
 

สภาพทัว่ไป 
             
     เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัตกของ  
  จงัหวดัขอนแก่น  ติดถนนสายมลิวรรณ  ห่างจากจงัหวดั  
  ขอนแก่น  99 กม. ห่างจากอ าเภอชุมแพ  ประมาณ    9   กม.   

 ทีต่ั้ง และอาณาเขต 
      เทศบาลต าบลโนนสะอาด   มีพื้นท่ี  16.58  ตร.กม.  หรือ     
  10,362.50  ไร่  มีทั้งหมด  9  หมู่บา้น 

ทศิเหนือ ติดต่อกบัต าบลหนองเขียด  
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
ทศิตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลชุมแพ  
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
ทศิใต้  ติดต่อกบัต าบลดงกลาง 
 อ.คอนสาร  จ.ชยัภูมิ 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลหนองเขียด 
ต าบลดงบงั 
 

 ประชากร 
ประชากรทั้งส้ิน 6,539  คน แยกเป็นชาย 3,689  คน 

    หญิง  2,850  คน จ านวน   1,911   ครัวเรือน    
     (ขอ้มูล   ณ  กนัยายน  2561) 
 

ข้อมูลอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลโนนสะอาด       
  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ไดแ้ก่  ปลูกขา้ว  ออ้ย  พริก   
  ฝร่ัง  ส้มโอ  ถัว่เหลือง  ขา้วโพด  และพืชสวนพืชไร่อ่ืนๆ 
 

 
 

 
 

 

1.  นายชั้นฟ้า  ทีภูเวยีง  นายกเทศมนตรี 
2.  นายเลิศ  พรมลิ   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายสมจิตร  สีมาสี     รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายวนัที  รินอินทร์    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นายทองใส  ทอนทา้ว  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
 
 
1.  นายหนูเทียน  บ่าวภูเวยีง  ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายชยัชนะ  กลางสุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายวมิาลย ์ เส็งภูเวยีง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
4.  นายบุญแสง   พรนิคม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
5.  นายประมวล  เกิดค า  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
6.  นายประเสริฐ  ตลบัเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
7.  นายทะ  ไกรเวยีง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
8.  นายสานิต  ชมพมูาตย ์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
9.  นายบุญชู  นินสะคู  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
10.นายไสว  บุตรจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
11.นางสุภาษี  ไกรวเิชษฐ ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
12.นายชาญชยั  ชาติพหล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.นางภาวณีิ  พทุธศรี   ปลดัเทศบาล 
2.นายฉลาด  บุญสะอาด   รองปลดัเทศบาล 
3.นางเนตรดาว  แสนเภา   หวัหนา้ส านกัปลดั 
4.นายด ารงณ์   เรืองประทุม   ผอ.กองช่าง 
5.นางสุกานดา  แกว้แกมดา   ผอ.กองการศึกษา 
6.นางรักษิณา  หลาวมา   ผอ.กองคลงั 
7.นายชุมพล  ทาแกง้   นกัวชิาการเกษตร 
8.นายอดุล  สนไธสง   นิติกร 
9.นายฐิติวฒัน์  ชะรา                นกัจดัการงานทัว่ไป 
10. น.ส.บุปผา  ทบแก่น   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
11.น.ส.ภทัราภรณ์  วงภูธร   นกัวชิาการศึกษา 
12.นายเอกพล  ทองนอ้ย         นกัทรัพยากรบุคคล 
13.น.ส.เกศรา  จวบบุญ   นกัพฒันาชุมชน 
14.นายสุนทร  นูสีหา   เจา้พนกังานพสัดุ 
15.จ.ส.อ.กฤษดา  ประทุมว ี   เจา้พนกังานป้องกนัฯ 
16.ส.อ.กิตติ  พยคัเภท   เจา้พนกังานธุรการ  
17.นายบรรจง  ดีโคตร   นายช่างไฟฟ้า 
18.นายยทุธภูมิ  สุขบิดา     นายช่างโยธา 
 
 

 
 
 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

พนักงานเทศบาล 



 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
 ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  การคา้   
                            และการลงทุน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
                            และส่ิงแวดลอ้ม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  7  การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี 

 

 
 

 

 
ก าหนดการช าระภาษปีระจ าปี 

 

*ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน   
  - ยืน่แบบภายในเดือนกมุภาพนัธ์  ของทุกปี 
  - ช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้การประเมิน 
(ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี) 

*ภาษีบ ารุงท้องที่  
  - ยืน่แบบภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 
  - ช าระภาษีภายใน 30วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้การประเมิน 
(ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี) 

*ภาษีป้าย  
  - ยืน่แบบและช าระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
  - ช าระภาษีภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

 

  รับเร่ืองราวร้องทุกข์โดยตรง  
นายช้ันฟ้า   ทภูีเวยีง   นายกเทศมนตรี    โทร. 098-9154946
ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด         โทร. 043-000838 

งานกู้ชีพกู้ภัย  (EMS)  โทร. 1669             โทร. 043-000868 
จ.ส.อ.กฤษดา  ประทุมว ี  จพง.ป้องกนัฯ โทร.064-7637262 
เวบ็ไซต์เทศบาลต าบลโนนสะอาด   www.non-saad.com 

 

 

 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอชุมแพ   จังหวดัขอนแก่น 

 
 

...ค าขวญัต าบลโนนสะอาด… 
“พริกงามสะพร่ัง    ฝร่ังผลโต 

ส้มโอรสหวาน   ละลานตาถัว่เหลือง 
ลือเลื่องวัฒนธรรม   เลิศล ้าประเพณ ี 

บวงสรวงพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ” 
 

...วสัิยทัศน์การพฒันา… 
“โนนสะอาดน่าอยู่  สาธารณูปโภคพร้อม 

ส่ิงแวดล้อมดี  คนมีคุณธรรม 
เลิศล ้าการศึกษา  เศรษฐกจิก้าวหน้า 

น าพาคุณภาพชีวิตทีด่ี” 


