คน หญิง 385 คน  รวมจํานวน  764  คน   
     หมูท่ี 6 บานดงบัง มีประชากร ชาย 287  คน หญิง 258 คน  รวมจํานวน  545  คน   
     หมูท่ี 7 บานหนองบัวเงิน มีประชากร ชาย 535 คน หญิง 507 คน  รวมจํานวน 1,042  คน   
     หมูท่ี 8 บานหนองคํา มีประชากร ชาย 593 คน หญิง 575 คน  รวมจํานวน 1,168  คน   
     หมูท่ี 9 บานอูบมุงเหนือ มีประชากร ชาย 612 คน หญิง 639 คน  รวมจํานวน  1,251 คน   
     หมูท่ี 10 บานหวยไรบูรพา มีประชากร ชาย 368  คน หญิง 386 คน  รวมจํานวน  754  คน 

 
 
6.  ขอมูลดานอาชีพ รายได และการมีงานทํา 

ประชากรในตําบลอูบมุงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เน่ืองจากสภาพที่ดินมีความ
เหมาะสมกับการทํานา  ทําสวน  ปลูกพืชไร  และเลี้ยงสัตว  อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สําคัญ คือ ทําผาไหม   
ทอสื่อกก  ตัดเย็บเสื้อผา  ประชากรวัยแรงงานสวนมากอพยพเขาไปทํางานในเมืองหลวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

อาชีพทํานา    1,539 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี  11,264 ไร 
อาชีพทําไรมันสําปะหลัง         310 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี     4,429 ไร 
อาชีพทําไรออย             60 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี     1,790 ไร 
อาชีพทําสวนมะมวง          138 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี       334 ไร 
อาชีพทําสวนยางพารา          93 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี           564  ไร 
อาชีพเลี้ยงสัตว            329 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี           445 ไร 
อาชีพรับราชการ               99 คน   
อาชีพคาขาย/บริษัทเอกชน       48 คน 
นักเรียน/นักศึกษา    1,560  คน 
อาชีพรับจางท่ัวไป     1,173   คน 
อาชีพอ่ืนๆ                  902 คน 

 
7.  หนวยธุรกิจในเขตตําบลอูบมุง 

- โรงงาน/หนวยประกอบธุรกิจขนาดยอม  จํานวน   4  แหง 
- รานคา/ธุรกจิ    จํานวน    2  แหง 
- รานคาขายของชําในหมูบาน  จํานวน   34  แหง 
- รานประกอบการอาหาร   จํานวน   15  แหง 
- ปมนํ้ามัน    จํานวน    6  แหง    (ขนาดใหญ 2 แหง  ปมหลอด 4  แหง) 
- ตูนํ้ามันหยอดเหรียญ   จํานวน    8  แหง 
- โรงสีขาว    จํานวน   12  แหง 
- รานซอมรถจกัรยายนต   จํานวน    9  แหง 
- ฟารมหม ู    จํานวน    7  แหง  (ขนาดใหญ 4 แหง ขนาดเล็ก 3 แหง) 
- ฟารมไก    จํานวน    2  แหง 
- ธนาคารขาว/ยุงฉาง   จํานวน    7  แหง 

 



8. สภาพทางสังคม 
8.1  ดานการศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา   6  แหง  ไดแก 
   1 โรงเรียนบานอูบมุง    

2  โรงเรียนบานหวยไร 
   3  โรงเรียนบานโคกผักหอม   

4  โรงเรียนบานโนนชัยศรี 
   5  โรงเรียนบานหนองบัวเงิน   

6  โรงเรียนบานดงบัง 
 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  6  แหง  ไดแก 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีธัมมาคม  
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวเลิง  
4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ 
5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 
6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางอารมณ 
7  

 8.2  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
วัด / สํานักสงฆ ในเขตเทศบาล  จํานวน     18    แหง   
ลําดับที่ ชื่อวัด หมูที่ เจาอาวาส 

1 วัดรัตนมงคล 1 พระอาจารยสุดใจปยสีโร 
2 วัดทุงสวาง 2 พระครูสุทธิธรรมทัต 
3 วัดบานนาลอม 3 หลวงพอสงา   (รักษาการเจาอาวาส) 
4 วัดปาภูผาเซิม (คําบงม่ัง) 3 พระอาจารยบุญรักษจันทโก 
5 วัดสวางอารมณบานหวยไร 4 พระครูสุวรรณธมฺวุฒิ ธรรมวโร 
6 วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม 5 พระออดศิริธโร  (รักษาการเจาอาวาส) 
7 วัดปาสวางเชิงเขา (ซําผักหนาม) 5 หลวงพอสมานขันติสาโร (รักษาการเจาอาวาส) 
8 วัดดงบังพัฒนา 6 - 
9 วัดปาบานดงบัง 6 พระอาจารยวิฑูรยขันติวโร(รักษาการเจาอาวาส) 

10 วัดหนองบัวเลิง 7 พระอธิการวิชิต  ปกัสสิโร 
11 วัดเขาชองชาด 7 พระครูบรรพตจริยคุณ (บุญมี  ฐานจาโร) 
12 วัดปาศรีคําเม็ก 7 พระอาจารยขันติ ฮินฺทวังโส 
13 สํานักสงฆคําปลาหลาย 7 พระไพเราะวิสุทฺธิสีโล 
14 วัดดอยบันไดสวรรค 8 พระอธิการคํารูณตปสีโล 
15 วัดปาหนองคํา (หวยขม้ิน) 8 พระอาจารยเจษฎาจารุโภ 
16 สํานักสงฆลานประดู 8 - 
17 วัดอูบมุงเหนือ 9 พระครูประโชติสุตคุณ 
18 วัดเทพภูดิน 10 พระอธิการเสงี่ยม จํนทธมฺโม 

 
 
 
 
 



8.3  ดานสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  2  แหง  ไดแก 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานอูบมุง     
2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกผักหอม 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
เทศบาลมีสมาชิกอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)  จํานวน 166  คน  ในการดูแล 

สุขภาพอนามัยของประชาชน  เปนสื่อกลางในการแจงขาวสารการแพรระบาดของโรคและวิธีการ
ปองกันโรค ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบบานตอบาน โดยมีการช้ีแจงและประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงวิธีการและเวลาที่ใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  เพ่ือใหประชาชนนําขยะ
มูลฝอยมาทิ้งใหตรงกับเวลาจัดเก็บของเทศบาล พรอมน้ีเทศบาลยังจัดกิจกรรมรณรงคสราง
จิตสํานึกในการคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของขยะและใหงายตอการขนสงไป
กําจัด   

   - รถเก็บขนขยะแบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน   จํานวน  1  คนั    
   -  คนงานประจํารถเก็บขยะ  4  คน 
   - ปริมาณขยะ  5-6  ตัน/วัน 
   - ขยะที่เก็บขนได  จํานวน  5-6  ตัน/วัน 

- กําจัดขยะโดยวิธีการฝงกลบ (ขออนุเคราะหบอกําจัดขยะจาก อปท.ขางเคียงโดย 
  สนับสนุนคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย) 

 
8.4  การบริการพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคม  การติดตอสือ่สาร  การคมนาคม ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวกและระหวาง
หมูบานมีถนนเช่ือมตอทุกหมูบาน  

1) ถนนสายหลัก  ถนนอุดรฯ-กุดหมากไฟ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 
ระยะทางประมาณ  3.00 กม. ผานหมูที่ 1 , 9, 4 ,10 

2) ถนนสายรอง  ถนนอูบมุง-หนองบัวเงิน ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4019 
ระยะทางประมาณ  6.00 กม. ผานหมูที่ 1 , 3 , 2 , 7  

3) ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข  2315    ระยะทางประมาณ  5.00  ก.ม. 
4) ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอูบมุง  มีดังน้ี 
     4.1)  ถนนลาดยาง  ระยะทางรวม 3.00 กิโลเมตร 
     4.2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 1.60 กิโลเมตร 
     4.3)  ถนนหินคลุก  ระยะทางรวม 6.90 กิโลเมตร 

            4.4)  ถนนดิน,ถนนลูกรังฯ ระยะทางรวม 5.00 กิโลเมตร 
การติดตอสื่อสาร ทุกหมูบานมีโทรศัพทสาธารณะใชประจําหมูบาน จํานวนโทรศัพท 
สาธารณะที่ใชการไดรวมทั้งหมด  จํานวน  8  ตู 
 
 
 
 
 



2. การไฟฟา ประชาชนในตําบลอูบมุง มีไฟฟาใช 10 หมูบาน จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 1,693  
ครัวเรือนไฟฟาสองสวางสาธารณะในชุมชนมี จํานวน   158 จุด 

3. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล 1 แหง ไดแก ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลอูบมุง 

4. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
- ศูนยบริการประชาชนประจําตําบล  1  แหง       
- รถบรรทุกนํ้า ขนาด 10,000  ลิตร  จํานวน 1 คัน 
- รถยนตตรวจการ  จํานวน 1 คัน            
- รถกูชีพกูภัย  จํานวน  1  คนั 
- รถบริการประชาชน  จํานวน  2  คัน       
- ถังดับเพลิงใชการได  จํานวน 25 ถัง 
- กูชีพกูภัย   จํานวน  4 คน             
- คนงานปองกัน  จํานวน 13 คน 
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน 137 คน    
- อาสาสมัครตํารวจชุมชน  จํานวน 57 คน 

  5. หอกระจายขาวประจําหมูบาน  11  แหง  เสียงตามสาย  14  แหง 
  6. ศูนยบริการอินเตอรเน็ต (ICT)   จํานวน  1  แหง 

7. สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ   ตําบลอูบมุงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวดาน
ประเพณีวัฒนธรรม  ประกอบดวย  พระใหญวัดเขาชองชาด  นํ้าตกตาดขา  ถ้ําเจีย  อางเก็บนํ้าหวยพาน
โพ อางเก็บนํ้าหวยขมิ้น  วัดดอยนํ้าจั้น  วัดดอยบันไดสวรรค  วัดรัตนมงคล   

  8. สนามกีฬา/ลานกีฬา    จํานวน   9 แหง 
  9. สวนสาธารณะ จํานวน  1  แหง 
  10. สนามเด็กเลน จํานวน  6  แหง 
  11. แหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ  

- ลํานํ้า,ลําหวย จํานวน  13  แหง  ไดแก  ลําหวยหลวง  ลําหวยขมิ้น  ลําหวยพานโพ  
ลําหวยกุดไผ  ลําหวยคําข้ีลิง ลําหวยลึก  ลําหวยสะแบง  ลําหวยขา  ลําหวยไร  ลําหวยกระแต  
ลําหวยสัก ลําหวยผักขา  ลําหวยโสกจิก 

- บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จํานวน  5  แหง  ไดแก  หนองวังบอน  ซําผักหนาม   ซําตีนเปด   
หนองอีเต้ีย  หนองคํา  หนองคําขี้ลิง  หนองบานโคกผักหอม 

      12. แหลงนํ้าทีส่รางขึ้น  
    - อางเก็บ  2  แหง  ไดแก อางเก็บนํ้าหวยขมิ้น อางเก็บนํ้าหวยพานโพ 

- ฝายกั้นนํ้า  8  แหง   คลองสงนํ้า  6  แหง   สระนํ้า  11  แหง   บอนํ้าต้ืน  69  บอ   
บอโยก  16  บอ  ประปาหมูบาน 13  แหง    บอบาดาล  406  บอ    ถังเก็บนํ้าฝน    -    แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  ศักยภาพของเทศบาลตําบลอูบมุง 
 

คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลอูบมุง 
  นายสมชาติ   มาตรผล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอูบมุง 
  นายหมุน   กองสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอูบมุง 
   นายปญญา   ยอดคีรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอูบมุง 
  นายสมเพียร    เนาวสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
 
         สมาชกิสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที ่1           สมาชกิสภาเทศบาลเขตเลือกต้ังที่ 2 

1.  นายพรพนา       แกวศรคีราม   1.   นางเพ็ญศรี         กงภูเวส 
2.  นางสายทอง      เพียจันทร   2.   นายสม              โหงทอง 
3.  นางรจนา           เชาวช่ืน   3.   นายทองคํา         ลีบาง 
4.  นายสไกร          จันจําปา   4.   นายสมเพชร      สูงสุด 
5.  นายไพรสนู      คํายอง   5.   นายสมควร        สินนา 
6.  นายบุญธรรม   สูงเรือง   6.   นายวีรพล          ภูตาเพิด  
 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนกังานจาง 
นายสราวุฒิ          ทรงอาจ  ปลัดเทศบาล  ( ระดับ 7 ) 
นายสาคร            ศรีเฉลิม  รองปลัดเทศบาล  ( ระดับ 6 ) 
 
สํานักปลัดเทศบาล     
นายอราม         ชุมแวงวาป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ( ระดับ 6 ) 
นายคชรัตน        สนิมค้ํา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ( ระดับ  6ว ) 
นายอภิสิทธ์ิ          แสนชมภู นักวิชาการเกษตร  ( ระดับ 6ว ) 
นายธีระพงษ        เวชบรรพต เจาหนาที่สันทนาการ  ( ระดับ  6ว )   
นางสาวพรเพ็ญ     สามเณร นิติกร  ( ระดับ 6ว ) 
นางสาวนภสร       เมืองแพน นักวิชาการสุขาภิบาล ( ระดับ 6ว ) 
นายสุเทพ          เน่ืองชมภู นักวิชาการศึกษา  ( ระดับ 6ว ) 
นางสาวสนม        อ่ิมใจ  บุคลากร  (ระดับ 5 )   
นายปรารพ        แสงกุดเรือ นักพัฒนาชุมชน ( ระดับ  4 )  
พ.จ.อ. วิชัย         นาสมโภชน เจาพนักงานธุรการ  (ระดับ  4 ) 
นางสาววิภาวดี      รามศิร ิ เจาพนักงานทะเบียน  ( ระดับ 4 ) 
นายอังกูร        ธุระพล  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ระดับ 2 ) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ระดับ 2 -4/5) –วาง- 
ส.อ.โสภัณ         วาโย  เจาหนาที่พัฒนาชุมชน (ระดับ 3 ) 
นางกฤตกนธธร      พลสามารถ ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯวัดหนองบัวเลิง 
นางฉวีวรรณ     เฉลิมวงศ  ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯวัดทุงสวาง 
นางอริสา         ศริิขวง  ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯวัดอูบมุงเหนือ 
นางเกศแกว      นันทพล  ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯวัดสวางอารมณ 
นางฉวีวรรณ      กริชคม  ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯวัดโพธ์ิศรีธัมมาคม 
นางจิตอนงค      นันทะพล ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย )รักษาการหวัหนาศูนยฯบานดงบัง 
นางสาวจําเรือน       เทียมกนั ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย ) 



นางอภิญญา       ศลิาเดช  ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย ) 
นางสาวสุพัตรา       ศรีทองมน ครูผูดูแลเด็ก (ระดับ ครูผูชวย ) 
พนักงานจางสงักัดสํานักปลดัเทศบาล จํานวน  24   อัตรา   
          
กองคลัง     
นายกิตติศักด์ิ      กิจขยัน   ผูอํานวยการกองคลัง  ( ระดับ 7 ) 
นางสาวชนินทรญา     อินเทพา  นักวิชาการเงินและบัญชี  ( ระดับ 3 ) 
นางสาวกฤตพร      บุตรโท  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ( ระดับ 3 ) 
นางณัฏฐเขมิกา      ปรินชานพันธุกร เจาพนักงานพัสดุ ( ระดับ 3 ) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ( ระดับ 2-4/5 ) -วาง- 
พนักงานจางสงักัดกองคลัง  จํานวน   6  อัตรา       
 
กองชาง    
นายปรีชา          ขันทอง   หัวหนากองชาง ( ระดับ 6 ) 
นายสุริยา           สิงหแกว  นายชางโยธา  (ระดับ  5 ) 
วิศวกร ( ระดับ 3-5/6 ) -วาง- 
นายสมบัติ          ทองโพธ์ิ  ลูกจางประจําตําแหนงผูชวยชางทั่วไป 
พนักงานจางสงักัดกองชาง  จํานวน  3  อัตรา   
 

 


