
 
 

 หน้า ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 

๑.๑  ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
 ๑.๑.๑  ที่ตั้งของตำบล 
  ตำบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสายมะลิวัลย์ ห่างจาก

จังหวัดขอนแก่น ๙๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๖.๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐,๓๖๒.๕๐ ไร่  (ละติจุด ๑๖.๕๘  
ลองจิจูด  ๑๐๒.๐) มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

 

  ทิศเหนือ จดพื้นที่  ตำบลหนองเขียด    อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
  ทิศใต้  จดพื้นที่  ตำบลดงกลาง        อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
  ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ตำบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ตำบลหนองเขียด     อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ 
      ตำบลดงบัง     อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 

   เทศบาลตำบลโนนสะอาด  (จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖)            
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด   
  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐   
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๓-424873     โทรสาร  ๐๔๓-424873  
 เว็บไซต์เทศบาล    www.non-saad.go.th 

 
ภาพที่ ๑  แสดงแผนที่ตำบลโนนสะอาด 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

http://www.non-saad.go.th/
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 ๑.๑.๒  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 
 

 
ภาพที่   ๒    แสดงแผนที่หมู่บ้านในตำบลโนนสะอาด 

 

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

ริมแม่น้ำเชิญ  มีบึงและหนองน้ำ (ขนาด ๒๐๐-๑,๐๐๐ ไร่) กระจายอยู่โดยทั่วไป (จำนวนบึงและหนอง ๗ 
แห่ง) นอกจากนั้นยังมีลำห้วยสายสั้นๆอีกส่วนหนึ่ง มีลุ่มน้ำสำคัญคือ ลุ่มน้ำเชิญ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำเชิญ เป็นแม่น้ำสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก  โดย
สามารถจำแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

 

 ตารางท่ี  ๑  ตารางจำแนกประเภทพ้ืนที่ในตำบลโนนสะอาด 
ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

๑ พ้ืนที่ป่าสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

รวม ๑๕,๙๘๙ 



 
 

 หน้า ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
ภาพที่  ๓   แสดงจำนวนร้อยละของประเภทพ้ืนที่ในตำบลโนนสะอาด 

 
      พ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จำนวน ๙,๐๗๙ ไร่  คิด
เป็นร้อยละ ๕๖.๗๘ ของพ้ืนที่ทั้งตำบลหรือร้อยละ ๙๒.๗๔ ของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มา.(๑) สำนักงานสถิติ
จังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ
แห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ 
– ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 
    ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ ในเขตการปกครองของตำบล            
โนนหัน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลโนนหันในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการ
ปกครอง จำนวน ๙ หมู่บ้านที่ให้ "ตำบลโนนสะอาด" เนื่องจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่
อยู่ในเขตการปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถ
เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นในตำบลจึงได้ว่า "บ้านโนนสะอาด 
 

 จัดตั้งเป็นสภาตำบลโนนสะอาด (สภา)   เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๓๔ 
 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด (อบต.) เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาด (เทศบาล)  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 
       อาณาเขตของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 ทิศเหนือ จดพื้นที่  ตำบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพื้นที่  ตำบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ตำบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ตำบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ตำบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  จำนวน  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้   
 

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

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ตารางท่ี  ๒   ตารางแสดงรายผู้นำหมู่บ้านตำบลโนนสะอาด 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายนาม กำนัน – 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ตำแหน่ง 

๑ บ้านโนนสะอาด นายกัมพล   สิงห์อาจ ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านเหมือดแอ่ นายมลตรี  รินอินทร์ กำนันตำบลโนนสะอาด 
๓ บ้านหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านโนนลาน นายเกษม  เวียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านแสนสุข นายพิชิต  รองทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านสมบูรณ์สุข นายอเนก  ศรีคำภา ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านโนนเรียน นายสวิง  บุญบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านมิตรภาพ นายล้อม  ศรีอุดร ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑   ประกอบด้วย   หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๓ , 4 (บางส่วน) , ๙   
เขตเลือกตั้งท่ี   ๒   ประกอบด้วย  หมู่ที ่ ๔ (บางส่วน) , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ 
(ข้อมูลการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ประจำปี 2564  วันที่  28  มีนาคม 2564) 
 

   ตารางท่ี  ๓   ตารางแสดงจำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

จำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
จำนวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕  ปี ๓,184 ๒,๔33 ๕,617 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ปี 3,073 ๒,๓34 ๕,407 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ปี ๒,998 ๒,๒๗0 ๕,268 
 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนท่ีว่าการอำเภออำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖4   
 

ตารางท่ี  ๔  ตารางแสดงทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 

๑ นายชั้นฟูา  ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ๒๕๕๖ – 1 กุมภาพันธ์  2564 

2 นายบุญแสง  พรนิคม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด 28 มีนาคม 2564 - ปัจจุบนั 
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ตารางท่ี  ๕  ตารางแสดงข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ประจำปี ๒๕๖4 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายบุญแสง  พรนิคม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด 

๒ นายสัญญา  ถี่ถ้วน รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๑ 

๓ นางสาวทักษิณา ธรรมกุล รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๒ 

๔ นายมา  ลาปะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕ นายมนูญ  คำมูลคร เลขานุการนายกฯ 
 

       ตารางท่ี  ๖  ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ประจำปี  ๒๕๖4 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต 

๑ นายแดง  เจียมภูเขียว ประธานสภาเทศบาลฯ 

๒ นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๔ นายบุญทำ  สุกอุดทา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๕ นางชุติมันต์  ชัยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๖ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๗ นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 
๘ นางธนานันต์  ทองนำ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๙ นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๐ นายไสว  บุตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๑๑ นายทะ   ไกรเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๒ นายสานิต  ชมภูมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

 
๓.  ประชากร 
 

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
    ประชากร ในปี  ๒๕๖4  มีประชากรทั้งสิ้น  6,458  คน   แยกเป็น 

- ชาย    3,635    คน 
- หญิง     2,823    คน 

   ข้อมูลจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,982   หลังคาเรือน   

  



 
 

 หน้า ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ตารางท่ี  ๗  ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรในตำบลโนนสะอาด  ประจำปี  ๒๕๖4 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 
๑ บ้านโนนสะอาด 285 536 481 ๑,017 

๒ บ้านเหมือดแอ่ ๓25 579 567 ๑,๑46 

๓ บ้านหนองบัว ๒๐8 372 ๓๖1 ๗33 

๔ บ้านโนนลาน ๓24 ๕47 ๕50 ๑,๐๙7 

๕ บ้านแสนสุข ๑๗8 ๑81 ๑๘8 ๓๖9 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข ๒71 818 57 875 

๗ บ้านสนามบิน ๑40 221 ๒๔3 ๔64 

๘ บ้านโนนเรียน ๑๖7 286 ๒๙0 ๕76 

๙ บ้านมิตรภาพ 84 95 86 ๑81 

 รวมทั้งสิ้น ๑,๙82 3,635 2,823 6,458 
 

**  ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอ   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
*** ข้อมูล  ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖4  พิมพ์วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖4 
 

ตารางท่ี  ๘ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากร  ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) และการคาดการณ์ใน 
อนาคาต (พ.ศ.๒๕๖5) 

 

คาดการณ์ในอนาคต

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑ บ้านโนนสะอาด 1,016       1,012       1,006       1,018       1,017       1,020               

๒ บ้านเหมอืดแอ่ 1,180       1,163       1,150       1,149       1,146       1,150               

๓ บ้านหนองบัว 735         730         729         727         733         740                 

๔ บ้านโนนลาน 1,099       1,101       1,093       1,099       1,097       1,100               

๕ บ้านแสนสุข 358         371         362         369         369         375                 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข 1,039       910         968         816         875         900                 

๗ บ้านสนามบิน 479         475         471         461         464         470                 

๘ บ้านโนนเรียน 581         578         580         577         576         580                 

๙ บ้านมติรภาพ 184         199         194         187         181         190                 

รวมท้ังส้ิน 6,671       6,539       6,553       6,403       6,458       6,525              

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน
จ านวนประชากร ย้อนหลัง ๕ ปี  (คน)



 
 

 หน้า ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 

ภาพที่  ๔  แสดงสถิติจำนวนประชากรย้อนหลัง ๕  ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4)  และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖5 
 

ตารางท่ี  ๙  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน  ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) และการคาดการณ์ใน 
อนาคาต (พ.ศ.๒๕๖5) 

 

คาดการณ์ในอนาคต

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑ บ้านโนนสะอาด 265         271         274         284         285         290                 

๒ บ้านเหมอืดแอ่ 312         314         316         322         325         330                 

๓ บ้านหนองบัว 203         205         205         208         208         210                 

๔ บ้านโนนลาน 311         313         316         322         324         325                 

๕ บ้านแสนสุข 165         166         171         176         178         180                 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข 265         266         267         270         271         275                 

๗ บ้านสนามบิน 135         136         136         140         140         140                 

๘ บ้านโนนเรียน 162         163         164         167         167         170                 

๙ บ้านมติรภาพ 75           77           78           82           84           85                  

รวมท้ังส้ิน 1,893       1,911       1,927       1,971       1,982       2,005              

จ านวนครัวเรือน  ย้อนหลัง ๕ ปี  (หลัง)
หมู่ท่ี ช่ือบ้าน



 
 

 หน้า ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 

 

ภาพที่  ๕  แสดงสถิติจำนวนครัวเรือนย้อนหลัง ๕  ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4)  และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖5 
 

ตารางท่ี ๑๐  ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
 

 

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
จำนวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 25 ๓4 59 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕  ป ี ๓,184 ๒,๔33 ๕,617 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ป ี 3,073 ๒,๓34 ๕,407 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ป ี ๒,998 ๒,๒๗0 ๕,268 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 43 ๐ 43 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 85 ๐ 85 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอ   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
    ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖4  พิมพ์วันที่  ๒  กันยายน   ๒๕๖4 



 
 

 หน้า ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
ตารางท่ี ๑๑  ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
 

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
จำนวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

ประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว่า ๑๘  ปี) ๕40 488 ๑,๐28 

ประชากร (อายุ ๑๘-59  ปี) ๒,527 ๑,674 ๔,201 

ประชากรผู้สูงอายุ  (อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป) 568 661 1,229 

รวมประชากรทั้งสิ้น 3,635 ๒,๘23 ๖,458 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอ   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
    ณ  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖4   พิมพ์วันที่  ๒  กันยายน    ๒๕๖4 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑  การศึกษา 
       จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวั น ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   

 
       ตารางท่ี ๑๒  ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาในเขตตำบลโนนสะอาด 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด หมายเหตุ 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด    เทศบาล ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาภิรมย์  

(บ้านเหมือดแอ่) 
เทศบาล ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 

 
๓ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ สพฐ.  
๔ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สพฐ.  
๕ โรงเรียนบ้านโนนลาน สพฐ.  

 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ตารางท่ี ๑๓  ตารางแสดงข้อมูลจำนวนครู  ห้องเรียน  และนักเรียน  แยกชาย-หญิง    
 

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวนครู จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านโนนบุรุษ 6 8 41 36 77 

๒ บ้านโนนลาน 5 8 21 28 49 

๓ เหมือดแอ่หนองบัว   
    -  ระดับประถมศึกษา 
    -  ระดับมัธยมศึกษา 

5 5 23 26 49 

๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 6 5 29 30 59 

๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ 3 2 13 14 27 

** ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  จากการสำรวจ  ณ  เดือนมิถุนายน   ๒๕๖4  
 
๔.๒  สาธารณสุข 

                 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา 
คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็ก        แรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออก
กำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  อสม.ประจำตำบล  
กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  ร่วมกับโรงพยาบาลชุมแพ  สาธารณสุขอำเภอชุมแพ  จัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหา   

- โรงพยาบาลของรัฐ    - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล ๑   แห่ง  (อยู่ในเขตเทศบาลโนนหัน) 
- สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง 
- อัตราและการใช้ส้วม   ๑๐๐     เปอร์เซ็นต์ 

 



 
 

 หน้า ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

       ๔.๓  อาชญากรรม 
       เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีครัวเรือน   ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  
คือการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในที่สาธารณะ  ติดตั้งไฟส่องสว่างทางร่วมทางแยก  ติดตั้งป้ายบอกทางและ
ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่ มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และ
โทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรชุมแพ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.)  และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพ(ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่  ผู้ติดยา  ผู้เสพ  ผู้ค้า  ให้ห่างไกลและรู้ทัน
ยาเสพติด  จึงไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ตำบลโนนสะอาดอีกต่อไป  

 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  
โดยทางรถยนต์ เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งสามารถเมต่อกับภาคเหนือทาง

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย และเป็นประตูเมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทางจังหวัดเลยทะลุออก
ประเทศลาว  ส่วนการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น  ตามถนนมะลิวรรณ  ผ่านอำเภอชุมแพ ถึงเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๙๒ กิโลเมตร 

 

๕.๒  การไฟฟูา 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะ  และทางสู่แหล่งเกษตรยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน   

๕.๓  การประปา 
       ประชาชนตำบลโนนสะอาด ทุกหมู่บ้านใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน  ซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดทำ  และงบอุดหนุนเพ่ิมเติมจากเงินกองทุนประปาหมู่บ้าน  มีการตรวจสอบและ          
วัดปริมาณคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน   

๕.๔  โทรศัพท์  
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด    
โทรศัพท์    ๐๔๓-424873 
โทรสาร   ๐๔๓-424873 
งานกู้ชีพกู้ภัย  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
โทรศัพท์    ๐๔๓-424874 
สายด่วน ๑๖๖๙ 

๕.๕  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด    
เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่  ๑  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐ 
ที่ทำการไปรษณีย์ 
ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๙๐ 
การสื่อสาร 
เว็บไซต์เทศบาล      :      www.non-saad.go.th 
เฟสบุ้คเทศบาล : เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

 

http://www.non-saad.go.th/
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 

  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย รับ
ราชการ เป็นต้น เฉลี่ยรายได้ของประชากร ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี พืชทางการเกษตรที่นิยมปลูกมาก
ที่สุด นอกจากข้าวแล้ว ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก ส้มโอ ฝรั่ง มะเขือ เป็นต้น 
   สำหรับการรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  มีทั้งสิ้น ๒๐ กลุ่ม มีสมาชิกเกือบ ๒,๐๐๐ คน และมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือการออมทรัพย์ จำนวน ๙ กลุ่ม สมาชิกก็คือราษฎรแต่ละหมู่บ้าน  อาชีพ แบ่งเป็น 
-   การทำนา เป็นอาชีพหลักของราษฎร  ได้ผลผลิต ๔๖๘ กิโลกรัม/ไร่ 
-   ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแล้ง  จำนวน  ๔๕๒ ครัวเรือน 
-   เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือขาย    จำนวน   ๑๑๘   ครัวเรือน 
-   ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากกกว่า ๑ อาชีพ  จำนวน   ๗๔๒  ครัวเรือน 
-   ทำการประกอบอาชีพอย่างเดียว   จำนวน    ๒๖๒   ครัวเรือน 
-   นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทำสวนผักผลไม้ ทำบ่อเลี้ยงปลา ไว้เพื่อกินในครัวเรือนและจำหน่าย และ
อพยพไปประกอบอาชีพยังที่อ่ืน 
 

   ๖.๒  การประมง 
   ตำบลโนนสะอาด  ไม่มีอาชีพประมง  แต่มีการจับปลาหากินตามฤดูกาล  เพราะตำบลโนนสะอาดมี
แหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายแห่ง  และเป็นทางผ่านของน้ำเชิญ  ทำให้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ดี  และน้ำ
หลากในช่วงฤดูฝน  จึงทำให้ประชาชนในตำบลมีเครื่องมือไว้หาปลาเกือบทุกครัวเรือน   ซึ่งทางเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด  ได้มีโครงการอนุบาลปลา  และเพาะพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในตำบลโนนสะอาด  ได้มี
ความรู้ไว้ประกอบอาชีพด้วยอีกทาง 
 

  ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในตำบลโนนสะอาด  บางส่วนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัว  ควาย  หมู  เป็ด  และไก่  และทาง
เทศบาลได้จัดอบรมร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชุมแพ  เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา  พร้อมทั้งมี
มาตรการกำกับควบคุมดูแลประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย  เพ่ือไม่ให้ส่งผลเสียหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
 

 ๖.๔  การบริการ 
โรงแรม   2 แห่ง 
รีสอร์ท   6 แห่ง 
ร้านอาหาร   7 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง   - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์   -      แห่ง 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  ๓   แห่ง 
 

 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
 เทศบาลตำบลโนนสะอาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นำโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  โดยมีแผนขุดลอกบึงห้วยต้อน บึงหนองแหวน  เพ่ือผลิตไฟฟูาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของอำเภอชุมแพ  เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และตำบลโนนสะอาดมีเขตติดต่อกับเขตท่องเที่ยวเขื่อน
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จุฬาภรณ์  น้ำผุดทับลาว  อำเภอคอนสารของจังหวัดชัยภูมิ  ทางผ่านไปน้ำหนาว  เขาค้อ  ภูทับเบิก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ภูเรือ  และเชียงคาน  จังหวัดเลย  ฯลฯ 
    

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    จำนวน    ๘ แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
-  โรงงานเฟอร์นิเจอร์     จำนวน   ๑   แห่ง 
-  โรงกลึง       จำนวน   ๑   แห่ง 
-  โรงอิฐ       จำนวน  ๒ แห่ง 
-  ร้านผลิตไม้แบบ      จำนวน  ๑ แห่ง 
-  โรงทำขนมจีน      จำนวน  ๑ แห่ง 

 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        -  การพาณิชย์   จำนวน     33   แห่ง     ได้แก่ 

-  ร้านค้า    จำนวน  30 แห่ง 
-  ธุรกิจขายลูกปลา   จำนวน   ๑ แห่ง 
-  ธุรกิจขายรถยนต์มือสอง  จำนวน  - แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ    จำนวน  ๑ แห่ง 
-  ร้านเคาะพ่นสี    จำนวน  - แห่ง 
-  ร้านอาหารแช่เย็น   จำนวน  ๑ แห่ง 

          -  กลุ่มอาชีพ   จำนวน    ๓    กลุ่ม     ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  หมู่ที่  ๓ 
   - กลุ่มข้าว  กข.๖    หมู่ที่  ๓ 
   - กลุ่มทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก  หมู่ที่  ๗,๘ 
 

 ๖.๘  แรงงาน 
  แรงงานในเขตตำบลโนนสะอาด  ส่วนมากเป็นแรงงานท้องถิ่น  แรงงานจะเป็นคนในพ้ืนที่  
เพราะอาชีพหลักคือการเกษตร  ค้าขาย  และการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ไม่นิยมจ้างแรงงานที่มาจาก
ต่างจังหวัด  หรือต่างด้าว   จะใช้แรงงานของคนในท้องถิ่นเป็นหลัก  เพราะหาง่ายและค่าแรงงานไม่สูงมาก 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.๑  การนับถือศาสนา 
ประชาชนตำบลโนนสะอาด  ร้อยละ  ๙๐  นับถือศาสนาพุทธ  อีกร้อยละ ๑๐  นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 

สถานประกอบกิจกรรมทางศาสนามีจำนวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่ 
 

๑. วัดโนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ 
๒. วัดโนนบุรุษ  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ 
๓. วัดสระแก้ว   บ้านเหมือดแอ่     หมู่ที่  ๒ 
๔. วัดบูรพาภิรมย์  บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒ 
๕. วัดสว่างศรีบุญเรือง     บ้านหนองบัว    หมู่ที่  ๓ 



 
 

 หน้า ๑๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๖. วัดป่าโนนลาน  บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ 
๗. วัดโนนสำราญ   บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ 
๘. วัดบึงสว่าง   บ้านสนามบิน  หมู่ที่  ๗ 
๙. วัดบ้านโนนเรียน  บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  ๘ 
๑๐. วัดแจ้งสว่างนอก  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕  (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน) 

 

๗.๒  ประเพณีและงานประจำปี 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน  
๑. ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา  
๒. ประเพณีลอยกระทง  
๓. ประเพณีตรุษไทยคอนสาร (หมู่ที่ ๗,๘)  
๔. บุญข้าวสาก (กระยาสาด)  
๕. บุญมหาชาติ (พระเหวด)  
๖. บุญข้าวประดับดิน  
๗. บุญกฐิน  

 

๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด 

    ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ  
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
     -  นายโฮง อาจเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
    -  นายบุญมี ปัสสาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    -  นายทวีป สีมาลี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ รายละเอียด นักผญา  
     ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า และ
หัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    -  นายจันทร์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓ รายละเอียด จักสาน  
    -  นายเนา แก้วตา ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕ รายละเอียด จักสาน  
    -  นายสมดี สุขขี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด จักสาน  
    ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
     -  นายเสถียร แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๘ รายละเอียด  

เกษตรผสมผสาน  
  - นายประสิทธิ์ ยะสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑  
  - นายชาตรี เดชครอบ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๗ รายละเอียด  
  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ 
  - นางทองเหลือง แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด ประธาน กพสอ., ประธานกลุ่ม   



 
 

 หน้า ๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

เย็บผ้า, อช. , ประธานกลุ่มปุ๋ยเกษตร  
  -  นายบุญแสง พรนิคม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน  
  -  นายอาน ทองสน ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๘ รายละเอียด ประธาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ, ประธานกลุ่มปุ๋ย
หมักชีวภาพ  

 
หมู่ที่  ๒  บ้านเหมือดแอ่ 

   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
       ๑.๑ นายบุญ สีดาแหลม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๗ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
      ๑.๒ นายเลื่อม วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเป่าพ้ืนบ้าน  
     ๑.๓ นายแพง ปัญญาละ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕ รายละเอียด หมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นางคำมี กวางขุนทด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๘ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๒ นายเลื่อน วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเป่าพ้ืนบ้าน  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๓.๑ นายบุญตา ทองจร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นายเสถียร มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด แกะสลัก  
    ๓.๓ นายประดิษฐ์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ รายละเอียด จักสาน  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นายสวาท เผือดสิงห์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
    ๔.๒ นางฉลอง บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูป/ถนอมอาหาร ได้แก่  
    ๕.๑ นายขาน จังภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
    ๕.๒ นายสมชาย บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
   ๖. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๖.๑ นายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ 
   ๖.๒ นายคาน เส็งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑  
    ๖.๓ นางอุดม ริมอินทร์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐  
    ๖.๔ นายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓  

หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่   
    ๑.๑ นายจอม เจริญคุณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด รักษางูพิษ  
    ๑.๒ นายมูล มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด หมอจ๊ำ  
    ๑.๓ นายประจบ จันทะวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ รายละเอียด หมอพราหมณ์  
    ๑.๔ นายทองแดง อ่ึงหนองบัว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ รายละเอียด หมอเป่า  



 
 

 หน้า ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

    ๑.๕ นายทองสุข วิมลเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด หมอถอนพิษ  
    ๑.๖ นายผัน สิมมา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๓ รายละเอียด หมอเป่าคางทูม  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นายไพบูลย์ พลทองมาก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔ รายละเอียด มรรคทายก  
    ๒.๒ นายสิทธิพร เจริญเกียรติ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ รายละเอียด หมอแคน  
    ๒.๓ นางตื้อ เจริญคูณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ผญา  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
    ๓.๑ นายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
    ๓.๒ นายประมูล ลาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด ช่างป้น  
     ๓.๓ นายนิพนธ์ อาพา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐ รายละเอียด ช่างไม้  
    ๓.๔ นายเสาร์ วรรณชัย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ รายละเอียด หมอจักสาน  
    ๓.๕ นางอยู่ คำแผ่น ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ทอผ้า  
    ๓.๖ นายหล่าม ชัยบุญ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๑ รายละเอียด แกะสลัก  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
     ๔.๑ นายอุทิศ สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๒ นายสุรเวช นาคนชมที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๙ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
    ๔.๓ นายทองใบ แจ้งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๕ รายละเอียด ปรับใช้เทคโนโลยี  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายวิลัย สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๓ รายละเอียด ผู้นำหมู่บ้าน  
    ๕.๒ นางวัฒนา ศรีภูธร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ รายละเอียด ประธาน อสม.  
    ๕.๓ นายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์  

หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นายบุญ พรสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐ รายละเอียด หมอพื้นบ้าน  
    ๑.๒ นายอุทัย ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐๖ รายละเอียด หมอพ้ืนบ้าน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ นักดนตรี
พ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
      ๒.๑ นายอ้วก ศรีจริยวงค์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๐ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ   
    ๒.๒ นายคำถ่อง ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๓ นายโพธิ์ แจ้งคำ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๘ รายละเอียด หมอลำพื้นบ้าน  
    ๒.๔ นายอุดม แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒ รายละเอียด หมอแคน  
    ๒.๕ นายสงกรานต์ ทองไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๒ รายละเอียด ผญา  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า และหัตถกรรม
อ่ืน ๆ ได้แก ่ 



 
 

 หน้า ๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

    ๓.๑ นายจันดา เวียงเหล็ก ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นายบัว น้อยศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘ รายละเอียด ช่างไม้  
    ๓.๓ นายลี กระจันเพ็ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๔ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นายอนันต์ ฤาชา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด หัตถกรรม  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นางศภุศิริ หันทรักษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๖/๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๒ นายสุปคม ภูหลาม ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๓ นายกิตติ อุปแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๔ นายทองสุข กัวะขุนทด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๕ นายยุทธ หมื่นชั่ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นางบุญล้น สัสดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด ประธาน อสม.  
    ๕.๒ นางลำไย สอนคราม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓๓ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
    ๕.๓ นายแคล้ว ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มข้าว หอมมะลิ  
    ๕.๔ นายอุดม ไกรเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ประธาน กลุ่มถ่ัวเหลือง  
    ๕.๕ นายแหงม อ่อนศรีชัย ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มจิ้งหรีด  
    ๕.๖ นายทรงพจน์ บุญโคกล่าม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด ประชาคมหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๕  บ้านแสนสุข 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นายหนัน คำภาพงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๙๕ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
    ๑.๒ นางคำสรวย ชนะสงคราม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๕๑ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๒ นายชาลี เพียโคตร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๑ รายละเอียด มรรคทายก  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
    ๓.๑ นางกองแก้ว เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๓ นางเพ็ญ อรรคพงษ ์ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นางรม แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด จักสาน  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นาประหยัด ชำนาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๐ รายละเอียด ทำสวนฝรั่ง  
    ๔.๒ นางเตือนจิตร แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๑ รายละเอียด ทำสวนส้มโอ  
    ๔.๓ นายมนูญ คำมูลคร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘๓ รายละเอียด ทำสวนฝรั่ง  
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    ๔.๔ นายบัณฑิต ชำนาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๑ รายละเอียด ทำสวนฝรั่ง  
    ๔.๕ นายประเทียม จิ๋วบำรุง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๑ รายละเอียด ทำสวนฝรั่ง  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด ประธานกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์, ประธานกลุ่มข้าวหอมมะลิ  
    ๕.๒ นางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔ รายละเอียด ประธานกลุ่มสตรี - ออม
ทรัพย์, ประธาน กพสม.  
    ๕.๓ นายทวี สมสุภาพ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๖  บ้านสมบูรณ์สุข 
๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  

    ๑.๑  นางโพนทอง เชื้อจีน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
๒.  ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 

นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑  นายคำเต็ม สุกทางาม ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓ รายละเอียด มรรคทายก  

๒.๒  นางพิกุล มีสิม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๒ รายละเอียด หมอลำ  
๓.  ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 

และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
๓.๑  นายกิ้ง ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๒  นายสาคร มาตนนท์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕ รายละเอียด ช่างไม้  
๓.๓  นางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๑ รายละเอียด ทอผ้า  

๔.  ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  

๔.๑  นายขวัญใจ อุปสาร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๒  นายสงวน สีน้ำอ้อม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๔๒ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
๔.๓  นายเฉลิม สุดตาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒๕ รายละเอียด เกษตรธรรมชาติ  
๔.๔  นายอนงค์ มากเพ็ชร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๙ รายละเอียด การขยายพันธุ์สัตว์  
๔.๕  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/

องค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๔.๖  นางสมปอง บุญโสภิญ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๔๒ รายละเอียด หน่อไม้แพ็คถุง  

๕.  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  

      ๕.๑  นายพิชิต ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด กำนัน , ประธานกลุ่ม- เลี้ยง
โคพันธุ์พ้ืนเมือง  

    ๕.๒  นางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๒ รายละเอียด ประธานกลุ่มทอ- ผ้า 
ย้อมสีธรรมชาติ  

๕.๓  นางเดือนฉาย รูปโฉมศรี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
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หมู่ที่  ๗  บ้านสนามบิน 

   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นางหนูจิตร บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
    ๑.๒ นายจันทร์ อุทัยเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นางแดง วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๑ รายละเอียด นักผญา  
     ๒.๒ นายสมบูรณ์ มิตมาต ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๕ รายละเอียด หมอสูตร  
    ๒.๓ นายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
    ๒.๔ นายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด มรรคทายก  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
     ๓.๑ นางนกแก้ว หล้าวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๒ รายละเอียด ทอผ้าไหม  
    ๓.๒ นายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๓ นายมาย เวียงทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๕ นายสินทร ดอนม่วง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๕ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างป้น  
    ๓.๖ นายประหยัด มิควาฬ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างป้น  
    ๓.๗ นายสมยศ เนสุสินธุ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างป้น  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๔.๑ นายสานิต ชมภูมาตย์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๓ รายละเอียด ประธาน กข.คจ.  
    ๔.๒ นายสงคราม สอนเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ส.อบต.  
    ๔.๓ นางสังเวียน ราชวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๓ รายละเอียด ส.อบต.  
    ๔.๔ นายสมัย พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๓ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
    ๔.๕ นายวิลัย โหน่งเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ รายละเอียด ประธานประชาคมหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  

   ๑.๑ นายน้อม บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๔ รายละเอียด หมอสูตร  
   ๑.๒ นายบุญส่ง ตาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐ รายละเอียด หมอสูตร  
  ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
   ๒.๑ นายเพลิน วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๗ รายละเอียด มรรคทายก  
  ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
   ๓.๑ นายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ รายละเอียด ช่างแกะสลัก  
   ๓.๒ นายส่าน นิชำนาญ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ รายละเอียด จักสาน  
  ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
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ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
   ๔.๑ นายหนู เนตรมาเพชร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๒ นายคำ บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๓ นายคำผ่าย บุญสนอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๔ นายทองเหลา โพธิ์เหลือง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๕ นายพิศ แต่งสุวรรณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
   ๕.๑ นายคำ บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗  
   ๕.๒ นายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๗ รายละเอียด ประธานกลุ่ม- 
เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
   ๕.๓ นางหนูน้อย บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ รายละเอียด ประธาน กพสม.  

หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 
   ๑. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอลำ 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนลำ นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๑.๑ นายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด มรรคทายก   
    ๑.๒ นายทองคำ ถนอมผล ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๕ รายละเอียด หมอแคน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก ่ 
    ๒.๑ นายบุญมี บุตรกันหา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
    ๒.๒ นาย เชาวลิต ประจิตร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕ รายละเอียด ช่างป้น 
    ๒.๓ นายสะอาด สิงห์ลอด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๙ รายละเอียด ช่างไม้  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๓.๑ นายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๓.๒ นายทองคำ ถนอมผลที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๕ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูปถนอมอาหาร ได้แก่  
    ๔.๑ นางดอกอ้อ ทิพย์รักษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐ รายละเอียด เนื้อเค็ม  
    ๔.๒ นางอัมพร สอนแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๐ รายละเอียด ปลาส้ม  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายอวยชัย โคตรศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๓ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
   ภาษาถิ่น   ภาษาอิสาน (หมู่ท่ี 1-6 และ 9 / ภาษาไทยคอนสาร (หมู่ ๗,๘) 
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๗.๔  OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

    หมู่ที่  ๑ บ้านโนนสะอาด  
   ๑. ผลิตภัณฑ์ ผ้าห่ม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้าห่ม  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือง แพงแซง เลขท่ี ๑ บ้านโนนสะอาด  
    ตำบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
    - กำลังการผลิต ๑๕ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐๐ บาท  
   ๒. ผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือง แพงแซง เลขท่ี ๑  
    บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
    - กำลังการผลิต ๑๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐ บาท  
   ๓. ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มจักรสานไม้ไผ่  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นายบุญแสง พรนิคม เลขท่ี ๑๙๕  
    บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
    - กำลังการผลิต ๑ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๖๐ บาท  
   ๔. ผลิตภัณฑ์ ฝรั่ง  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มไม้ผล  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือ แพงแซง เลขที่ ๑  
    บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
    - กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ ก.ก./เดือน ราคา/ก.ก.ละ ๗ บาท 
    หมู่ที่  ๓ บ้านหนองบัว 
   ๑. ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางอยู่ คำแผ่น เลขที่ ๕ บ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด  
    - กำลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๕๐๐ บาท  
   ๒. ผลิตภัณฑ์ ปลอกผ้าห่ม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางลำใย เพชรเสถียร เลขท่ี ๑๒๗ บ้านหนองบัว  
    - กำลังการผลิต ๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๙๕ บาท  
   หมู่ที่  ๕ บ้านแสนสุข 
   ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวาย  
     - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มสตรี ม.๕ บ้านแสนสุข  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางสมภาร สุรินราช เลขท่ี ๑๘๔  บ้านแสนสุข  
    ตำบลโนน สะอาด  กำลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๔๐ บาท 
 



 
 

 หน้า ๒๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

   หมู่ที่  ๗ บ้านสนามบิน 
1.  กลุ่มสัมอาชีพ เสื้อถักโครเชต์(องค์กรพัฒนาชุมชน) 
2.  กลุ่มสานเส้นตะกล้าพลาสติก(สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ) 

   3.    กลุ่มท่อผ้าขาวม้า(สนับสนุนโดย อบจ)     
              - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์  โทร. 089-7117623 
 
 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ตำบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๒๕.๕๘  ตร.กม.(๑) (๑๕,๙๘๙  ไร่) 

มีลักษณะเป็นที่ราบริมแม่น้ำเชิญ  มีบึงและหนองน้ำ  (ขนาด  ๒๐๐-๑,๐๐๐  ไร่)  กระจายอยู่
โดยทั่วไป  (จำนวนบึงและหนอง  ๗  แห่ง)  นอกจากนั้นยังมีลำห้วยสายสั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่ง  มีลุ่มน้ำสำคัญ
คือ  ลุ่มน้ำเชิญ  โดยสามารถจำแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  ๑๔  ตางรางแสดงการจำแนกประเภทและร้อยละพ้ืนที่ในตำบลโนนสะอาด  
 

 

ลำดับ ข้อมูล จำนวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
๑ พ้ืนที่ป่าสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๔ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๘ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

 รวม ๑๕,๙๘๙ ๑๐๐ 
 
       พ้ืนที่ ตำบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี  ๒๕60-๒๕64 จำนวน  ๙,๐๗๙   ไร่                
คิดเป็นร้อยละ   ๕๖.๗๘   ของพ้ืนที่ทั้งตำบลหรือร้อยละ   ๙๒.๗๔   ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 

 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะของบึงห้วยต้อน  บึงหนองแหวน  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นทีดิ่นภูเขา  ทำ
การเกษตรยาก  ต้องเปลี่ยนไปปลูกอย่างอ่ืนที่เหมาะกับสภาพดิน  แต่โดยรวมแล้วเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชเกือบทุกชนิด  และใกล้กับแหล่งตลาดสินค้าทางการเกษตร 

 

   น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่ 
สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหา
ด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
 
 



 
 

 หน้า ๒๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

  ๘.๑  น้ำ 
  แหล่งน้ำ 

    ๑. แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  * ลำน้ำ  ลำห้วย   จำนวน     ๔  แห่ง 
  -  ลำห้วยแย้    หมู่ที่  ๗ 
  -  ลำน้ำเชิญ   หมู่ที่  ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ 

      -  ลำห้วยต้อน   หมู่ที่  ๑,๒ 
       -  ลำห้วยใหญ ่   หมู่ที่   ๙ 

  * บึง หนอง/คลอง  จำนวน    ๖  แห่ง 
   -  กุดยายใต้   หมู่ที่ ๔ 
   -  กุดตาผาน   หมู่ที่ ๔ 
   -  กุดเอ่ียนจ่อย   หมู่ที่ ๑ 
   -  บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน  หมู่ที่  ๑,๒,๙ 

   -  บึงหนองผือ     หมู่ที่ ๗,๘ 
   -  บึงหนองบัว       หมู่ที่ ๓ 

      ๒.  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
   -  ฝาย   ๓   แห่ง 

-  บ่อน้ำตื้น – แห่ง 
   -  บ่อโยก  ๗  แห่ง (ใช้การไม่ได)้   
   -  บ่อสาธารณะ  ๕  แห่ง 
 

 ๘.๒  ป่าไม้ 
  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

          ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 

 ๘.๓  ภูเขา 
        ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ไม่มีภูเขา  มีแต่พ้ืนที่ที่ราบสูงเป็นเนินเล็ก ๆ  แต่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยายใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

 


