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สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.  ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

 เทศบาลตำบลโนนแดงเดิมเปนหมูบานเล็กๆ  เรียกชื่อตามชื่อของไมแดง ซ่ึงมีมากในขณะนั้น   อยูในเขต
การปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2504 อำเภอประทายไดแยกการปกครองออกจากอำเภอบัวใหญ  ตำบลโนนตาเถรข้ึน
ตรงตออำเภอประทาย  เม่ือหมูบานโนนแดงและตลาดโนนแดงมีการพัฒนาจนชุมชนขยายใหญข้ึน   จัดตั้งเปน
ตำบลโนนแดงเม่ือป พ.ศ.2508  และในปเดียวกันนี้เอง กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลโนนแดง
ข้ึน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนท่ี 103  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2508 

เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542 สุขาภิบาลโนนแดงไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตำบลโนนแดง 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 116  ตอนท่ี 9 ก  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอโนนแดง โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีลักษณะลาดจากทิศเหนือลง

ทิศใต และจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีลำนํ้าท่ีสำคัญไหลผาน เชน บึง
ระหอก ลำสะแทด เปนตน ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย และเปนดินเค็มทำใหการเพาะปลูกไมไดผล
เทาท่ีควร  เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาหาง
จากกรุงเทพมหานคร  331  กิ โลเมตร  ห างจากจั งหวัดนครราชสีมา  75  กิ โลเมตร  อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเสนรุงท่ี  16 องศา  25 ลิปดาเหนือ  เสนแวงท่ี  102
องศา  33  ลิปดาตะวันออก  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  6  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,750 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ
ตำบลโนนแดง  จำนวน 8 หมูบาน  มีพ้ืนท่ีติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลโนนแดงโดยรอบ (สำรวจเม่ือ พ.ศ.
2543) โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดลำหวยเจียบ  ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
  ทิศใต  จดลำสะแทด   ต.กระชอน  อ.พิมาย 
  ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน  ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
  ทิศตะวันตก จดบานไทยสามัคคี  หมูท่ี 17   ต. โนนแดง  อ.โนนแดง 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
    สภาพอากาศตลอดท้ังป ประกอบดวย 3 ฤดู โดยท่ัวไปมีลักษณะอากาศรอนและแหงแลงเปนสวนใหญ
เนื่องจากไมมีปาไมและภูเขากำบังลม ในฤดูรอนอากาศจะรอนอบอาว สวนฤดูฝน จะประสบปญหาฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด 
  ภูมิอากาศ  (ปท่ีผานมา) 
 1) การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน  ฝนแรกจะเริ่มตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคม และก็จะตกชุก 
ปริมาณน้ำฝนเริ่มมากข้ึนในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  และชวงปลายเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงอากาศ
เริ่มหนาวตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงชวงเดือนมกราคมและอุณหภูมิจะเริ่มสูงข้ึนในชวงเดือนมีนาคม
ถึงชวงเดือนเมษายน 

2) ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (พ.ศ.25๖๓)  ๑,๖๒๖  มิลลิเมตร 
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แผนท่ีแสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
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1.4  ลักษณะของดิน 

ทรัพยากรดิน มีลักษณะ เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนเนื้อดินลึกเปนดินเหนียวปนทราย การ
ระบายนํ้าไมคอยดี สภาพท่ัวไปเปนดินเค็ม มีความอุดมสมบูรณตํ่า2 และดินเค็มทำใหการเพาะปลูกไมไดผลเทาท่ีควร  
ซ่ึงมีลักษณะการใชท่ีดินในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกการใชประโยชนจากท่ีดินออกได  8  ประเภท ดังนี้ 

1)   ท่ีดินประเภทท่ีพักอาศัย จะกระจายตัวอยูโดยรอบศูนยกลางชุมชน โดยบริเวณท่ีอยูใกล 
ศูนยกลางชุมชนใกลกับวัดโนนแดง ซ่ึงเปนยานพาณิชยกรรม สถานท่ีราชการ การบริการอ่ืนๆ จะมีความหนาแนน
ของท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยคอนขางสูง สวนในบริเวณอ่ืนๆ จะมีการเกาะตัวของท่ีดินประเภทนี้เปนกลุมอยูทาง
แยกของถนน อาคารท่ีพักอาศัยสวนใหญเปนอาคารไมมีท้ังชั้นเดียวและสองชั้น มีอาคาร  คสล. กระจายอยู
ประปราย  ลักษณะโดยท่ัวไปของท่ีอยูอาศัยสะอาด มีสิ่งแวดลอมท่ีดี การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ
รอยละ 23 ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  

2)   ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  การใชท่ีดินประเภทนี้มีการเกาะตัวเปนแนวยาวท้ังสองฝงถนน
เจนจบทิศ โดยมีความหนาแนนคอนขางมากในบริเวณใกลกับวัดโนนแดง  อาคารสวนใหญปจจุบันเปนอาคาร
พาณิช  การคาสวนใหญเปนรานคาเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชน
ใกลเคียง  การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีท้ังหมดรอยละ 1.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
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3)   ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี รอยละ 0.2 ของพ้ืนท่ีในเขต 

เทศบาลอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงสีขนาดกลาง  และรานซอมเครื่องจักร เครื่องยนต รานเหลานี้อยูกระจาย
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีชุมชน 

4)   ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใชท่ีดินประเภทนี้ หมายถึง  การใชท่ีดินเพ่ือ 
การเพาะปลูกและปศุสัตว  รวมท้ังพ้ืนท่ีวางในชุมชนซ่ึงไมไดใชประโยชน  การใชท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 
รอยละ  71.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

5)  ท่ีดินประเภทท่ีโลง เพ่ือการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีดินประเภทนี้ 
หมายถึงท่ีดินสาธารณประโยชนหรือท่ีดินราชพัสดุ  ซ่ึงเปนท่ีวางเปลาหรือใชประโยชนเพ่ือนันทนาการรวมท้ังพ้ืนท่ี
ถนนและทางเทา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีท่ีดินสาธารณประโยชนจำนวน  4  แปลง  ซ่ึงเปนสระกักเก็บน้ำ  
สำหรับพ้ืนท่ีท่ีใชประโยชนในสนามกีฬา  และสวนสาธารณะนั้นมีเพียงสนามกีฬาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง และโรงเรียนภูวิทยา ท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ีรอยละ 0.9 ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

6)  ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา การใชท่ีดินประเภทนี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
ประกอบดวย  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง, โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง, โรงเรียนชุมชน   โนนแดง,  
โรงเรียนภูวิทยา  คิดเปนรอยละ  1.2  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 

7)   ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีวัดในพระพุทธศาสนาเพียง 
แหงเดียวคือ วัดโนนแดง  และมีศาลเจาจีนอีก 1 แหง  คิดเปนรอยละ  0.3  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ 

8)   ท่ีดินประเภทสถานท่ีราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ท่ีดินประเภทนี้มี 
รอยละ  0.8  ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ประกอบดวย  สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง หมวดการทางโนนแดง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง การประปาเทศบาลตำบลโนนแดงและสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง 

 
 
1.5  ลักษณะของแหลงน้ำ 

   ในเขตอำเภอโนนแดง โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีลักษณะลาดจากทิศเหนือลงทิศใต และจากทิศ
ตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีลำนํ้าท่ีสำคัญตามธรรมชาติไหลผานในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลโนนแดง  จำนวน  2  สาย  ไดแก  1) ลำสะแทด    และ 2) ลำหวยเจียบ 

ลำหวยเจียบ เปนลำหวยท่ีมีขนาดใหญมีความลึกโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร เปนท่ีรวมของนํ้าจากลำหวยยาง
และลำหวยปลาหมัน ไหลผานบานหนองจาน หมูท่ี 4 บานศรีวัฒนา หมูท่ี 6 บานระหันคาย หมูท่ี 7 บานโนนแดง 
หมูท่ี 1 บานโนนเขวา หมูท่ี 12 บานใหมศรีประทาน หมูท่ี 11 และบานหัวโคก หมูท่ี 4 ไหลลงสูลำสะแทด 
ระยะทางประมาณ 13,557 เมตร 

 
1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ลักษณะทรัพยากรปาไม ในพ้ืนท่ีอำเภอโนนแดง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กท่ีดูแลและรักษาโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการหาของปา และอาหารตามธรรมชาติ 
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๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลโนนแดง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา        

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓,๗๕๐ ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตำบลโนนแดง  ประกอบดวย 
หมูบาน/ชุมชน  จำนวน  ๘  หมูบาน/ชุมชน  ดังนี้ 

๑.)  ชุมชนโนนแดง    หมูท่ี ๑    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๒.) ชุมชนเต็งสูง    หมูท่ี ๓    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๓.) ชุมชนหัวโคก    หมูท่ี ๔    ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๔.) ชุมชนบุตาคง   หมูท่ี ๑๐  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๕.) ชุมชนใหมศรีประทาน  หมูท่ี ๑๑  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๖.) ชุมชนโนนเขวา   หมูท่ี ๑๒  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๗.) ชุมชนหนองโจด   หมูท่ี ๑๓  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
๘.) ชุมชนตลาดโนนแดง    หมูท่ี ๑๕  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
๒.๒  การเลือกตั้ง 

   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีชุมชน  8 ชุมชน  โดยจะกำหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนข้ึน
ทุกๆ 2 ป  ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนจะมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการดานตางๆ ภายในชุมชน รวมท้ัง
ประสานความตองการของประชาชนในชุมชนเสนอตอเทศบาลฯ ก็จะไดนำปญหาและความตองการเหลานั้นไป
ดำเนินการตามข้ันตอน  เพ่ือแกไขปญหาใหสำเร็จลุลวง  เรียบรอยและถูกตองโดยผานชองทางตางๆ อาทิเชน 
โครงการเทศบาลพบประชาชน ซ่ึงทางเทศบาลฯไดดำเนินการจัดทำอยางตอเนื่องเปนประจำปเปนตน   

  ในสวนของการมีสวนรวมทางการเมืองมีกระบวนการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโนนแดง  ซ่ึงท่ีผานมาเม่ือคราวการเลือกตั้งในวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  25๖๔  ไดมีผูสมัครลงเลือกตั้งตำแหนง
นายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑ คน  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด 3,๓๘๘ คน มีผูมา
ใชสิทธิ์ในการเลือกต้ังท้ังหมดจำนวน  2,3๑6  คน  คิดเปนรอยละ ๖๘.3๖  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโนนแดงแบงเปน ๒ เขตการเลือกต้ัง  โดยเขตเลือกตั้งท่ี 1  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง 1,๖๘๓  คน  มีผูมาใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน  1,๑๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๖7.๒๐   เขตเลือกตั้งท่ี 2  
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,7๐๕  คน   มีผูมาใชสิทธิ์จำนวน  1,1๘๕ คน  คิดเปน
รอยละ  ๖๙.๕๐ 
 
๓.  ประชากร 

๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น  4,๒๙๒ คน  แยกเปนชาย  2,๐๙๗ คน         

หญิง  2,๑๙๕  คน  มีจำนวนครัวเรือนท้ังหมด  1,๕๘๑ ครัวเรือน  ความหนาแนนของประชากร  7๑๕.๓๓ คน
ตอตารางกิโลเมตร  ลักษณะโครงสรางของประชากรโดยท่ัวไปเปนคนทองถ่ินดั้งเดิมดำรงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
จะมีมาจากถ่ินอ่ืนบางเล็กนอย ไดแก  ขาราชการและประชากรท่ีเขามาประกอบอาชีพคาขายเปนครั้งคราว 
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ตารางแสดง   จำนวนประชากรและครัวเรอืนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกตามรายชุมชน 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน/ชุมชน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๐ 
1 
3 
4 

10 
11 
12 
13 
15 

โนนแดง (ทะเบียนบานกลาง) 
บานโนนแดง 
บานเต็งสูง 
บานหัวโคก 
บานบุตาคง 
บานใหมศรีประทาน 
บานโนนเขวา 
บานหนองโจด 
บานตลาดโนนแดง 

๑ 
2๕๙ 
3๔๒ 
19๙ 
๑๐๑ 
1๒๓ 
7๙ 

๒๓๔ 
2๔3 

๒ 
๓๘๔ 
๔๐๔ 
๒๘๕ 
๑๕๓ 
๒๒๐ 
๑๑๗ 
๓๗๐ 
๑๖๒ 

๓ 
๓๙๖ 
๔๐๑ 
๓๓๑ 
๑๔๑ 
๒๓๖ 
๑๒๙ 
๓๘๔ 
๑๗๕ 

๕ 
๗๘๐ 
๘๐๕ 
๖๑๖ 
๒๙๔ 
๔๕๖ 
๒๔๖ 
๗๕๓ 
๓๓๗ 

 รวม 1,๕๘๑ 2,๐๙๗ 2,๑๙๕ 4,๒๙๒ 

 
ท่ีมา :  สำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   (3๐ ต.ค. 25๖๔) 

 
 
 
 
๓.๒  ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางแสดง   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง จำแนกตามชวงอายุ 
 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน ๓๘๒ ๔๕๖ อายุต่ำกวา     ๑๘  ป 
จำนวนประชากร ๑,๓๙๐ ๑,๓๒๓ อายุ         ๑๘-๖๐ ป 
จำนวนประชากรผูสงูอายุ ๔๒๓ ๓๑๘ อายุมากกวา     ๖๐ ป 

รวม ๒,๑๙๕ ๒,๐๙๗ รวมท้ังสิ้น    ๔,๒๙๒  คน 

 
ท่ีมา :  สำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   (๓๐  ต.ค. 25๖๔) 
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๔.  สภาพทางสังคม 

๔.๑  การศึกษา 
   ดานการศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีสถานศึกษาท้ังหมด  4  แหง  ไดแก 

1)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง สังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง เปดสอนระดับอนุบาล        
อายุตั้งแต 3-5 ป  มีจำนวนครู  ๙  คน  จำนวนหองเรยีน  ๘  หอง  และจำนวนนักเรียน  1๓๘  คน 

2) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง สังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง เปดสอนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ถึง
ประถมศึกษาปท่ี 6  มีจำนวนครู  ๙ คน  จำนวนหองเรียน 1๑ หอง และจำนวนนักเรียน 2๒๒ คน   (ขอมูล  ณ  
วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  25๖๔) 
 3)  โรงเรียนภูวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  กระทรวงศึกษาธิการ    
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีจำนวนครู  4๔ คน  จำนวนหองเรียน  2๒ หอง และ
จำนวนนักเรียน ๗๐๐ คน  (ขอมูล  ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 25๖๔) 

4) โรงเรียนชุมชนโนนแดง  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7       
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาปท่ี 3  มีจำนวนครู  3๒ คน จำนวนหองเรียน  2๓  หอง  และจำนวน
นักเรียน  ๖2๓  คน  (ขอมูล  ณ  วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 25๖๔)  แยกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 

 

สังกัด 
ทองถิ่น สพฐ. 

สพป.นม7 

สช. สพม. 

เขต 31 

กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนยพัฒนากอนวัยเรียน 
จำนวนหองเรียน/จำนวนเด็ก 
จำนวนครู 
ระดับกอนประถมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 
ระดับประถมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 
ระดับมัธยมศึกษา 
1)จำนวนโรงเรียน 
2)จำนวนหองเรยีน 
3)จำนวนนักเรียน 
4)จำนวนครู 

 
- 
- 
 

1 
๘ 

1๓๘ 
๙ 
 

1 
1๑ 

2๒๒ 
๙ 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

1 
๖ 

1๐๔ 
๔ 
 

1 
12 

3๓๔ 
1๗ 

 
1 
๕ 

๑๘๕ 
11 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

1 
๒๒ 

๗๐๐ 
4๔ 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

2 
1๔ 

2๔๒ 
1๓ 

 
2 

2๓ 
๕๕๖ 
2๖ 

 
2 

27 
88๕ 
5๕ 
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กีฬา  นันทนาการ/พักผอน  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดง   ประกอบดวย 
1) สนามกีฬาอเนกประสงค  จำนวน  6  แหง 
2) สนามฟุตบอล  จำนวน  ๓  แหง 
3) สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน   จำนวน  1  แหง 
4) สนามบาสเกตบอล  จำนวน  2  แหง 
5) สนามตะกรอ  จำนวน  6  แหง 
6) สระวายน้ำ  จำนวน  -  แหง 
7) หองสมุดประชาชน  จำนวน  -  แหง 
8)  สวนสาธารณะ  จำนวน  3  แหง 
9)  สาธารณสุขอำเภอ  จำนวน  1  แหง 
 
๔.๒  สาธารณสุข 

   1. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน 95 คน 
    2. มีสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  3  แหง 
    3. สวนโรงพยาบาลของรัฐจะอยูหางจากเขตเทศบาลตำบลโนนแดงประมาณ  4  กิโลเมตร  
 
   ขอมูลดานสุขภาวะของประชากร 
   ปญหาสุขภาพท่ีสำคัญของอำเภอโนนแดง 5 อันดับแรก คือ 1.  โรคไขหวัดใหญ   2.  โรคเบาหวาน         
3. โรคไขเลือดออก  4. โรคมือเทาปาก  5. สุขภาพชองปาก  

 
๔.๓  อาชญากรรม 

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อำเภอโนนแดงมีการปองกันในพ้ืนท่ี โดยมีการจัดระบบการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในดานตางๆ และมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง 1 แหง และมีการ
ปราบปรามผูกระทำความผิดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) สถิติเพลิงไหมท่ีผานมา  จำนวน  ๔  ครั้ง แยกเปน 

ป 25๖๓ - นอกเขตเทศบาล  จำนวน  ๑  ครั้ง 
    -ในเขตเทศบาล     จำนวน  ๒  ครั้ง 
 ป 25๖๔ - นอกเขตเทศบาล  จำนวน  ๒  ครั้ง 
    -ในเขตเทศบาล     จำนวน  ๓  ครั้ง 
 - การชวยเหลือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอ่ืนๆ จำนวน ๔  ครั้ง 

2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปท่ีผานมา คิดเปนผูเสียชีวิต – คน 
    บาดเจ็บ – คน  ทรัพยสินมูลคา  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
3) รถยนตดับเพลิง  จำนวน  ๒  คัน  แยกเปน (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ) 
 - คันท่ี ๑ บรรจุน้ำได 12,๐๐๐ ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2547  ราคา  3,788,000  บาท 
   - คันท่ี ๒ บรรจุน้ำได ๖,๐๐๐ ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 25๖๒  ราคา  3,8๐๐,000  บาท 
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  1  เครื่อง 
5) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  คน 
6) พนักงานดับเพลิงจำนวน  2  คน  พนักงานขับรถดับเพลิง  1  คน 
7) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จำนวน  ๖๐  คน 
8) การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปท่ีผานมาจำนวน  1  ครั้ง 
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การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และสวัสดิการของประชาชน 
เทศบาลตำบลโนนแดงไดจัดใหมีการฝกอบรม อปพร. รุนแรกเม่ือปงบประมาณ 2543 ปจจุบันมีสมาชิก 

อปพร. จำนวน  ๖๐  คน  นอกจากนี้ยังจัดใหมีการฝกอบรมทบทวนเพ่ือเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ
ประชาชนใหมีความพรอมอยูเสมอเปนประจำทุกป  เม่ือประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ  
พรอมท้ังจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเรียบรอย พรอมท่ีจะรับมือกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา 

 
๔.๔  ยาเสพติด 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดง  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดงชวยดูแลรักษาความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรวมถึงการควบคุมปองกันและปราบปรามเรื่อง
ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่องเปนประจำ 

 
๔.๕  การสังคมสงเคราะห 

   ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีผูท่ีไดรับ
การสังคมสงเคราะห ดังนี้ 

(1) ผูสูงอายุ จำนวน ๘๗๐   คน 
(2) ผูพิการ จำนวน      ๑๓๕  คน 
(3) ผูปวยเอดส จำนวน 0  คน 
(4) คนไรท่ีพึง จำนวน 0  คน 

 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนสง 
   การเดินทางเขาสูอำเภอโนนแดงไดโดยใชเสนทางจากถนนมิตรภาพ ตรงแยกบานวัด ต.เทพาลัย อ.คง   
ไปตามถนนเจนจบทิศ ระยะทางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนแดง มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
เทศบาลตำบลโนนแดง สามารถใชเสนทางคมนาคมติดตอกับอำเภอและจังหวัดตางๆ ไดโดยใชถนนสายหลัก      
4  สาย คือ 

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  207 (ถนนเจนจบทิศ)  ซ่ึงเปนถนนท่ีเชื่อมระหวางทางหลวง
แผนดินหมายเลข2  กิโลเมตรท่ี 208+285 บานวัด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ผานเทศบาลตำบลโนนแดง
ไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน รอยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร นครพนม อำนาจเจริญ เปนตน 

2. ทางเลียบคลองชลประทาน  คลอง  1  ซาย  จากอำเภอพิมายสามารถเดินทางมายังอำเภอ
โนนแดงได  โดยผานตำบลชีวาน อำเภอพิมาย  และบานตะเภาหนุน อำเภอโนนแดง ระยะทาง  22  กิโลเมตร  

3. ทางหลวงชนบท จากบานหัวหนอง อำเภอบัวใหญ  สามารถเดินทางมายังเทศบาลตำบลโนน
แดงไดโดยผานบานโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ระยะทาง  23 กิโลเมตร 

4. จาก อ.สีดา  ตามทางหลวงหมายเลข 2  สามารถเดินทางมายังเทศบาลตำบลโนนแดงไดโดย
ทางหลวงชนบทผานบานสำโรงเหนือ ต.วังหิน บานสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
    นอกจากนี้ยังมีถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  ซ่ึงเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ หลาย
เสนทาง  สภาพถนนเปนลูกรังและหินคลุกจำนวน 21 สาย  ระยะทาง 21.90 กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจำนวน 75 สาย  ระยะทาง 31.10 กิโลเมตร  และถนนลาดยางจำนวน  2  สาย  ระยะทาง  4.5  
กิโลเมตร 
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 การจัดการขนสงมวลชน 
   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงมีการใหบริการขนสงทางรถยนตโดยสารระหวางอำเภอและจังหวัดตางๆ  มี
จุดใหบริการจอดรถรับ - สงผูโดยสารท่ีทารถเทศบาลตำบลโนนแดงบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 (ถนนเจน
จบทิศ)  สามารถเชื่อมไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดหลายจังหวัด เชน รอยเอ็ด มุกดาหาร 
ยโสธร นครพนม อำนาจเจริญ  ซ่ึงมีรถยนตโดยสารผานหลายสาย  เชน 
  สาย  928  กรุงเทพฯ  -  มุกดาหาร 
  สาย  929  กรุงเทพฯ  -  เขมราฐ 
  สาย  934  กรุงเทพฯ  -  พนมไพร 
  สาย  935  กรุงเทพฯ  -  สุวรรณภูมิ 
  สาย  955  กรุงเทพฯ  -  โขงเจียม 
  สาย  86    กรุงเทพฯ  -  ธาตุพนม 
  สาย  502  นครราชสีมา  -  ยโสธร 
  สาย  502  นครราชสีมา  -  ประทาย 

 
๕.๒  การไฟฟา 
กิจการไฟฟาในเขตเทศบาลโนนแดง อยูในเขตควบคุมของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอประทาย หนวย

อำเภอโนนแดง  การใหบริการไฟฟาภายในเขตเทศบาลยังไมท่ัวถึง  เนื่องจากชุมชนขยายตัวมีการสรางบานเรือน
เพ่ิมมากข้ึน จำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  1,๕๘๑  ครอบครัว  ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟาสาธารณะจำนวน  ๙๕  
สาย  ถนนท่ียังไมมีไฟฟาสาธารณะจำนวน ๕ สาย 

 
๕.๓  การประปา 
ปจจุบันการบริการดานการประปา  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงดำเนินการโดยเทศบาลตำบลโนนแดง  

ใชน้ำดิบจากลำสะแทด จายน้ำใหแกผูใชท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลรวมท้ังสวนราชการตางๆดวย  
จำนวน 1,๔๙๘  ราย  ปริมาณน้ำประปาท่ีผลิตไดจำนวน  1,200  ลูกบาศกเมตรตอวัน  น้ำประปาท่ีตองการใช
จำนวน  885  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 
๕.๔  โทรศัพท 
เทศบาลตำบลโนนแดงมีชองทางการติดตอสื่อสารกับทองถ่ินอ่ืนๆ ไดหลายทางมีชุมสายโทรศัพท  1  แหง  

จำนวนครัวเรือนท่ีมีโทรศัพทใชประมาณ 1,400 ครอบครัว  โทรศัพทสาธารณะ  7  หมายเลข  โทรศัพท
สำนักงานเทศบาล  2  หมายเลข  นอกจากนี้มีการติดตอทางเครือขายวิทยุสื่อสาร ท่ีทำการปกครองอำเภอโนน
แดง  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดงมีวิทยุสื่อสารมือถือ  16  เครื่อง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนแดง โรงเรียนชุมชนโนนแดง และโรงเรยีนภู
วิทยา 

 
๕.๕  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
เทศบาลตำบลโนนแดงมีชองทางการติดตอสื่อสารกับทองถ่ินอ่ืนๆ ไดหลายทางท้ังทางจดหมาย  โทรศัพท

และโทรเลข  โดยมีท่ีทำการไปรษณียอำเภอโนนแดง  ๑  แหง   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๑  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลโนนแดง  
อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   
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๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
การเกษตรกรรม  อาชีพหลัก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทำนาเปนหลัก รองลงมาคือเลี้ยงสัตวและ

ปลูกผักสวนครัว อาชีพรอง เกษตรกรจะทำการปลูกพืชอายุสั้นและขาวนาปรังจะทำการเพาะปลูกหลังจากเสร็จสิ้น
การเก็บเก่ียวขาวนาปแลว พ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ  14,389  ไร  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก  ขาว  
พ้ืนท่ีปลูกขาว ประมาณ 9,203 ไร ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 719 ครัวเรือน มูลคาผลผลิตทางการเกษตร
ประมาณ 25,000  บาทตอครอบครัวตอป 

 
๖.๒  การประมง 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไมมีการประกอบอาชีพดานการประมง  เนื่องจากประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ไมมีแหลงน้ำตามธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ  
 
๖.๓  การปศุสัตว 
ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงสัตวควบคูไปกับการเพาะปลูก เชน  โค  กระบือ  และสุกร  สำหรับ

เปดและไกนั้นเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน มูลคาผลผลิตในทางปศุสัตวไมมากนัก 
 
๖.๔  การบริการ 
การบริการดานสถานท่ีพัก ประเภทรีสอรท  ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีจำนวน  2  แหง 
 
๖.๕  การทองเท่ียว 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง  ยังไมมีสถานท่ีแหลงทองเท่ียว   
 
๖.๖  อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม   ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนใหญจะเปน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีโรงสีขาว  6  แหง  รานซอมเครื่องยนต  9  แหง  โรงงานผลิตขนมจีน  3  แหง มี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ  ๔0  คน 

 
๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชยกรรม  การคาและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมดานนี้เกิดข้ึนคอนขางหนาแนน 

โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกลกับตลาดเทศบาล เปนการคาเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน 
และอุปกรณการเกษตร สำหรับใหบริการในเขตชุมชนเขตเทศบาลและหมูบานใกลเคียง และมีการรับซ้ือ
ขาวเปลือกจากเกษตรกรบางพอสมควร  ในวันศุกรมีการจัดตลาดนัดภายในบริเวณวัดโนนแดง ซ่ึงจะมีการซ้ือขาย
สินคาคึกคักกวาวันอ่ืน นอกจากนี้ก็มีธนาคาร  1  แหง  คือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถานี
บริการน้ำมัน  1  แหง  รานจำหนายสินคาเบ็ดเตล็ดประมาณ  30  แหง รานอาหาร 10 แหง รานขายวัสดุ
กอสราง 3 แหง หางหุนสวนจำกัดจดทะเบียน 2 แหง ตลาดสดเทศบาล 1 แหง 

 
๖.๘  แรงงาน 
แรงงานรายไดประชากร  ประชากรในเขตเทศบาลประมาณรอยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

นอกนั้นประกอบอาชีพดานการพาณิชยกรรม  บริการ  รับราชการ  และอุตสาหกรรม โดยมีรายไดตอหัวเฉลี่ย
ประมาณ  99,9๐๐.-บาทตอหัวตอป  (ขอมูลพ้ืนฐาน (เขตเมือง) ป 25๖๔) 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๗.๑  การนับถือศาสนา 
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  

จำนวน  ๑  แหง  คือ วัดโนนแดง  ตั้งอยูท่ีหมู ๑๕  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
๗.๒  ประเพณแีละงานประจำป 

   วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีสำคัญ  ไดแก 
 1)  ประเพณีข้ึนปใหม  เดือนมกราคม  กิจกรรมท่ีสำคัญ  ไดแก  การทำบุญตักบาตร 
 2)  ประเพณีตรุษจีน  ประมาณเดือนกุมภาพันธ กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การไหวเจา  การเฉลิม

ฉลอง และการแสดงมหรสพตางๆ 
 3)  ประเพณีสงกรานต เดือนเมษายน  กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การจัดขบวนแห การประกวด

เทพีสงกรานต การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ และการแสดงมหรสพตางๆ 
 4)  ประเพณีเขาพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การแหเทียนพรรษา 

การจัดการประกวดขบวนแหของหมูบานตางๆ ในอำเภอโนนแดง 
 5)  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การประกวดกระทง 

การประกวดนางนพมาศ และการแสดงมหรสพตาง ๆ 
 6) วันสำคัญของชาติ ไดแก  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม,  

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การทำบุญเลี้ยงพระ 
การลงนามถวายพระพร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงมหรสพตางๆ นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
คือ วันปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม กิจกรรมท่ีสำคัญ ไดแก การถวายราชสดุดี  และการทำบุญเลี้ยงพระ เปนตน 
 

๗.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโนนแดงใชภาษาถ่ินสวนใหญเปนภาษาไทยโคราช  และในชุมชนแตละชุมชนก็มี

ภูมิปญญาทองถ่ินแตละดานท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนนแดงไดสืบตอกันมา อาทิเชน 

   -ชุมชนโนนแดงหมูท่ี 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก  นางสมบัติ ศรีวิเศษ ท่ีอยู 7 หมูท่ี 1 
ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ นวดแผนไทย  

   -ชุมชนเต็งสูง หมูท่ี 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก  นางสมพงษ พิบูลย ท่ีอยู 4  หมูท่ี 3 บาน
เต็งสูง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ การใชสมุนไพรและนวดสมุนไพร  
   ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก  นางลำพึง ประจิตร ท่ีอยู 18/3 หมูท่ี 3 บานเต็ง
สูง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ การทำบายศรีสูขวัญ  

  -ชุมชนหัวโคก หมูท่ี 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก นายรุง
สุริยา  พลแสน ท่ีอยู 4๕ หมูท่ี 4 บานหัวโคก ตำบลโนนแดง  มีความรู/ความสามารถ คือ ดนตรีพ้ืนบาน  
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   -ชุมชนบุตาคง หมูท่ี 10 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรู/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี 
ไดแก  
   1) ชื่อ นางศิริลักษณ บรรดาศักดิ์ ท่ีอยู 7 หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ เกษตรแนวทางใหมตามพระราชดำริ  
  2) ชื่อ นายยูน แกวระหัน ท่ีอยู 11 หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ 
การปรับสภาพดิน  
   ๓) ชื่อ นางนุน ประจติร  ท่ีอยู ๔๓ หมูท่ี 10 บานบุตาคง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ 
งานหัตถกรรม 

    -ชุมชนใหมศรีประทาน หมูท่ี 11  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา   ผูมีความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูมีความรูดานการทำอาหาร และ การถนอมอาหาร ไดแก  
  1) ชื่อ นายเสริม แข็งขัน ท่ีอยู 99 หมูท่ี 11 บานใหมศรีประทาน ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ศาสนพิธี  
  2) ชื่อ นางปรางค มุงปนกลาง ท่ีอยู 98/2 หมูท่ี 11 บานใหมศรีประทาน ตำบลโนนแดง  มีความรู
ความสามารถ คือ ทำไขเค็ม, ปลารา, ไสกรอกเนื้อ  

  -ชุมชนโนนเขวา หมูท่ี 12 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก  
นายดำ โมรานอก ท่ีอยู 54 หมูท่ี 12 บานโนนเขวา ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ งานชางไม และ
จักสาน  

   -ชุมชนหนองโจด หมูท่ี 13 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก นายสำรวย ประจติร ท่ีอยู 
๑๑๗ หมูท่ี 13 บานหนองโจด ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ คือ ดานดนตรีพ้ืนบานกลองยาว  

  -ชุมชนตลาดโนนแดง หมูท่ี 15 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานตางๆ ในชุมชน  ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ไดแก  
  1) ชื่อ นางเภา ธรรมโส ท่ีอยู 55 หมูท่ี 15 บานตลาดโนนแดง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ทอเสื่อ ทอผาไหม และทอพรมไหม เปนอาชีพได  
  2) ชื่อ นายเฉลิม คายสงคราม ท่ีอยู 125/1 บานตลาดโนนแดง ตำบลโนนแดง  มีความรูความสามารถ 
คือ ฝมือดานการชางไม  

 
 
๗.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง มีสินคาพ้ืนเมืองท่ีไดรับการสงเสริมเปนสินคาโอทอป  ประเภทอาหาร  คือ  

ขนมนางเล็ด  จากกลุมสงเสริมอาชีพชุมชนใหมศรีประทาน  ม.๑๑  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
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๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑  น้ำ 
   1. น้ำเสีย 
   1) ปริมาณน้ำเสียประมาณ 700 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   2) ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีใช   - รวม  - แหง 
   3) น้ำเสียท่ีบำบัดได จำนวน  - ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   4) คา BOD ในคลอง/ทางระบายนำ้สายหลัก 
  
  2. ขยะมูลฝอย 
  1) ปริมาณขยะ 6.๔0 ตัน/วนั 
  2) รถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเปน 
   2.1 รถยนตบรรทุกขยะ ขนาดความจุ 12 ทลบ.หลา ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2546                                 
(ปจจุบันไมไดใชในการจัดเก็บขยะ) 
   2.2 รถยนตบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2552 
  3) ขยะท่ีเก็บขนได จำนวน 10 ลบ.ม./วัน (13.079 ลบ.หลา/วนั) 
  4) ขยะท่ีกำจัดได จำนวน 10 ลบ.ม./วัน (13.079 ลบ.หลา/วัน) 
 กำจัดโดยวิธี  กองบนพ้ืน       กองบนพ้ืนแลวเผา 
    ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ     หมักทำปุย 
    เผาในเตาเผาขยะ 
    อ่ืนๆ ฝงกลบแตไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
  5) ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะท่ีกำจัดขยะท่ีกำลังใช จำนวน 35 ไร 2 งาน 10 ตารางวา  ตัง้อยูท่ีหมูท่ี 8      
ตำบลดอนยาวใหญ   อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา 
   - หางจากเขตทองถ่ินเปนระยะทาง 10 กม. 
   - ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะท่ีใชไปแลว ประมาณจำนวน ๘ ไร 
   - เหลือท่ีดินกำจัดขยะไดอีก ประมาณจำนวน ๒๗ ไร 2 งาน 10 ตร.วา 
   - คาดวาจะสามารถกำจัดขยะไดอีก 2๐ ป 
  6) สภาพการเปนเจาของท่ีดินสำหรับการกำจัดขยะ 
   - ทองถ่ินจัดซ้ือเอง เม่ือ พ.ศ. 2548  ราคา 712,000.-  บาท 
   - เชาท่ีดินเอกชน ตั้งแต พ.ศ.-      ปจจุบันคาเชาปละ   -บาท 
  7) ท่ีดินสำรองท่ีเตรียมไวสำหรับกำจัดขยะ  จำนวน   -ไร   (งบประมาณ   -บาท) 

 
๘.๒  ปาไม 
ลักษณะของทรัพยากรปาไม ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอโนนแดง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กท่ีดูแลและรักษา

โดยประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการหาของปาและอาหารตามธรรมชาติ 
 
๘.๓  ภูเขา 
ลักษณะภูมิประเทศในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลโนนแดงเปนพ้ืนท่ีราบไมมีภูเขา 
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๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องจากสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลโนนแดงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาขนาดเล็กยังขาดความ

อุดมสมบูรณและมีความแหงแลงในชวงฤดูรอนประกอบกับสภาพดินในบางพ้ืนท่ีมีความเค็ม ปาไมและการ
เพาะปลูกพืชตางๆ  จึงยังไมสมบูรณเทาท่ีควร 
 
 
 
๙.  อ่ืนๆ   (ถามีระบุดวย) 
   โครงสรางและอัตรากำลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    
 
1)  โครงสราง 
 
 

 
 
 

                
 
 
 
 

ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลโนนแดง 

นายธีรพงษ ์ จินตนามณีรัตน์      นายกเทศมนตรี 
นายติม    ปักนอก        รองนายกฯ 
นางพิทธิยา  พฒันเดชากูล  รองนายกฯ 
นายธนชยั   เผยศิริ    ท่ีปรึกษาฯ 
นายภาณุมาศ  บุญศรี   เลขานุการฯ 

หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
นายธนสร  สารนอก 

ปลดัเทศบาลฯ 

เทศบาลตาํบลโนนแดง สภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
นายรวม    บุญเท่ียง    ประธานสภาฯ 
นายธงชยั   ประกอบผล   รองประธานสภาฯ 
นายประสิทธ์ิ  จาํนงนอก  สมาชิกสภาฯ 
นายสมพงศ ์    พิมพก์ลาง สมาชิกสภาฯ 
นายสุรัตน์    แกว้ด่านจาก สมาชิกสภาฯ 
นายยทุธพงษ ์  ญาติกลาง สมาชิกสภาฯ 
นายช่ืน    เงินโพธ์ิ  สมาชิกสภาฯ 
นายบุญมี    ผินพิมาย  สมาชิกสภาฯ 
นางพนิดา   คาํภีระ  สมาชิกสภาฯ 
นายอุดร     พลนอก  สมาชิกสภาฯ 
นางอุ่น    บรรจงนอก สมาชิกสภาฯ 
นายอารุณ   ฉตัรพิมาย สมาชิกสภาฯ 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล 
กองคลงั กองช่าง กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 
กองการศึกษา กองการประปา 
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2)  อัตรากำลัง   

  ก. พนักงานสามัญ  (ตามกรอบอัตรากำลัง ๓๐  อัตรา)    
       มีพนักงานเทศบาลสามัญครองตำแหนง  ๒๑  อัตรา  ดังนี้ 

      สำนักปลัดเทศบาล 
    1. นายธนสร   สารนอก   ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถ่ิน) 
     2. นางภานุชนารถ  จิตรพิมาย  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
   3. นางอมรรัตน  พูนสวัสดิ์  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
   4. นางสาววิไลลักษณ  รุงเลิศกสิกิจ นิติกรชำนาญการ 
   5. นายสุทธิชัย   ชูยะไข         เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
   6. นางระวิวรรณ   เขตคาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     7. นางสาวสุดารัตน   ภูชนิด    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     ๘. นางชุดา  โพธิอาภา    นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
     ๙. นางศิริประภา  ภูแผนนา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      

  กองคลัง 
   ๑๐. นางสาวจิรปรียา  รั้งกระโทก  ผูอำนวยการกองคลัง 
     ๑๑. นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแกว  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
   ๑๒. นางสาวกิตติยา  บรรจง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
   1๓. นางสาวสุกานดา  กลาหาญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    1๔. นางสาวเกสินี   ศรีสุวรรณ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    1๕. นางสาววิไลภร  ดอกกลาง   นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญงาน 
    ๑๖. นางสาวประนอม  รั่งสันเทียะ  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
 

กองชาง 
   1๗. นายสมนึก  วรรณวิกรม  ผูอำนวยการกองชาง  
   1๘. นายมิตรอุดร  พลวงศษา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   1๙. นางสาววิไลลักษณ  กุลนันทนนท หัวหนาฝายบริการงานสาธารณสุข 
   ๒๐. นางจารุวรรณ  ชโีพธิ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 

            กองการศึกษา 
   ๒๑. นายนวรัฐ  ตอสกุล     ผูอำนวยการกองการศึกษา 
      
      

          



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโนนแดง สวนที่ 1 - 17 

 

    
 
 

ลูกจางประจำ  จำนวน  ๒  คน ไดแก 
   1. นางสิริพันธุ   ภวภูตานนท  พนักงานพัสดุ 
   ๒. นายวิเชียร  ปกนอก   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
 

  ข.  พนักงานครูเทศบาล  รวมท้ังส้ิน  1๘  คน  ประกอบดวย 
     สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง   จำนวน   ๙   คน 
   1.  นางพชรพัชร   ราชนิล    ผูบริหารสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 
     2.  นางสายฝน   ทิพยลม   ครู คศ.๓   
   3.  นางสาวธนชัพร  ทองนอก  ครู คศ.๓ 
    ๔.  นางสาวชุติกาญจน  บุญภิญโญ  ครู คศ.๓ 
     ๕.  นางกาญจนา   สุวรรณไตรย  ครู คศ.๓ 
   ๖.  นางศรีสุดา  ประจง   ครู คศ.2 
   ๗.  นางสาวเพ็ญพิชชา   ณรงคศักดิ์ศิลป ครู คศ.๒ 
   ๘.  นางสาวมะลิวรรณ  ชอบสะอาด ครู คศ.๒ 
     ๙.  นางสาวพจมาน  ผาดไธสง   ครู คศ.๒ 

     สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง   จำนวน    ๙   คน 
    1.  นายสุรศักดิ์  พองพรหม ผูบริหารสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลโนนแดง 
     2.  นางสาวประเทือง  เพ็ชรพล  ครู คศ.๓ 
     ๓. นางลาวัลย  คำยา    ครู คศ.๒ 
     ๔. นางปริตา   สมนอย   ครู คศ.๒ 
     ๕. นางสาวสุมาลี  ไชยปญหา  ครู คศ.๒ 
     ๖. นางสาวทองมวน  มะโนวัน    ครู คศ.1 
    ๗. นางสาวธัญญนลิน  แกนนอก   ครู คศ.1 
     ๘. นางสาวศิริพร  จันทรสีชา   ครู คศ.1 
     ๙.นางสาวทัศนีย  แขตสันเทียะ  ครู คศ.1 
 

  ค. พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน   1๐   คน ไดแก 
             1. นายไพรัช  ขุมทรัพย   ผูชวยนายชางโยธา 
    2. นายอนงค  ภูมินอก   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
   3. นายอนุกูญ  แกนนอก   ผูชวยนักสันทนาการ 
   4.  นางสาวยุพาพร    คตชัง   ผูชวยคร ู
   5.  นางจิราพร    แกวระหัน  ผูชวยคร ู
    6. นางสาวอนงคนาถ   พรมสอน   ผูชวยคร ู
   ๗. นางสาวรวินันท   ดุลสันเทียะ    ผูชวยคร ู
     ๘. นางสาววีรินทรดา  ประสทิธิ์จิรภัทร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   ๙. นางสาววัลลยา  เกิดโมลี  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
    1๐.นางสาวสุปราณี  กลาหาญ  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
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   ง. พนักงานจางท่ัวไป     จำนวน   2๒   คน 
   1. นางสายยนต  จำนงนอก  ภารโรงสำนักงานเทศบาลฯ 
    2. นายใจ  ปรีเปรม   ภารโรง  ร.ร.อนุบาลฯ 
     3. นายสมเกียรติ  ประสมไก  ภารโรง  ร.ร.เทศบาลฯ 

๔. นางกนกพรรณ  แดนพิมาย  คนงานท่ัวไป  รร.อนุบาลฯ 
๕. นางนิธินันท   ประสมไก    คนงานท่ัวไป  รร.เทศบาลฯ 
๖. นายธีระวัฒน  คำภูเมือง   พนักงานขับรถยนต 
๗. นายวิศรุต   มีระหันนอก   พนักงานขับรถดับเพลิง 
๘. นายสรุพัศ   นาคทอง    พนักงานดับเพลิง 
๙. นายอนุสรณ   โมรานอก   พนักงานดับเพลิง 
๑๐. นายนัน  โมรานอก   คนงานท่ัวไป 

   ๑๑. นายทศมาส  ปรัชญาภูมิ  คนงานท่ัวไป 
   ๑๒. นางศิราณี   แกวขอนอก  คนงานท่ัวไป   
   ๑๓. นายผิน  กลาหาญ   คนงานท่ัวไป 
   ๑๔. นายชูชาติ  ศรีวิเศษ   คนงานท่ัวไป 
   1๕. นายอุเทน  คงโนนนอก  คนงานท่ัวไป 
   1๖. นายเปรม  ศรีนา   คนงานท่ัวไป 

1๗.นายสงัด   บุตรศรีภูมิ   คนงานท่ัวไป 
1๘. นายใบ  ริดกระโทก   คนงานประจำรถขยะ 

   ๑๙. นายสมอนงค  พิมพสระเกษ  คนงานประจำรถขยะ 
     ๒๐. นายสุทธิพล   คอกกลาง    คนงานประจำรถขยะ 
    2๑. นายสมบูรณ  ภูถนนนอก  พนักงานผลิตน้ำประปา 

๒๒. นางสาวศุภิกา   ทองนอก   คนงานท่ัวไป 
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