
ส่วนท่ี  1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล 

  เทศบาลต าบลโนนดินแดง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บางส่วนของต าบลโนนดินแดง  และต าบลส้มป่อย                 
เดิมเป็นสุขาภิบาลโนนดินแดง  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  มีเนื้อที่ทั้งหมด  
15  ตารางกิ โล เมตร   ซึ่ งมี ที่ ท าการตั้ งอยู่ เลขที่   299  หมู่   5  ถนนราชด า เนิ น   ต าบลโนนดินแดง                                  
อ าเภอโนนดินแดง    จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีดวงตราประจ าเทศบาลเป็นรูปอนุสาวรีย์เราสู้   
  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2514  -  2516  ได้มีประชาชนจากอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงอพยพมา
บุกเบิกที่ดินท ากิน  ประมาณ  400 – 500  ครอบครัว  ในปี  พ.ศ.  2518  ได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีความรุนแรง  
โดยเฉพาะระหว่างการก่อสร้างถนนสายอ าเภอละหานทราย  -  อ าเภอตาพระยา  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2519  ทาง
ราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโนนดินแดง  ขึ้นกับอ าเภอละหานทราย  และในปี  พ.ศ.  2520  ทางราชการได้
เริ่มจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชน 
  จากปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน
พ้ืนที่ท าให้ประชาชนเกิดปัญหาความอดอยาก  ความทุกข์ยาก  เกิดความระส่ าระสายทั่วพ้ืนที่  ความได้ทรงทราบถึง
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยในความเดือนร้อนของพสก
นิกร  ทรงแนะน าวิธีการพัฒนาแนวใหม่  เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์แบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ราชการระดมทรัพยากร  ผนึกก าลังปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ภายใต้นโยบายเดียวกัน  เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบประสบภัย 

สภาพทั่วไป 
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

  ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  93  กิโลเมตร 

  อาณาเขต 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับพ้ืนที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 ทิศใต ้      ติดต่อกับพ้ืนที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพ้ืนที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพ้ืนที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

เขตการปกครอง 

  เขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  คือ  พ้ืนที่ของต าบลโนนดิน
แดง  หมู่ที่  1  บางส่วน  หมู่ที่  2  บางส่วน  หมู่ที่  3  บางส่วน  หมู่ที่  4  ทั้งหมด   หมู่ที่  5  บางส่วน   หมู่ที่  6  
บางส่วน  หมู่ที ่ 7  บางส่วน  หมู่ที่  8  บางส่วน  หมู่ที ่ 9  บางส่วน  หมู่ที ่ 13  บางส่วน  ในเขตต าบลส้มป่อย  คือ  
พ้ืนที ่ หมู่ที ่ 2  บางส่วน  หมู่ที่  3  บางส่วน  หมู่ที ่ 6  บางส่วน   

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 



  สภาพภมูิประเทศ 
  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและท่ีราบเชิงเขา 

สภาพภูมิอากาศ 
  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ราบสูง  พ้ืนที่โดยรอบมีป่าเขาสลับ  ท าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย  
คือ  ฤดูร้อนจะร้อนมาก  อุณหภูมิสูงประมาณ  39  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น  อุณหภูมิต่ าสุด  
ประมาณ  10  องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ  1,100  มิลลิเมตร  ต่อปี   

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  การคมนาคม 
  เส้นทางคมนาคมในการติดต่อสัญจรกับจังหวัดและอ าเภอใกล้เคียง   เป็นการเดินทางโดยรถยนต์                   
(ทางบก)  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ใช้สัญจรได้ตลอดท้ังปี 

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ชุมชนในเขตเทศบาล  มีจ านวน  110  สาย  สามารถใช้สัญจรไป
มาได้ตลอดป ี แต่ในฤดูฝนอาจไม่สะดวกในบางเส้นทาง 

  ถนนในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง  มีลักษณะดังนี้ 
 ถนนลาดยางแอสฟัลท์   จ านวน      1    สาย 
 ถนนลูกรัง    จ านวน    1๘    สาย 
 ถนนหินคลุก    จ านวน      -     สาย 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน   ๑๐๒    สาย 

การไฟฟ้า 
  การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลมีครบทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
โดยเฉพาะครัวเรือนที่ได้ขยายออกไปตั้งใหม่ 

บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล    ติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะสายส าคัญ ๆ  เช่น  ถนนราช
ด าเนิน  ถนนสุขาภิบาล  4,  ถนนสุขาภิบาล  5,  ถนนสุขาภิบาล  6,  ถนนสุขาภิบาล  7,  ถนนสุขาภิบาล  12,  
ถนนสุขาภิบาล  15, ถนนสุขาภิบาล  17,  ถนนสุขาภิบาล  18,  ถนนสุขาภิบาล  22, ถนนสุขาภิบาล 24  ฯลฯ 
  การประปา 
  ในเขตเทศบาลมีน้ าประปาใช้  12  ชุมชน  ซึ่งให้บริการโดยการประปาส่วนภูมิภาค  
  แต่ยังไม่ครอบคลุมครัวเรือน  เนื่องจากได้มีการแยกไปตั้งเป็นครัวเรือนใหม่ 

  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง 
  -  โทรศัพท์  ได้มีการติดตั้งให้บริการด้านโทรศัพท์ส าหรับหน่วยราชการและเอกชนในพ้ืนที่  และมี
โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ    ซึ่งยังไม่เพียงพอแก่การบริการในพ้ืนที่ 

  ข่ายวิทยุสื่อสาร 
  เทศบาลต าบลโนนดินแดง  มีระบบวิทยุสื่อสาร  ระบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งส านักงาน และ
ชนิดมือถือ โดยใช้ความถี่กรมการปกครอง ความถี่หลัก 162.550 เมกกะเฮิรตซ์  ความถี่รอง 162.125 เมกกะ
เฮิรตซ์ 

สภาพการจราจร 



  การจราจรในเขตเทศบาลมีสภาพไม่หนาแน่น   โดยสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนดินแดง   ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจ าทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  เกี่ยวกับการเรียนรู้กฎจราจร  เพ่ือลดอุบัติเหตุ  บนท้องถนน  
ตลอดจนการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน  สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย   เหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าว  
ถั่วลิสง  มันส าปะหลัง ฯลฯ 
   ทรัพยากรน้ า  แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
  -  คลองมะนาว   เป็นแหล่งน้ าจืดที่มีสภาพเป็นคลองธรรมชาติ   เป็นแหล่งส าหรับผลิตน้ าประปา    
คุณภาพน้ าดีมาก  (  น้ าใสทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน )   
  -  คลองล านางรอง  เป็นแหล่งน้ าจืดที่มีสภาพเป็นคลองธรรมชาติใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม  ประชาชนในท้องถิ่นใช้ในการซักล้าง  และอาบ  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ด ี
 
                  ด้านเศรษฐกิจ                                                                      
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง     ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา
อาชีพค้าขาย 

การเกษตรกรรม 
  จากพ้ืนที่ทั้งหมด  15  ตารางกิโลเมตร   หรือ  9,375  ไร่    เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร  
ประมาณ  1,750  ไร่   เป็นพื้นที่อ่ืนๆ  ประมาณ   7,625  ไร่  

  การเพาะปลูก  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่  
  -  ข้าว   จ านวน    1,300  ไร่  ผลผลิต  702   ตัน /ปี 
  -  ถั่วลิสง  จ านวน      300  ไร่  ผลผลิต    60   ตัน /ปี 
  -  มันส าปะหลัง  จ านวน       150  ไร่   ผลผลิต   225   ตัน / ปี 
  การปศุสัตว์และการประมง 
  การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือการบริโภค และใช้งานภายในครอบครัว   ได้แก่   โค  กระบือ  
สุกร   เป็ด    ไก ่ เป็นต้น 
  การประมง  ประชาชนในพ้ืนที่ท าการประมงเลี้ยงปลากระชังเพ่ือการจ าหน่ายจับสัตว์น้ าเพ่ือการ
จ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งน้ าที่มีอยู่ในพ้ืนที่   และแหล่งน้ าในบริเวณใกล้เคียง  เช่น เขื่อนล านางรอง    
อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว   มีพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ  เช่น   ปลายี่สก  ปลานิล  ปลาใน  ปลากระทิง  เป็นต้น 
 การอุตสาหกรรม 
  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร   
มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ดังนี้ 
  1.  โรงสีข้าว   16 แห่ง 
  2.  โรงงานน้ าแข็ง/ห้องเย็น 1 / 1 แห่ง 
  3.  โรงเลื่อย   1 แห่ง 
  4.  ลานมัน   3 แห่ง 



การพาณิชยกรรมและบริการ 
  การพาณิชย์  ในพ้ืนที่มีการขยายตัวอยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง   นักธุรกิจต่างถิ่นเข้ามาลงทุน
ค่อนข้างมากเนืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นทางผ่านการคมนาคมสะดวกและยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่งแต่ยังมีปัญหาติดขัด  เนื่องมาจากที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายจ าเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
  - สถานประกอบการด้านการเงิน 
  1. ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อย 
  2.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  ตู้เอทีเอ็ม ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย   

-  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
1. สถานีบริการน้ ามัน                                           ๔            แห่ง  
2. ตลาดสด  

- ประเภท 1     1            แห่ง 
-  ประเภท 2     2            แห่ง 

3. สถานบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                   1๕๙            แห่ง 

-  สถานประกอบการด้านบริการ 
1.  โรงแรม                                                        2           แห่ง 
2.  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข            4๕          แห่ง  
3.  สถานที่สะสมอาหาร             1๐๖         แห่ง 

 

  การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตติดต่อกับเทศบาลต าบลโนนดินแดงที่ส าคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว    
อนุสาวรีย์เราสู้    ปราสาทหนองหงส์    โดยเฉพาะเขื่อนล านางรอง   ในวันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน
หย่อนใจเป็นจ านวนมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์

ประจ าปี 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

 
1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เมษายน ส านักงานเทศบาลฯ /  

เขื่อนล านางรอง 
 

2. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  กรกฎาคม ส านักงานเทศบาลฯ /  
วัดในเขตเทศบาลฯ 

 

3. กิจกรรมงานบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ สิงหาคม ปราสาทหนองหงส์  
4. กิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อน กันยายน เขื่อนล านางรอง  
5. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน เขื่อนล านางรอง  
6. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

ตลอดทั้งปี ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน /  
ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง 

 

7. กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี พ้ืนที่อ าเภอและใกล้เคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


