
สภาพทั่วไปและข/อมูลพื้นฐาน 
 

 

๑. ด%านกายภาพ 

 ๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  เดิมเป4นองค8การบริหารส;วนตำบลกุดน้ำใส  ได>รับการจัดตั้งเป4นเทศบาลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๕๐  ตั้งอยู;ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก;น มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๒,๒๑๑ 

ไร;หรือ ๔๘  ตารางกิโลเมตร  ห;างจากอำเภอน้ำพอง  ประมาณ  ๑๗.๕  กิโลเมตร  ห;างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก;น  

ประมาณ   ๓๑  กิโลเมตร   และมีอาณาเขตติดต;อกับพ้ืนท่ีใกล>เคียง  ดังน้ี 

  ด#านเหนือ  :  ติดต-อกับเขตตำบลน้ำพอง  เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก-นโดยมี

แนวเขตเริ่มต>นที่ร;องน้ำลึกลำน้ำพองตัดกับลำห>วยโจด  บริเวณหลักเขตที่ ๑  พิกัดจุด TD ๖๐๗๕๐๕  ไปตามร;องน้ำลึกลำ

น้ำพองไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒พิกัดจุด TD ๖๒๖๕๑๘กลางร;องน้ำลึกติดกับเขตตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  

จังหวัดขอนแก;น  ไปตามร;องน้ำลึกน้ำพองเก;าถึงหลักเขตที่ ๓ พิกัดจุด TD ๖๕๗๕๐๑ติดกับเขตเทศบาลตำบลน้ำพองตรง

ปากลำน้ำพอง  เชื่อมเขื่อนหนองหวายฝ^_งเหนือ  ไปตามร;องน้ำลึกลำน้ำพองเก;า  ถึงหลักเขตที่  ๔  พิกัดจุด TD ๖๕๔๔๘๘

กลางถนนข>ามลำน้ำพองเก;า  ไปตามร;องน้ำลึก   ลำน้ำพองเก;าไปจนถึง  หลักเขตที่  ๕พิกัดจุด  TD ๖๖๕๔๘๘ตรงกลาง

สะพานข>ามลำน้ำพองเก;าไปตามร;องลำน้ำพองเก;าถึงหลักเขตที่ ๒ของเทศบาลตำบลน้ำพองเป4นหลักเขตที่ ๖ พิกัดจุด TD 

๖๗๖๕๑๐ ไปสิ้นสุดที ่ปากบึงถุงเทียวบริเวณถนนทางหลวงสายน้ำพองกระนวนบริเวณหลักเขตที่  ๗ พิกัดจุด  TD  

๖๕๗๕๑๖ เป4นแนวห;างจากบ>านหนองอ>อน>อย ประมาณ  ๒กิโลเมตร รวมความยาวระยะทางด>านทิศเหนือประมาณ  ๑๘

กิโลเมตร 

  ด>านตะวันออก  : ติดต;อกับเขตตำบลน้ำพอง เทศบาลตำบลน้ำพองและตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง  จังหวัด

ขอนแก;น โดยมีแนวเขตเริ่มต>นที่ร;องน้ำลึกลำน้ำพอง ปากบึงถุงเทียวบริเวณถนนทางหลวงสายน้ำพอง – กระนวน  บริเวณ

หลักเขตที่ ๗ พิกัดจุด TD ๖๙๗๕๑๖ไปตามร;องน้ำลึกลำน้ำพองทางทิศใต> ตรงร;องน้ำลึกบริเวณหลักเขตที่  ๘พิกัดจุด  TD 

๖๙๘๔๘๖แนวเขตติดต;อระหว;างเทศบาลตำบลลำน้ำพองและอบต.วังชัย  และตรงไปทางใต>จนสิ้นสุดหลักเขตท่ี  ๙พิกัดจุด 

TD ๖๘๑๔๕๔ห;างจากหลักกิโลเมตรท่ี ๕ ถนนเลียบคลองชลประทานระยะทางประมาณ๐.๖๐กิโลเมตร  รวมระยะทางด>าน

ทิศตะวันออกประมาณ  ๙กิโลเมตร 

  ด>านใต>  : ติดต;อกับเขตตำบลม;วงหวาน  เทศบาลตำบลม;วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก;นโดยมีแนว

เขตเริ่มต>นจากร;องน้ำลึกลำน้ำพองบริเวณหลักเขตที่  ๙  พิกัด TD ๖๘๑๔๕๔ตรงไปตามทางสาธารณะประโยชน8ทางด>าน

ทิศตะวันตกข>ามคลองชลประทาน  ไปตามถนนสาธารณะประโยชน8แนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน8บ>านคำแก;นคูณตำบล

ม;วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก;น  จรดถนนทางหลวงแผ;นดินสายมิตรภาพขอนแก;น – อุดรธานี  บริเวณหลักเขตท่ี  

๒๐กึ่งกลางร;องกลางถนน  พิกัด  TD ๖๖๓๔๕๓ห;างจากทางแยกถนนมิตรภาพ – อุบลรัตน8  ยาวประมาณ  ๑.๒กิโลเมตร  

ไปตามถนนทางหลวงแผ;นดิน  สายมิตรภาพทางทิศใต>ถึงแยก 
 



ถนนทางหลวงแผ;นดินสายมิตรภาพ – อุบลรัตน8  บริเวณหลักเขตที่  ๑๑กึ่งกลางร;องกลางถนน  พิกัด  TD ๖๖๓๔๔๕แยก

ไปตามถนนเข>าเขื่อนอุบลรัตน8กึ่งกลางถนนถึงสะพานตัดกับ   ลำห>วยโจด  รวมระยะทางด>านทิศใต>ประมาณ  ๑๐กิโลเมตร  

หลักเขต  ๑๒  พิกัด TD ๕๘๕๔๕๐ 

 ด>านตะวันตก   : ติดต;อกับเขตตำบลโคกสูง  เทศบาลตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน8 จังหวัดขอนแก;น  โดยมี

แนวเขตเริ่มต>นจากกึ่งกลางลำห>วยโจด  ตัดกับถนนทางหลวงแผ;นดินสายมิตรภาพ – อุบลรัตน8  บริเวณหลักเขตที่  ๑๒  

พิกัด TD ๕๘๕๔๕๐  ไปตามถนนทางหลวงแผ;นดินสายมิตรภาพ – อุบลรัตน8  ทางทิศตะวันออกถึงทางแยกเข>าหมู;บ>านคำ

บงพัฒนา  พิกัด  TD ๕๙๒๔๕๑ไปด>านทิศเหนือตามถนนจนถึงหลักเขตคอนกรีต  ก;อนเข>าหมู;บ>านคำบงพัฒนา  พิกัด  TD 

๕๙๓๔๖๕ไปด>านทิศตะวันออกถึงลำห>วยคำนกแธต  พิกัด   TD ๕๙๗๔๖๕ไปด>านทิศเหนือตามร;องน้ำลึกของลำห>วยคำ

นกแธตกับลำห>วยโจด  หลักเขตที่ ๑๓พิกัด TD ๕๙๓๔๗๗ไปตามร;องน้ำลึกของลำห>วยโจดถึงหลักเขตที่ ๑๔ พิกัด TD 

๕๙๕๔๘๗ไปตามร;องน้ำลึกลำห>วยโจดทางทิศเหนือ  สิ้นสุดลำน้ำพองติดกับลำห>วยโจดที่หลักเขตที่ ๑ พิกัด TD ๖๐๗๕๐๔

รวมระยะทางด>านทิศตะวันตกยาวประมาณ  ๖กิโลเมตร 
 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลกุดน้ำใส ส;วนใหญ;เป4นพื้นที่เนินสลับพื้นที่ราบลุ;มเหมาะแก;การเพาะปลูก   

ด>านทิศเหนือมีลำน้ำพองทอดยาวจากทิศตะวันตก – ทิศตะวันออกเป4นระยะทางประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร  ประชากรส;วน

ใหญ;ใช>ลำน้ำพองในการการทำการเกษตร  และมีถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงหมายเลข ๒)  ตัดผ;านระยะทางประมาณ  ๔  

กิโลเมตร และถนนน้ำพอง – อุบลรัตน8  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑๐๙)  ผ;านทางด>านทิศใต>  ระยะทางประมาณ  ๗  

กิโลเมตร  
 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศของตำบลกุดน้ำใส  โดยทั่วไปมีลักษณะสภาพภูมิอากาศเป4นแบบทุ;งหญ>าในเขตร>อน คือ มีฝน

ตกสลับกับแห>งแล>งได>รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต>และตะวันออกเฉียงเหนือแบ;งออกได>เป4น ๓  ฤดู  ดังน้ี 

ฤดูหนาวเร่ิมต้ังแต;ช;วงเร่ิมต>นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ8 อากาศ 

โดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห>ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน สำหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู;ในช;วงเดือน

ธันวาคมถึงมกราคม 

  ฤดูร#อนเริ ่มต>นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ8ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร>อนอบอ>าวทั ่วไป 

โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป4นเดือนท่ีมีอากาศร>อนอบอ>าวท่ีสุดของปm 

  ฤดูฝน  เริ่มต>นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อากาศเริ่มชุ;มช้ืนและมีฝนตกชุกต้ังแต;

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป4นต>นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป4นเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแน;นมากท่ีสุด 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  มี  ๔  ลักษณะ ดังน้ี 



๑. เน้ือดินเป4นดินร;วน  เป4นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค;อนข>างเลว  มีมักมีน้ำท;วมขังบน 

ผิวดินในช;วงฤดูฝน  ดินมีความอุดมสมบูรณ8ตามธรรมชาติต่ำ ป^ญกาสำคัญของดินกลุ;มนี้  ได>แก;  ดินมีความอุดมสมบูรณ8ต่ำ

และเน้ือดินค;อนข>างเป4นทราย 
 

๒. เน้ือดินเหนียว  เป4นดินลึก  มีการระบายน้ำเลว  มักมีน้ำท;วมขังบนผิวดินในช;วงฤดูฝน   

 ดินมีความอุดมสมบูรณ8ตามธรรมชาติค;อนข>างต่ำ  ป^ญหาสำคัญในดินกลุ;มน้ำได>แก;สภาพภูมิประเทศเป4นที่ลุ;มๆ ดอนๆ ไม;

สม่ำเสมอ  ดินมีความอุดมสมบูรณ8และเน้ือดินค;อนข>างเป4นทราย 

๓. เน้ือดินร;วนปนกรวดปนหิน  เป4นดินต้ืนช้ันกรด  มีการระบายน้ำค;อนข>างเหลวถึงเหลวมาก     

มักมีน้ำท;วมขังบนผิวดินในช;วงฤดูฝน  ดินมีความอุดมสมบูรณ8ตามธรรมชาติค;อนข>างต่ำ   ป^ญหาสำคัญในดินกลุ;มน้ำได>แก;  

สภาพภูมิประเทศเป4นลุ;มๆ ดอนๆ ไม;สม่ำเสมอ เป4นดินต้ืน  มีกรวดลูกรังปะปนอยู;ในดินด>วย 

๔. เน้ือดินทรายจัด   เป4นดินลึกมีการระบายน้ำดีค;อนข>างมากเกินไป  ดินมีความอุดมสมบูรณ8 

ตามธรรมชาติต่ำมาก  ป̂ญหาสำคัญในดินชุดน้ีได>แก; เน้ือดินเป4นทรายจัดและดินมีความอุดมสมบูรณ8ต่ำมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  ด%านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  แบ;งเขตการปกครองออกเป4น  ๒  เขต  ดังน้ี 

เขตการ

ปกครอง 
สมาชิกสภาท2องถิ่น ตำแหน9ง เบอร;โทรศัพท; พื้นที่รับผิดชอบ 

เขต ๑ 

๑. นายทองใบ  ผุยโสภา 

๒. นายคำใส  ผุยโสภา 

๓. นายจันทร;เพ็ญ  แดงนAอย 

๔. นางเกศรา  สีเทพสวด 

๕. นางฐิติยา  ขอนศักดิ์ 

ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

๐๘๖ – ๒๒๐๙๔๘๓ 

๐๙๐ – ๘๖๐๕๗๙๔ 

๐๖๑ – ๙๔๒๕๓๐๒ 

๐๘๓ – ๓๕๗๐๓๗๖ 

๐๘๔ – ๓๙๑๖๓๙๗ 

ม.๑ บAานกุดน้ำใส 

ม.๒ บAานหนองบัวนAอย 

ม.๓ บAานโนนอุดม 

ม.๔ บAานหAวยโจด 

ม.๕ บAานโนนขามแป 

เขต ๒ 

๑. นายสงบ  คงไทย 

๒. นายสมร  เมืองชา 

๓. นายวิรัตน;  สุพรรณ 

๔. นางเฉลียว  บุราณชา 

๕. นายบรรพจน;  คำอAอ 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 

๐๘๑ – ๐๖๑๐๐๗๕ 

๐๘๗ – ๒๓๘๒๒๑๖ 

๐๘๙ – ๘๖๑๑๒๖๘ 

๐๘๗ – ๒๒๗๕๖๙๓ 

๐๘๑ – ๐๕๙๕๗๐๙ 

ม.๖ บAานฟากพอง 

ม.๗ บAานหนองอAอนAอย 

ม.๘ บAานกุดกวAาง 

ม.๙ บAานแสงจันทร; 

ม.๑๐ ทรัพย;สมบูรณ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  แบ;งการปกครองออกเป4น  ๑๐  หมู;บ>าน   ๓๒  ชุมชน  ดังน้ี 
 

ที่ บ2าน หมู9ที่ ผู2นำ ตำแหน9ง เบอร;โทร 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

กุดน้ำใส 

หนองบัวนAอย 

โนนอุดม 

หAวยโจด 

โนนขามแป 

ฟากพอง 

หนองอAอนAอย 

กุดกวAาง 

แสงจันทร; 

ทรัพย;สมบูรณ; 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

นายรังสรรค;  ทองโคตร 

นายบัวสอน  สารสม 

นางใบเงิน  บัวงาม 

นายณัฐทวี  มีนAอย 

นายแหลม  ขุนสันเที๊ยะ 

นายนภดล  พรมแกAว 

นายอนันต;  จันศรี 

นายวีระศักดิ์  บุษราคัม 

นายสุพล  คำภ ู

นางสาวนฤมล  ศุภวุฒิ 

กำนันตำบลกุดน้ำใส 

ผูAใหญdบAานหนองบัวนAอย 

ผูAใหญdบAานโนนอุดม 

ผูAใหญdบAานหAวยโจด 

ผูAใหญdบAานโนนขามแป 

ผูAใหญdบAานฟากพอง 

ผูAใหญdบAานหนองอAอนAอย 

ผูAใหญdบAานกุดกวAาง 

ผูAใหญdบAานแสงจันทร; 

ผูAใหญdบAานทรัพย;สมบูรณ; 

๐๘๑ – ๐๘๖๑๙๙๔ 

๐๘# – 1577435 

๐๘๑ – ๐๔๗๓๓๑๙ 

๐๘๖ – ๘๕๕๒๗๐๗ 

๐๘๗ – ๒๑๙๒๙๖๕ 

๐๙๖ – ๔๑๘๗๔๐๔ 

๐๙๘ – ๑๕๐๖๓๓๙ 

๐๘๗ – ๒๓๕๒๙๒๓ 

๐๙๒ – ๕๓๔๖๒๒๙ 

๐๘๗ – ๒๒๗๖๑๕๒ 

 

 

หมู9ที่ บ2าน ชุมชน ผู2นำ ตำแหน9ง เบอร;โทรศัพท; 

๑ กุดน้ำใส 

ตะวันยอแสง 

สามัคคีใบศรีพัฒนา 

เทศบาลสามัคค ี

ศรีบุญเรือง 

เดิ่นปfาแตAพัฒนา 

สันติสุข 

สวdางโนนทอง 

ศรีมงคลพัฒนา 

นายวิชัย  ตAนโลห; 

นายบถญโฮม  นาสมโภช 

นางศศิธร  มาตสมบัติ 

นายยงยุทธ  บุญมาก 

นางสมภาร  โหวdภักดี 

นายนพรัตน;  ทองโคตร 

นายจิรทีป  ชายทวีป 

นายปรีชาคำอAอ 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๖ – ๒๒๘๓๕๒๘ 

๐๘๗ – ๙๔๕๕๑๒๔ 

๐๘๑ –  

๗๐๘๗๙๕๑ 

๐๘๑ – ๐๔๗๓๕๒๖ 

๐๘๖ – ๒๓๘๘๖๐๖ 

๐๘๓ – ๒๘๘๔๕๘๘ 

๐๖๑ – ๐๓๑๔๙๘๒ 

087 - 8671908 

๒ หนองบัวนAอย สันติสุข นายชาลี  มิ่งมูล ประธานชุมชน ๐๘๘ – ๓๐๑๕๕๐๖ 



เบิกฟiาพัฒนา 

ลำน้ำพองสามัคค ี

นายทวีพงษ;  มาตร;ชัย 

นายไพฑูรย;  แนวพรม 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๕ – ๗๔๑๘๗๕๖ 

๐๘๓ – ๕๖๓๔๑๘๑ 

๓ โนนอุดม 

อรุณสวัสดิ์ 

ทรัพย;เจริญ 

สามัคคีพัฒนา 

นายวีระ  แพงอdอน 

นางรัตนาภรณ;  ภูมิวัฒน; 

นายสมพงษ;  รังชัย 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๒ – ๓๗๙๘๐๖๓ 

๐๘๔ – ๔๒๘๑๗๗๐ 

๐๘๓ – ๘๓๐๘๘๑๐ 

๔ หAวยโจด 
ชยัมงคลสามัคค ี

หAวยโจดพัฒนา 

นายวิสูตร  เตียสิริ 

นายสถิตย;  มหาราช 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๑ – ๐๕๗๘๘๐๔ 

๐๘๓ – ๓๖๓๗๓๙๗ 

๕ โนนขามแป 
รdวมใจพัฒนา 

บูรพารdวมใจสามัคค ี

นางประภาวิช  พิมพ;พงศ; 

นางสำรอง  โทแสง 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๙๖ – ๕๐๓๖๘๗๘ 

๐๘๑ – ๐๕๑๐๖๘๗ 

๖ ฟากพอง 

เหนือพัฒนา 

ลำน้ำพองพัฒนา 

ตะวันสีทอง 

กลางพัฒนา 

นางสัมฤทธิ์  นามตาแสง 

นายเอนก    เนตพนา 

นางจันสี   สุพรรณ 

นางอนงค;  หอมดี 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๙๓ – ๐๖๗๕๕๖๓ 

๐๘๔ – ๙๕๕๙๑๘๕ 

๐๘๗ – ๗๗๑๑๐๓๗ 

๐๘๔ – ๗๘๙๔๗๕๒ 

๗ หนองอAอนAอย 

เหนือพัฒนา 

ศรีโพธิ์ทองสามัคค ี

รุdงอรุณสามัคค ี

นายสมบูรณ;  โควิชัย 

นางพิกุล  จันศรี 

นางนาง  สุริยศักดิ์ 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๗ – ๔๓๑๐๑๖๙ 

๐๘๗ – ๙๔๖๑๑๓๙ 

๐๘๗ – ๒๓๓๑๑๒๕ 

๘ กุดกวAาง 

มิตรสัมพันธ; 

สุชสมอุดมพัฒนา 

นกยูงกลางเหนือฯ 

หนองคAาสามัคค ี

นางเข็มพร  เมืองชา 

นายวิทูล  แกdนนาคำ 

นายศักดา  ธรรมสงค; 

นางจันดา  สาหาร 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๙๑ – ๖๙๒๖๒๗๘ 

๐๘๗ – ๕๐๑๑๖๔๖ 

๐๘๐ – ๗๔๗๑๑๗๑ 

๐๘๑ – ๖๐๑๓๐๗๕ 



แสงบูรพาสามัคค ี นายนิคม  สุวรรณเพ็ง ประธานชุมชน ๐๘๙ – ๒๗๗๕๗๔๕ 

๙ แสงจันทร; 
แสงจันทร; 

แสนสุข 

นางสมบูรณ;  ปiองพาล 

นางลัชชา  สุdมทรัพย; 

ประธานชุมชน 

ประธานชุมชน 

๐๘๘ – ๗๓๕๙๘๒๑ 

๐๘๑ – ๗๒๙๖๗๘๔ 

๑๐ ทรัพย;สมบูรณ; ทรัพย;สมบูรณ; นายธนพล   รักบุญ ประธานชุมชน ๐๘๙ – ๔๖๐๘๓๘๒ 

 

 
 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส   มีหน;วยเลือกต้ัง  ๑๒   หน;วยเลือกต้ัง  ดังน้ี 

๑. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๑ :   ศาลาวัดศรีมงคล  บ>านกุดน้ำใส  หมู;ท่ี ๑ 

๒. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๒ :   ศูนย8พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล  บ>านกุดน้ำใส  หมู;ท่ี ๑ 

๓. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๓ :   ศาลากลางบ>านหนองบัวน>อย  บ>านหนองบัวน>อย   หมู;ท่ี ๒ 

๔. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๔ :   ศาลาประชาคมบ>านโนนอุดม  บ>านโนนอุดม  หมู;ท่ี ๓ 

๕. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๕ :   ศาลากลางบ>านห>วยโจด  บ>านห>วยโจด  หมู;ท่ี  ๔ 

๖. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๖ :   ศาลาประชาคมบ>านโนนขามแป  บ>านโนนขามแป  หมู;ท่ี  ๕ 

๗. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๗ :   ศาลาอเนกประสงค8บ>านฟากพอง  บ>านฟากพอง  หมู;ท่ี ๖ 

๘. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๘ :   ศาลาประชาคมบ>านหนองอ>อน>อย บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ 

๙. หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๙ :   ศาลากลางบ>านกุดกว>าง  บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี  ๘ 

๑๐.  หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๑๐  :  ศาลาวัดบ>านกุดกว>าง  บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี  ๘  

๑๑.  หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๑๑  :  ศาลาประชาคมบ>านแสงจันทร8  บ>านแสงจันทร8  หมู;ท่ี  ๙ 

๑๒.  หน;วยเลือกต้ังท่ี  ๑๒ :  ศาลากลางบ>านทรัพย8สมบูรณ8  บ>านทรัพย8สมบูรณ8 หมู;ท่ี ๑๐ 
  

  จากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู>แทนราษฏร  เม่ือวันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒   มีผู>มีสิทธิเลือกต้ังในพ้ืนท่ี

ตำบลกุดน้ำใส จำนวน  ๖,๕๖๒  คน  ผู>มาใช>สิทธิ  จำนวน  ๔,๘๙๔  คน  ผู>ไม;มาใช>สิทธิ  จำนวน ๑,๖๖๘  คน 

แยกตามหน;วยเลือกต้ัง  ดังน้ี 

หน;วย

เลือกต้ัง 
สถานท่ีเลือกต้ัง ผู>มีสิทธิ ผู>มาใช>สิทธิ ผู>ไม;มาใช>สิทธิ 

๑ ศาลาวัดศรีมงคล  บ>านกุดน้ำใส  หมู;ท่ี ๑ ๕๕๘ ๔๖๙ ๘๙ 



๒ ศูนย8พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล บ>านกุดน้ำใส หมู;ท่ี ๑ ๘๑๙ ๖๕๒ ๑๖๗ 

๓ ศาลากลางบ>านหนองบัวน>อย บ>านหนองบัวน>อย  หมู;ท่ี ๒ ๕๕๓ ๔๔๐ ๑๑๓ 

๔ ศาลาประชาคมบ>านโนนอุดม บ>านโนนอุดม หมู;ท่ี ๓ ๘๕๙ ๖๒๘ ๒๓๑ 

๕ ศาลากลางบ>านห>วยโจด  บ>านห>วยโจด  หมู;ท่ี  ๔ ๔๓๐ ๓๓๙ ๙๑ 

๖ ศาลาประชาคมบ>านโนนขามแป บ>านโนนขามแป  หมู;ท่ี ๕ ๓๐๐ ๒๒๒ ๗๘ 

๗ ศาลาอเนกประสงค8บ>านฟากพอง บ>านฟากพอง หมู;ท่ี ๖ ๗๘๕ ๕๔๒ ๒๔๓ 

๘ ศาลาประชาคมบ>านหนองอ>อน>อย บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ ๖๒๕ ๔๔๐ ๑๘๕ 

๙ ศาลากลางบ>านกุดกว>าง  บ>านกุดกว>าง หมู;ท่ี ๘ ๕๒๔ ๓๕๗ ๑๖๗ 

๑๐ ศาลาวัดบ>านกุดกว>าง บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี ๘ ๕๗๖ ๔๒๒ ๑๕๔ 

๑๑ ศาลาประชาคมบ>านแสงจันทร8  บ>านแสงจันทร8 หมู;ท่ี  ๙ ๔๐๘ ๒๙๗ ๑๑๑ 

๑๒ ศาลากลางบ>านทรัพย8สมบูรณ8  บ>านทรัพย8สมบูรณ8 หมู;ท่ี ๑๐ ๑๒๕ ๘๖ ๓๙ 

รวม ๖,๕๖๒ ๔,๘๙๔ ๑,๖๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓.  ประชากร 

 ๓.๑ ข%อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

 จำนวนประชากร ๓ ปm ย>อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 

ที่ บ2าน หมู9ที่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ กุดน้ำใส ๑ ๔๐๙ ๗๙๔ ๗๘๒ ๔๒๓ ๘๑๖ ๗๙๘ ๔๘๙ ๘๗๐ ๘๔๙ 

๒ หนองบัวนAอย ๒ ๑๕๕ ๓๓๗ ๓๓๘ ๑๕๘ ๓๔๓ ๓๔๕ ๑๖๓ ๓๖๐ ๓๕๘ 

๓ โนนอุดม ๓ ๔๑๔ ๕๕๐ ๕๕๙ ๔๒๑ ๕๖๑ ๕๖๐ ๔๒๗ ๕๕๓ ๕๖๓ 

๔ หAวยโจด ๔ ๑๒๔ ๒๔๗ ๓๑๐ ๑๒๔ ๒๕๖ ๓๒๒ ๑๒๔ ๒๕๕ ๓๑๖ 

๕ โนนขามแป ๕ ๘๗ ๑๙๖ ๒๑๕ ๘๙ ๑๙๓ ๒๐๕ ๙๐ ๑๙๔ ๑๙๗ 

๖ ฟากพอง ๖ ๓๒๘ ๕๐๐ ๕๐๓ ๓๓๒ ๕๐๖ ๕๐๙ ๓๓๖ ๔๙๖ ๕๑๒ 

๗ หนองอAอนAอย ๗ ๑๙๓ ๓๗๑ ๔๑๒ ๑๙๘ ๓๘๗ ๔๒๐ ๒๐๑ ๓๘๖ ๔๒๗ 

๘ กุดกวAาง ๘ ๓๐๙ ๖๗๐ ๗๒๑ ๓๑๙ ๖๘๗ ๗๒๐ ๓๒๐ ๖๘๙ ๗๒๓ 

๙ แสงจันทร; ๙ ๑๖๙ ๒๖๕ ๒๕๕ ๑๗๔ ๒๗๒ ๒๖๐ ๑๗๗ ๒๗๒ ๒๕๐ 

๑๐ ทรัพย;สมบูรณ; ๑๐ ๖๖ ๖๙ ๘๙ ๗๒ ๖๗ ๘๘ ๗๒ ๖๖ ๘๗ 

รวม ๒,๒๕๔ ๓,๙๙๙ ๔,๑๘๔ ๒,๓๑๐ ๔,๐๘๘ ๔,๒๒๗ ๒,๓๙๙ ๔,๑๔๑ ๔,๒๘๒ 

 

 

 

 

 

 



การคาดการณ8ในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ที่ บ2าน หมู9ที่ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

จำนวน 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ กุดน้ำใส ๑ ๕๒๙ ๙๑๔ ๘๘๓ ๕๖๙ ๙๕๘ ๙๑๗ ๖๐๙ ๑,๐๐๒ ๙๕๑ 

๒ หนองบัวนAอย ๒ ๑๖๗ ๓๗๒ ๓๖๘ ๑๗๑ ๓๘๔ ๓๗๘ ๑๗๕ ๓๙๖ ๓๘๘ 

๓ โนนอุดม ๓ ๔๓๓ ๕๕๕ ๕๖๕ ๔๓๙ ๕๕๗ ๕๖๗ ๔๔๕ ๕๕๙ ๕๖๙ 

๔ หAวยโจด ๔ ๑๒๔ ๒๕๙ ๓๑๙ ๑๒๔ ๒๖๓ ๓๒๒ ๑๒๔ ๒๖๗ ๓๒๕ 

๕ โนนขามแป ๕ ๙๑ ๑๙๓ ๑๘๘ ๙๒ ๑๙๒ ๑๗๙ ๙๓ ๑๙๑ ๑๗๐ 

๖ ฟากพอง ๖ ๓๔๐ ๕๐๔ ๕๑๗ ๓๔๔ ๕๑๒ ๕๒๒ ๓๔๘ ๕๒๐ ๕๒๗ 

๗ หนองอAอนAอย ๗ ๒๐๕ ๓๙๔ ๔๓๔ ๒๐๙ ๔๐๒ ๔๔๑ ๒๑๖ ๔๑๐ ๔๔๘ 

๘ กุดกวAาง ๘ ๓๒๕ ๖๙๘ ๗๒๔ ๓๓๐ ๗๐๗ ๗๒๕ ๓๓๕ ๗๑๖ ๗๒๖ 

๙ แสงจันทร; ๙ ๑๘๑ ๒๗๕ ๒๔๘ ๑๘๕ ๒๗๘ ๒๔๖ ๑๘๙ ๒๘๑ ๒๔๔ 

๑๐ ทรัพย;สมบูรณ; ๑๐ ๗๕ ๖๕ ๘๖ ๗๘ ๖๔ ๘๕ ๘๑ ๖๓ ๘๔ 

รวม ๒,๔๗๐ ๔,๒๒๙ ๔,๓๓๒ ๒,๕๔๑ ๔,๓๑๗ ๔,๓๘๒ ๒,๖๑๕ ๔,๔๐๕ ๔,๔๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓.๒  ชLวงอายุและจำนวนประชากร 

 จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  สามารถแบ;งตามช;วงอายุได>ดังน้ี 

ที่ ช9วงอาย ุ ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

๑.           แรกเกิด  -  ๓  ปm ๑๙๖ ๑๘๒ ๓๗๘ 

๒.              ๔  ปm  -  ๖  ปm ๑๘๐ ๑๖๐ ๓๔๐ 

๓.               ๗  ปm  -  ๑๒  ปm ๒๘๒ ๓๑๑ ๕๙๓ 

๔.            ๑๓  ปm  -  ๑๘  ปm ๓๑๔ ๓๐๓ ๖๑๗ 

๕.            ๑๙  ปm  -  ๓๐  ปm ๗๖๗ ๗๗๐ ๑.๕๓๗ 

๖.            ๓๑  ปm  -  ๕๙  ปm ๑,๗๘๒ ๑,๘๕๕ ๓,๖๓๗ 

๗.            ๖๐  ปm  -  ๖๙  ปm ๓๕๖ ๓๘๙ ๗๔๕ 

๘.            ๗๐  ปm  -  ๗๙  ปm ๑๖๗ ๒๑๔ ๓๘๑ 

๙.            ๘๐  ปm  -  ๘๙  ปm ๔๗ ๘๓ ๑๓๐ 

๑๐.            ๙๐  ปm  ข้ึนไป ๑๒ ๑๒ ๒๔ 

รวม ๔,๑๐๓ ๔,๒๗๙ ๘,๓๘๒ 

 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฏร;  ฝfายปกครอง  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.  สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 
 ในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  จำนวน  ๑  แห>ง  ศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก  

จำนวน   ๑  แห>ง   และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   จำนวน   ๕  แห>ง ดังน้ี 

ที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ผู2บริหาร 
จำนวน

บุคลากร 

จำนวน

นักเรียน 

๑ โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส 
นายพชร  แข็งขัน 

ผูAอำนวยการโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส 
๑๘ ๒๗๑ 

๒ ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล เทศบาลตำบลกุดน้ำใส 
นางอมร  มาตุลี 

ปฏิบัติหนAาทีห่ัวหนAาศูนย;พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๖ ๒๗๑ 

๓ โรงเรียนบAานกุดน้ำใส สพฐ. 
นายแกAว  อวนศรี 

ผูAอำนวยการโรงเรียนบAานกุดน้ำใส 
๒๑๗ ๑๐ 

๔ โรงเรียนบAานหนองบัวนAอย สพฐ. 
นายสุรพลู  ซAายขวา 

ผูAอำนวยการโรงเรียนบAานหนองบัวนAอย 
๔๖ ๙ 

๕ โรงเรียนอุดมพัฒน;ฟpนิคซอุปถัมภ; สพฐ. 
นางนภารัตน;  บุญหนัก 

ผูAอำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒน;ฯ 
๖๓ ๑๖ 

๖ โรงเรียนบAานฟากพอง สพฐ. 
นายสุรศักดิ์  บึงบาง 

ผูAอำนวยการโรงเรียนบAานฟากพอง 
๔๑ ๘ 

๗ โรงเรียนบAานกุดกวAาง สพฐ. 
นายกฤษดา  ศิริสุทธา 

ผูAอำนวยการโรงเรียนบAานกุดกวAาง 
๗ ๔๗ 

   

ที่มา :  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส 

 
 



 ๔.๒ สาธารณสุข 
การสาธารณสุข  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  มีหน>วยใหMบริการดMานสาธารณสุข  ไดMแก> 

(๑) โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส  รับผิดชอบ หมู>ท่ี  ๑,๒,๓,๔,๕, และ ๑๐  ตำบลกุดน้ำใส 

(๒)  โรงพยาบาลส>งเสริมสุขเสริมตำบลน้ำพอง  รับผิดชอบ  หมู>ท่ี  ๖,๗,๘ และ ๙ ตำบลกุดน้ำใส 

(อยู>นอกเขตตำบลกุดน้ำใส  แต>ใหMบริการในพ้ืนท่ีเขต ๒ ของตำบลกุดน้ำใส)  

(๓)  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู>บMาน (อสม.)   มีสมาชิกจำนวน  ๑๗๒  คน 

(๔)  ศูนย@สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  จำนวน  ๑๑  แห>ง  (ปbจจุบันคือ “สุขศาลา”) 

 

 ๔.๓ อาชญากรรม 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  เป4นพ้ืนท่ีท่ีมีผู>คนมาอาศัยและประกอบอาชีพด>านต;างๆ เน่ืองจากในเขตอำเภอน้ำ

พองเป4นพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเป4นจำนวนมาก  อีกท้ังจังหวัดขอนแก;นยังเป4นศูนย8กลางทางการค>า  การบริการ  การ

ขนส;ง  รวมทั้งเป4นเมืองแห;งการศึกษา  ประกอบกับเป4นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  ค;าครองชีพสูง  จึง

ก;อให>เกิดป^ญหาด>านอาชญากรรมในพื้นที่อยู;บ>าง  และเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ได>จัดตั้งศูนย8เพื่อช;วยเหลือประชาชน และ

เฝsาระวังเหตุร>ายต;างๆ   ดังน้ี 

  (๑)  ศูนย@อาสาสมัครปeองกันภัยฝgายพลเรือน  (อปพร.)    จำนวน   ๑  แห>ง 

  (๒)  จุดใหMบริการประชาชนบริเวณริมถนนมิตรภาพ    จำนวน   ๑  แห>ง 

  (๓)  จุดใหMบริการประชาชนบMานโนนอุดม   จำนวน  ๑  แห>ง 

  (๔)  หน>วยบริการการแพทย@ฉุกเฉิน  (กูMชีพตำบล)  จำนวน   ๑  หน>วย 

  (๕)  ตำรวจชุมชม  ๓  นาย  และสมาชิก  อปพร.  ๑๙๓  นาย 

  (๖)  มีการติดต้ังกลMองวงจรปjด  พ้ืนท่ี  ๑๐  หมู>บMาน     จำนวน ๗๐  จุด 

 

 ๔.๔ ยาเสพติด 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ต้ังอยู;ในจังหวัดขอนแก;นซ่ึงเป4นศูนย8กลางในการคมนาคมไปสู;ภูมิภาคต;างๆ และ

ในพ้ืนท่ียังมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  ดังน้ัน  ป̂ญหายาเสพติดจึงเป4นลักษณะของเส>นทางผ;านเพ่ือไปยังจังหวัดต;างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔.๕ การสงเคราะหT 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ให>การสงเคราะห8ท้ังผู>สูงอายุและผู>พิการในเขตพ้ืนท่ี  ดังน้ี 

ท่ี หมู(ท่ี บ*าน ผู*สูงอายุ ผู*พิการ รวมท้ังหมด หมายเหตุ 

๑ ๑ กุดน้ำใส ๒๕๗ ๒๘ ๒๘๕  

๒ ๒ หนองบัวนMอย ๙๔ ๒๒ ๑๑๖  

๓ ๓  โนนอุดม ๑๕๑ ๒๓ ๑๗๔  

๔ ๔ หMวยโจด ๖๔ ๑๐ ๗๔  

๕ ๕ โนนขามแป ๔๙ ๑๔ ๖๓  

๖ ๖ ฟากพอง ๑๓๒ ๒๔ ๑๕๖  

๗ ๗ หนองอMอนMอย ๑๓๒ ๒๑ ๑๕๓  

๘ ๘ กุดกวMาง ๒๑๑ ๓๘ ๒๔๙  

๙ ๙ แสงจันทร@ ๗๔ ๑๑ ๘๕  

๑๐ ๑๐ ทรัพย@สมบูรณ@ ๒๐ ๕ ๒๕  

รวม ๑,๑๘๔ ๑๙๖ ๑,๓๕๓  

ท่ีมา :  งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลตำบลกุดน้ำใสณ  วันท่ี  ๒๒   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

             ( ผู>สูงอายุ จำนวน ๑,๓๐๘ คน ข>อมูล ณ เดือนพศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

    และมีการจัดต้ังสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดน้ำใส   มีจำนวนสมาชิก  ๑,๓๔๑  ครัวเรือน  โดยสมาคม

ใหMการสงเคราะห@สมาชิกในกรณีท่ีสมาชิกคลอดบุตรและเสียชีวิต  รายละเอียดดังน้ี 

(๑)  คลอดบุตร  ไดMรับเงินสงเคราะห@   ๒,๐๐๐  บาท 

(๒)   เสียชีวิต ไดMรับเงินสงเคราะห@   ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

 



 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนสLง 

 การคมนาคมขนส;งในเขตเทศบาล 

 ถนน  :  การคมนาคมขนส;งภายในเขตเทศบาลใช>ทางบก มีถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข ๒)

ระยะทาง  ๔  กิโลเมตรและถนนน้ำพอง – อุบลรัตน8 (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑๐๙)  เป4นระยะทาง  ๗  กิโลเมตร  

ซึ่งเป4นถนนหลักตัดผ;านทำให>การเดินทางสัญจรไปมาทั้งภายในตำบลและระหว;างพื้นที่อื่นๆ ได>สะดวก  นอกจาก

ถนนเส>นหลักแล>วภายในเขตตำบลกุดน้ำใสได>ดำเนินการก;อสร>างถนนภายในหมู;บ>านและชุมชน  อีกจำนวน             

เส>นทาง    รวมระยะทางท้ังส้ิน                        เมตร  แยกเป4น 

- ถนนผิวจราจรลูกรัง  จำนวน     ๒๙     เส>น ระยะทาง      ๔๕,๖๒๐,๒ เมตร 

- ถนนผิวจราจร  คสล.  จำนวน     ๘๕   เส>น    ระยะทาง      ๒๗,๘๔๐  เมตร 

- ถนนผิวจราจร  ลาดยาง  จำนวน   ๔   เส>น    ระยะทาง      ๘,๙๖๐     เมตร 

 

 

 

-๑๐- 
 

สะพาน:   นอกจากถนนเช่ือมต;อระหว;างหมู;บ>านและชุมชนแล>ว  ภายในพ้ืนท่ีเทศบาล 

ตำบลกุดน้ำใสยังมีสะพานเช่ือมระหว;างหมู;บ>านและตำบล  อีกจำนวน  ๒  แห;ง  ดังน้ี 

(๑)  สะพานข>ามลำน้ำพอง   บริเวณบ>านห>วยโจด  หมู;ท่ี ๔   ตำบลกุดน้ำใส  เช่ือมกับ 

บ>านห>วยเสือเต>น  ตำบลน้ำพอง 

(๒) สะพานข>ามคลองชลประทาน  บริเวณบ>านแสงจันทร8  หมู;ท่ี ๙  ตำบลกุดน้ำใส  เช่ือมกับ 

บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี ๘ และบ>านหนองอ>อน>อย  หมู;ท่ี ๗  ตำบลกุดน้ำใส 
 

 ๕.๒ การไฟฟXา 
ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ใชMกระแสไฟฟeาจากการไฟฟeาส>วนภูมิภาคอำเภอน้ำพองทุก  

ครัวเรือน   จำนวนทั้งหมด               ครัวเรือน   นอกจากนี้ตามถนนและซอยต>าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ไดMจัดใหMมีไฟฟeา

สาธารณะเพ่ือประชาชนท่ีสัญจรไปมา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 

 

 ๕.๓ การประปา 



ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ใชMน้ำประปาจากการประปาส>วนภูมิภาค  สาขาน้ำพอง 

ในการอุปโภคและบริโภค ประมาณ  80  เปอร@เซ็นต@ และใชMน้ำประปาร>วมกับน้ำประปาจาก บริษัท ฟjนิคซ@ พลัพ แอนด@ เพ

เพอร@ และน้ำจากบ>อบาดาลอีกประมาณ 20 เปอร@เซ็นต@ 

 

 ๕.๔ โทรศัพทT 

  ประชาชนในพ้ืนท่ีประมาณร>อยละ  ๑๐๐  ใช>โทรศัพท8เคล่ือนท่ีส;วนตัว   

 

 ๕.๕ ไปรษณียTหรือการสื่อสารหรือการขนสLง  และวัสดุ  ครุภัณฑT 

  การไปรษณีย8หรือการส่ือสารหรือขนส;ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ8  อยู;ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของไปรษณีย8น้ำ

พอง  รหัสไปรษณีย8  ๔๐๓๑๐ 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๒,๒๑๑  ไร;  มีสภาพพื้นที่เป4นเนินสลับพื้นที่ราบเหมาะแก;

การเพาะปลูก  มีลำน้ำพองทอดยาวจากทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก เป4นระยะทาง  ๓๐  กิโลเมตร  พื้นที่ส;วนใหญ;ทำการเกษตร 

เช;น  ทำนา  ไร;อ>อย  ไร;มันสำปะหลัง  เป4นต>น  เทศบาลตำบลกุดน้ำใสได>ดำเนินการจัดอบรมให>ความรู>เกี่ยวกับการทำการเกษตร

ให>กับประชาชนอย;างต;อเนื่อง  และได>จัดตั้งศูนย8ถ;ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  จำนวน  ๑  แห;ง   นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถานี

สูบน้ำ  เพ่ือช;วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร จำนวน  ๕  สถานี  ดังน้ี 

(๑)  สถานีสูบน้ำหนองระวือ   บ>านกุดน้ำใส  หมู;ท่ี ๑ 

(๒)  สถานีสูบน้ำโคกหินโล;    บ>านกุดน้ำใสหมู;ท่ี ๑ 

(๓)  สถานีสูบน้ำบ>านโนนอุดม บ>านโนนอุดมหมู;ท่ี ๓ 

(๔)  สถานีสูบน้ำบ>านหนองอ>อน>อย บ>านหนองอ>อน>อยหมู;ท่ี ๗ 

  (๕)  สถานีสูบน้ำบ>านกุดกว>าง  บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี ๘ 
-๑๑- 

 

 ๖.๒ การประมง 

  การประมงในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใสส;วนใหญ;จะทำการประมงตามแหล;งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือเป4นรายได>เสริม

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  และบางส;วนจะทำการประมงโดยการเล้ียงปลาในกระชังตามลำน้ำพอง 
 

 ๖.๓ การปศุสัตวT 



  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใสส;วนใหญ;จะทำการเกษตรควบคู;ไปกับการเล้ียงปศุสัตว8 ซ่ึงการเล้ียงปศุสัตว8

ของเกษตรกรจะประกอบด>วย 

  ๑. สุกร 

  ๒. โคเน้ือ 

  ๓. กระบือ 

  ๔. ไก;เน้ือ 

  ๕. เป4ด 

  นอกจากน้ีเทศบาลตำบลได>ส;งเสริมให>เกษตรกรเล้ียงปศุสัตว8ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือเป4นการสร>างรายได>ให>กับ

เกษตรกรมากข้ึน เช;น  การส;งเสริมเล้ียงไก;ดำ,  การส;งเสริมการเล้ียงปลา ฯลฯ  
 

 ๖.๔ การบริการ 

  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  มีหน;วยการบริการประชาชนท่ีเดือดร>อนเจ็บปwวยในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  เพ่ือให>

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย8สิน  ดังน้ี 

(๑)  ศูนย@อาสาสมัครปeองกันภัยฝgายพลเรือน  (อปพร.)    จำนวน   ๑  แห>ง 

  (๒)  จุดใหMบริการประชาชนบริเวณริมถนนมิตรภาพ    จำนวน   ๑  แห>ง 

  (๓)  จุดใหMบริการประชาชนบMานโนนอุดม   จำนวน ๑  แห>ง 

  (๔)  หน>วยบริการการแพทย@ฉุกเฉิน  (กูMชีพตำบล)  จำนวน   ๑  หน>วย 

  (๕)  ตำรวจชุมชม  ๓  นาย  และสมาชิก  อปพร.  ๑๙๓  นาย 

  (๖)  มีการติดต้ังกลMองวงจรปjด  พ้ืนท่ี  ๑๐  หมู>บMาน     จำนวน ๗๐  จุด 

 

 ๖.๕ การทLองเที่ยว 

  การท;องเท่ียวในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  มีดังน้ี 

  (๑) พระพุทธศรีมงคล  วัดศรีมงคล  หมู;ท่ี ๑  บ>านกุดน้ำใส  เป4นพระพุทธรูปองค8ใหญ;ท่ีสุดในจังหวัด

ขอนแก;น  เกิดความความรัก  ความศรัทธาและความสามัคคีของประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส 

  (๒). บึงโจด  หมู;ท่ี ๔  บ>านห>วยโจด  เป4นแหล;งน้ำธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ8  สวยงาม เป4นสถานท่ีพักผ;อน

หย;อนใจและออกกำลังกายของประชาชน 

 

 

 

 

-๑๒- 



 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 

  ในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการขนาดใหญ;เพ่ิมมาก

ข้ึน  ดังน้ี 

  (๑)  บริษัท  ฟxนิคซ  พัลพ  แอนด8  เพเพอร8  จำกัด  (มหาชน) 

  (๒)  โรงไฟฟsาน้ำพอง 

  (๓)  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ8โพลเรช่ัน แอนด8 โพรดักช่ัน โคราช อิงค8 จำกัด 

  (๔)  พีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด 

  (๕)  ศูนย8ปฏิบัติการระบบ;อ เขต ๔  บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) 

  (๖)  สถานีกyาซธรรมชาติหลัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  (๗)  สถานีบริการ NGV น้ำพอง  บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)(ป̂}ม NGV) 

  (๘)  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  (คลังน้ำมัน PT) 

  (๙)  บริษัท พรีเมียร8 แทงค8 คอร8เปอเรช่ัน จำกัด  (คลังน้ำมัน ปตท.) 

  (๑๐)  บริษัท ปxโตรเลียมไทยคอร8ปอเรช่ัน จำกัด สาขาน้ำพอง  (ป̂}มน้ำมัน PT) 

  (๑๑)  บริษัท ซี เอส เค เซอร8วิส จำกัด  (ป̂}มน้ำมัน Esso) 
 

 ๖.๗ การพาณิชยTและกลุLมอาชีพ 

  การพาณิชยS 

  ร>านค>าและบริการ  ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใสมีจำนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีจำนวนประชากรเพ่ิม

มากข้ึนท้ังจากเข>ามาประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรมต;างๆ  น้ัน  ป̂จจุบันมีร>านค>าและบริการท่ีอยู;ภายในเขต

เทศบาลท้ังหมด  จำนวน  ๑๙๐  แห;ง  ดังน้ี 

(๑)  ร>านค>า/บริการ จำนวน    ๑๘๐   แห;ง 

(๒)  หอพัก  จำนวน      ๑๐   แห;ง 
 

กลุ-มอาชีพประกอบด>วย 

(๑)  กลุ;มลอดช;องบ>านหนองอ>อน>อย  หมู;ท่ี  ๗บ>านหนองอ>อน>อย 

(๒)  กลุ;มข>าวเกรียบสมุนไพรอ>อน>อย  หมู;ท่ี  ๗  บ>านหนองอ>อน>อย 

(๓)  กลุ;มชมรมอนุรักษ8ไก;ชน   หมู;ท่ี ๗  บ>านหนองอ>อน>อย 

(๔)  กลุ;มทอเส่ือบ>านฟากพอง   หมู;ท่ี  ๖  บ>านฟากพอง 

(๕)  กลุ;มเพาะเล้ียงเห็ดบ>านโนนอุดม  หมู;ท่ี ๓  บ>านโนนอุดม 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 
 

 

 ๖.๘ แรงงาน 

 ภาคแรงงานในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  จะแบ;งออกเป4น  ๒  กลุ;มใหญ;ๆ  ดังน้ี 

(๑) แรงงานภาคการเกษตร  ส;วนใหญ;จะเป4นประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเป4นอาชีพหลักของประชาชน  โดยจะ

ทำการเกษตรหลากหลายประเภท ได>แก;  ข>าว  อ>อย  มันสำปะหลัง พืชผักสวนครัว ฯลฯ      

(๒)  แรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใสมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให>

ประชาชนบางส;วนในพ้ืนท่ีเป4นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการควบคู;ไปกับการทำการเกษตร 

นอกจากน้ียังมีแรงงานจากพ้ืนท่ีอ่ืนเข>ามาอยู;ในพ้ืนท่ีอีกจำนวนมาก 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ  รMอยละ ๙๙  และศาสนาอื่น ๆ  รMอยละ ๑  และมีวัดในพื้นท่ี

ตำบลกุดน้ำใส  จำนวน  ๑๑  แห>ง  ดังน้ี 

(๑.)  วัดศรีมงคล    บMานกุดน้ำใส  หมู>ท่ี ๑ 

(๒.)  วัดปgาคำใหญ>   บMานกุดน้ำใส  หมู>ท่ี ๑ 

(๓.)  วัดบัวระพา   บMานหนองบัวนMอย  หมู>ท่ี ๒ 

(๔.)  วัดปgาสันติธรรม   บMานหนองบัวนMอย  หมู>ท่ี ๒ 

(๕.)  วัดศรีสว>างวนาราม บMานโนนอุดม    หมู>ท่ี ๓ 

(๖.)  วัดศิลาอาสน@   บMานหMวยโจด  หมู>ท่ี ๔ 

(๗.)  วัดศรีสว>างพัฒนา   บMานโนนขามแป  หมู>ท่ี ๕ 

(๘.)  วัดปgาสามัคคีศิลาวัน  บMานฟากพอง  หมู>ท่ี ๖ 

(๙.)  วัดโพธ์ิธาราม   บMานหนองอMอนMอย   หมู>ท่ี ๗ 

(๑๐.) วัดสุนันธาวาส บMานกุดกวMาง  หมู>ท่ี ๘ 

(๑๑.) วัดปgาโนนสวรรค@   บMานแสงจันทร@  หมู>ท่ี ๙ 



 

 ๗.๒ ประเพณีและงานประจำป ̀
  ประเพณีและศาสนกิจท่ีสำคัญ  ไดMแก> 

- งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง  คองสิบส่ี 

- ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางศาสนา  เช>น  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา   

     วันเขMาพรรษา   วันออกพรรษา    

- ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางรัฐพิธี  และราชพิธี  เช>น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจMาอยู>หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจMาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ  เปvนตMน 

-   ประเพณีลอยกระทง 

 

 

-๑๔- 

 

 ๗.๓ ภูมิปaญญาท%องถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ภูมิป̂ญญาท>องถ่ินของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  ได>แก; 

   ๑. การจักรสาน 

   ๒. การทอผ>าไหม  

  ภาษาถ่ินของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลกุถดน้ำใส  คือ ภาษาอีสาน 

  

๘.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ๘.๑ น้ำ 

  ตำบลกุดน้ำใส มีแหล;งน้ำที่สำคัญคือ  “ลำน้ำพอง”  ทอดยาวจากทิศตะวันตก – ทิศตะวันออกของพื้นท่ี

ตำบลกุดน้ำใส  เป4นระยะทางประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร  ประชากรส;วนใหญ;ในพื้นที่ใช>ประโยชน8ในการ          ทำ

การเกษตรนอกจากน้ีตำบลกุดน้ำใส  ยังมี  อ;างเก็บน้ำ  หนอง  บึง  จำนวน  ๑๔  แห;ง  ดังน้ี 

  ๑. อ;างเก็บน้ำกุดน้ำใส บ>านกุดน้ำใส   หมู;ท่ี ๑ 

  ๒. หนองระวือ    บ>านกุดน้ำใส หมู;ท่ี ๑ 

  ๓. หนองคำใหญ;  บ>านกุดน้ำใส หมู;ท่ี ๑ 

  ๔. หนองโดน  บ>านกุดกว>า หมู;ท่ี ๘ 

  ๕. หนองกุด  บ>านกุดกว>าง หมู;ท่ี ๘ 



  ๖. หนองค>า  บ>านกุดกว>าง หมู;ท่ี ๘ 

  ๗. หนองขอนนกยูง บ>านกุดกว>าง หมู;ท่ี ๘ 

  ๘. หนองขามแป  บ>านโนนขามแป หมู;ท่ี ๕ 

  ๙. หนองบัว  บ>านหนองบัวน>อย หมู;ท่ี ๒ 

 ๑๐. หนองระนาม บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ 

 ๑๑. หนองอ>อ  บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ 

 ๑๒. หนองกุดกว>าง บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ 

 ๑๓. หนองเบ็ญ  บ>านหนองอ>อน>อย หมู;ท่ี ๗ 

 ๑๔. บึงโจด  - บ>านห>วยโจด   หมู;ท่ี ๔ 

     - บ>านโนนขามแป  หมู;ท่ี ๕ 
 

 นอกจากน้ียังจัดต้ังสถานีสูบน้ำ  เพ่ือช;วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร จำนวน  ๕  สถานี  ดังน้ี 

(๑)  สถานีสูบน้ำหนองระวือ   บ>านกุดน้ำใส  หมู;ท่ี ๑ 

(๒)  สถานีสูบน้ำโคกหินโล;    บ>านกุดน้ำใสหมู;ท่ี ๑ 

(๓)  สถานีสูบน้ำบ>านโนนอุดม บ>านโนนอุดมหมู;ท่ี ๓ 

(๔)  สถานีสูบน้ำบ>านหนองอ>อน>อย บ>านหนองอ>อน>อยหมู;ท่ี ๗ 

  (๕)  สถานีสูบน้ำบ>านกุดกว>าง  บ>านกุดกว>าง  หมู;ท่ี ๘ 

 

 

-๑๕- 
 

 ๘.๒ ปbาไม% 

  ทรัพยากรธรรมชาติและปwาไม>ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  ส;วนใหญ;เป4นปwาเบญจพรรณ  โดยมีพ้ืนปwา

ชุมชน  ดังน้ี 

  ๑.    ปwาช>า      หมู;ท่ี ๑  บ>านกุดน้ำใส 

  ๒.    ดอนปูwตา  หมู;ท่ี ๘  บ>านกุดกว>าง 
 

 ๘.๓ ภูเขา 

  เนื่องจากพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสมีลักษณะภูมิประเทศเป4นที่ราบสูง  พื้นที่ลุ;มๆ ดอนๆ  สลัลกันไป  จึงทำให>

ตำบลกุดน้ำใสไม;มีภูเขาในพ้ืนท่ี 
 



 ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาตทิี่สำคัญขององคTกรปกครองสLวนท%องถิ่น 

  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตำบลกุดน้ำใส  ยังคงความอุดมสมบูรณ8ตามลักษณะท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


