
1. ชื่อ    เทศบาลตําบลโนนสะอาด   อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 

2. ประวตัิตําบลโนนสะอาด    
   ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตําบลโนนหัน 
ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตําบลโนนหัน   
   ในวันที่ 24 ตุลาดคม 2534 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จํานวน 9 หมู่บ้าน 
ที่ให้ช่ือ "ตําบลโนนสะอาด" เน่ืองจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ ่
ที่อยู่ในเขตการปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อม 
ในการพัฒนามาก สามารถเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอ่ืนในตําบลจึงได้ช่ือว่า "บ้านโนนสะอาด  
   สภาพทั่วไปของตําบล : ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอชุมแพ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 
92 กิโลเมตร สถาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุม่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญได้แก่    ลาํนํ้าเชิญ    
เป็นแม่นํ้าสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก  
 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
๑.  ด้านกายภาพ 

๑.๑  ที่ต้ัง 
ตําบลโนนสะอาด ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสายมลิวรรณ หา่งจากจังหวัด

ขอนแก่น ๙๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๖.๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐,๓๖๒.๕๐ ไร่  (ละติจุด ๑๖.๕๘  ลองจิจูด  
๑๐๒.๐)มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังน้ี 
 ทิศเหนือ จดพ้ืนที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพ้ืนที่  ตําบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จดพ้ืนที่  ตําบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพ้ืนที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ตําบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 
 เทศบาลตําบลโนนสะอาด  (จัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖)           
โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  คนแรก  ช่ือ  นายช้ันฟ้า  ทีภูเวียง  
 

สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด   
ต้ังอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที ่ ๑  ตําบลโนนสะอาด  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๓-๒๑๐๓๑๘   โทรสาร  ๐๔๓-๒๑๐๓๑๘   
เบอร์โทรศัพท์งานกู้ชีพ (ศูนย์  Ems)  ช่วยผูป่้วยฉุกเฉนิ  ๐๔๓-๒๑๐๙๑๖ 
 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๑๖.๕๘   ตร.กม.  (๑๐,๓๖๒.๕๐ไร่)   มลีักษณะเป็นที่ราบริม

แม่นํ้าเชิญ  มบึีงและหนองนํ้า (ขนาด ๒๐๐-๑,๐๐๐ ไร่) กระจายอยู่โดยท่ัวไป (จํานวนบึงและหนอง ๗ แห่ง) 
นอกจากน้ันยังมีลําห้วยสายสัน้ๆอีกส่วนหน่ึง มีลุ่มนํ้าสําคญัคือ ลุม่นํ้าเชิญ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ ลํานํ้าเชิญ เป็นแม่นํ้าสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก  โดยสามารถ
จําแนกพ้ืนที่ได้ดังน้ี 



 
ลําดับ ข้อมูล จํานวน(ไร่) คิดเปน็ร้อยละ 
๑ พ้ืนที่ป่าสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 

๔ พ้ืนที่อ่ืนๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 
รวม ๑๕,๙๘๙ 

 
   พ้ืนที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จํานวน ๙,๐๗๙ ไร่ คิดเป็นรอ้ย
ละ ๕๖.๗๘ ของพ้ืนที่ทั้งตําบลหรือร้อยละ ๙๒.๗๔ ของพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีมา.(๑) สํานักงานสถิติจังหวัด
ขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จังหวัดขอนแก่น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชุมแพ 

 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งม ี๓ ฤดู ดังน้ี  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางคร้ังอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิตํ่าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ํา 
แหล่งน้าํธรรมชาติ 
* ลํานํ้า  ลําห้วย   จํานวน     ๔  แห่ง 

- ลําห้วยแย้ 
- ลํานํ้าเชิญ 
- ลําห้วยต้อน 
- ลําห้วยน้อย 

 



 
* บึง หนอง/คลอง  จํานวน   ๖  แห่ง 

-    กุดยางใต้   หมู่ที่ ๔ 
-    กุดตาผาน   หมู่ที่ ๔ 
-    กุดเอ่ียนจ่อย   หมู่ที่ ๑ 
- บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน  หมู่ที่  ๑,๒,๙ 
- บึงหนองผือ    หมู่ที่ ๗,๘ 
- บึงหนองบัว     หมู่ที่ ๓ 

      แหล่งน้าํที่สร้างขึ้น 
-     ฝาย  ๒   แห่ง 
- บ่อนํ้าต้ืน – แห่ง 
- บ่อโยก  ๔๐  แห่ง (ใช้การไม่ได้) 
-    บ่อสาธารณะบ้านหนองบัว 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่ 
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยางใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตําบลโนนหัน ต่อมา
ได้แยกการปกครองออกจากตําบลโนนหันในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จํานวน 
๙ หมู่บ้านที่ให้ช่ือ "ตําบลโนนสะอาด" เน่ืองจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตการ
ปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถเป็นแบบอย่างแก่
หมู่บ้านอ่ืนในตําบลจึงได้ช่ือว่า "บ้านโนนสะอาด 
 จัดต้ังเป็นสภาตําบลโนนสะอาด (สภา)   เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๓๔ 
 จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด (อบต.) เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 จัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลโนนสะอาด (เทศบาล)  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
       อาณาเขตของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 ทิศเหนือ จดพ้ืนที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพ้ืนที่  ตําบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จดพ้ืนที่  ตําบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 



 ทิศตะวันตก จดพ้ืนที่  ตําบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ตําบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
 หมู่ที ่ ๑  บ้านโนนสะอาด 
 หมู่ที ่ ๒  บ้านเหมือดแอ่ 
 หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
 หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
 หมู่ที ่ ๕  บ้านแสนสุข 
 หมู่ที่  ๖   บ้านสมบูรณ์สขุ 
 หมู่ที่  ๗   บ้านสนามบิน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
 หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 

 
รายชื่อผู้นาํหมู่บ้านตําบลโนนสะอาด 

 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายนาม กํานนั – ผู้ใหญ่บา้น 

๑ บ้านโนนสะอาด นายกัมพล   สงิห์อาจ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ นายมนตรี  รินอินทร์ 

๓ บ้านหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม 

๔ บ้านโนนลาน นายแดง  เจียมภูเขียว 

๕ บ้านแสนสุข นายไพรวัลย์  มาเวียง 

๖ บ้านสมบูรณ์สขุ นายพิชิต  ลาสอน 

๗ บ้านสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค์ 

๘ บ้านโนนเรียน นายสวิง  บุญบุรี 

๙ บ้านมิตรภาพ นายสุชาติ  สิงห์เอ่ียม 

กํานันตําบลโนนสะอาด นายพชิิต  ลาสอน 

 



 
 
๒.๒  การเลือกต้ัง 

  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ 
เขตเลือกต้ัง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังน้ี 

เขตเลือกต้ังที่  ๑   ประกอบด้วย  หมู่ที ่ ๑-๔   
เขตเลือกต้ังที่   ๒   ประกอบไปด้วย หมู่ที ่ ๕-๙ 
 

   
ทําเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

๑ นายช้ันฟ้า  ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด 

๒ นายเลิศ  พรมลิ รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๑ 

๓ นายสมจิตร  สมีาสี รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๒ 

๔ นายวันที   รินอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕ นางสาวทักษิณา  ธรรมกุล เลขานุการนายกฯ 
 
 

  ทําเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต 

๑ นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง ประธานสภาเทศบาลฯ 

๒ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๔ นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๕ นายประมวล  เกิดคํา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๖ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๗ นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๘ นายสานิต  ชมพูมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๙ นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๑๐ นายไสว  บุตรจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 



๑๑ นางสุภาษี  คําเบ้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๒ นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๓.  ประชากร 
 

๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 

   ประชากร ในปี ๒๕๕๙ มีประชากรท้ังสิ้น ๖,๕๓๗ คน    แยกเป็นชาย ๓,๖๘๙ คน   หญิง ๒,๘๔๘ 
คน 
ข้อมูลจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๐๓๗ ครัวเรือน (บ้านปกติ  ๑,๘๘๐  ครัวเรือน  บ้านรื้อถอน  ๑๕๗  
ครัวเรือน)  
 

จํานวนประชากร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

รวม 

(คน) 

๑ บ้านโนนสะอาด ๒๘๔ ๕๓๔ ๔๗๘ ๑,๐๑๒ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ ๓๒๙ ๕๘๗ ๕๘๙ ๑,๑๗๖ 

๓ บ้านหนองบัว ๒๐๙ ๓๖๕ ๓๗๑ ๗๓๖ 

๔ บ้านโนนลาน ๓๔๓ ๕๕๒ ๕๔๑ ๑,๐๙๓ 

๕ บ้านแสนสุข ๑๘๖ ๑๗๘ ๑๘๑ ๓๕๙ 

๖ บ้านสมบูรณ์สขุ ๒๘๘ ๘๔๗ ๗๖ ๙๒๓ 

๗ บ้านสนามบิน ๑๕๐ ๒๓๘ ๒๔๑ ๔๗๙ 

๘ บ้านโนนเรียน ๑๗๕ ๒๙๑ ๒๘๖ ๕๗๗ 

๙ บ้านมิตรภาพ ๙๗ ๘๕ ๘๘ ๑๘๒ 

 รวมทั้งสิน้ ๒,๐๓๗ ๓,๖๘๙ ๒,๘๔๘ ๖,๕๓๗ 



 
** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอําเภอ   อําเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   
    ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  พิมพ์วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

3. โครงสร้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
3.1  ฝ่ายการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2   ฝ่ายประจาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตาํบลโนนสะอาด

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีตาํบลโนนสะอาด รองนายกเทศมนตรีตาํบลโนนสะอาด

ประธานสภาเทศบาลตาํบล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  2 

นายกเทศมนตรีตาํบลโนนสะอาด

ปลดัเทศบาลตาํบลโนนสะอาด 

รองปลดัเทศบาลตาํบลโนนสะอาด

หวัหนา้สาํนกัปลดั 

งานนิติกร 

ผอ.กองคลงั ผอ.กองชาง่  ผอ.กองการศึกษาฯ 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานบริหารงานทวัไป่  

งานพสัดุ

งานจดัเกบรายได้็  

งานการเงินและบญัชี

งานไฟฟ้า 

งานผงัเมือง 

งานโยธา 

งานศูนยเ์ด็ก

งานการศึกษา 



 

งานบุคคล 

งานป้องกนฯั  

งานการเกษตร 


