
 ประวัติต าบลโนนทองอินทร์  
ต าบลโนนทองอินทร์ เดิมขึ้นอยู่กับต าบลบ้านจีต เหตุท่ีได้ชื่อว่า "ต าบลโนนทองอินทร์" ก็เพราะว่านายทองอินทร์
เป็นครอบครัวแรกท่ีมาต้ังถิ่นฐาน และพื้นท่ีอยู่ในท่ีสูง คนอีสานเรียกว่า "โนน" จึงได้ ต้ังชื่อว่า "ต าบลโนนทอง
อินทร์" ปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอ าเภอกู่แก้ว มีจานวนหมู่บ้านท้ังสิ้น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑  
บ้านยาง หมู่ ๒ บ้านเหล่าสวนแก้ว หมู่ ๓ บ้านหัวหนอง หมู่ ๔ บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ ๕ บ้านวังแข้ หมู่ ๖ บ้าน
เหล่าสวนกล้วย หมู่ ๗ บ้านเหล่าสวนกล้วย และหมู่ ๘ บ้านเหล่าสวนกล้วย  

 ข้อมูลประชากรในต าบล  
จ านวนครัวเรือน ๑,๖๘๒ ครัวเรือน  
ประชากร ๕,๗๑๘ คน : ชาย ๒,๘๕๔ คน  :หญิง ๒,๗๖๔ คน  

 อาชีพหลัก ทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  
 อาชีพเสริม ทอผ้า และทอเสื่อ  
 รายได้เฉลี่ยของประชากร มากกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท/คน/ปี  

 

 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐  ประกอบด้วยวัด ๘ แห่ง   
๑ วัดป่าโนนทองอินทร์ บ้านโนนทองอินทร์  
๒ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง  
๓ วัดกุมภีวนาราม บ้านวังแข้  
๔ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านยาง  
๕. วัดศรีสุทธาวาส บ้านหัวหนอง  
๖. วัดศุภวนาราม บ้านเหล่าสวนกล้วย  
๗. วัดสุวรรณาราม บ้านเหล่าสวนกล้วย  
๘. วัดสุวรรณารี บ้านโนนทองอินทร์  
สานักสงฆ์.............-...........แห่ง แยกดังนี้  
ศาสนาอื่น ๆ (ระบุ)............-........................แห่ง 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์................-................ศูนย ์ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน/พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน..........๑..............แห่ง  

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย (ขยายโอกาสฯ)  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง แยก (ประถม,มัธยม) ดังนี้  

๑. โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์  
๒. โรงเรียนบ้านหัวหนอง  
๓. โรงเรียนบ้านวังแข้  
๔. โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย  
 
 



 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน/กลุ่มอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง ๓ กลุ่ม แยกดังนี้  
๑ กลุ่มอาชีพ ๗ กลุ่ม  
๒ กลุ่มออมทรัพย์ ๘ กลุ่ม  
๓ กลุ่มร้านค้าชุมชน ๘ กลุ่ม  

 สถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แยกดังนี้  
๑. ร้านเกม -แห่ง  
๒. ร้านคาราโอเกะ -แห่ง  
๓. ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน และจาหน่าย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ -แห่ง  
๔. โรงภาพยนตร์ -แห่ง  
วิทยุชุมชน ...........-........................แห่ง  
ศาลาประชาคม ๘ แห่ง  
อ่ืน ๆ ................................................................. 

 สถานที่ท่องเที่ยวของต าบล (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ)  
๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าโนนทองอินทร์  
๒ วัดป่าโนนทองอินทร์  

 ข้อมูลขนบธรรมเนียม ประเพณี และการท่องเที่ยวประจ าถ่ิน 
 

เดือน ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ช่วงเวลาและสถานที่ที่จัด 
มกราคม  ประเพณีบุญเข้ากรรม  มกราคม/วัด  
กุมภาพันธ์  ประเพณีบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา  กุมภาพันธ์/วัด  
มีนาคม  ประเพณีบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ  มีนาคม/วัด  
เมษายน  ประเพณีวันสงกรานต์ หรือบุญสรงน้า/บุญเดือนห้า  เมษายน/วัด  
พฤษภาคม  ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา  พฤษภาคม/วัด  
มิถุนายน ประเพณีบุญซาฮะ(ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการ

เซ่นสรวง หลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเมือง 
มิถุนายน/วัด 

กรกฎาคม ประเพณีบุญเข้าพรรษา กรกฎาคม/วัด 
สิงหาคม  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  สิงหาคม/วัด  
กันยายน  ประเพณีบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร)  กันยายน/วัด  
ตุลาคม  ประเพณีบุญออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสืบเอ็ด  ตุลาคม/วัด  
พฤศจิกายน  ประเพณีลอยกระทง  พฤศจิกายน/วัด  
ธันวาคม  เดือนส่งท้ายปีเก่า จะมีการทาบุญกองกฐิน  ธันวาคม/วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ผู้น าชุมชน  
ก านัน ชื่อ นายสิงหา เครือเนตร เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๗๖๔๔๙๒๗  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ นายสิงหา เครือเนตร เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๗๖๔๔๙๒๗  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ นายอาน หมื่นขวา เบอร์โทรศัพท์ ๘๙๓ ๕๕๒๔๑๐๓  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ นางสุภาพร พิลาขุน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๑๔๓๔๔๙  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ นายพรม สาโลงขุน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๓๕๘๒๒๐๓  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ นายทองสุข พิมพ์ดา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๑๘๔๐๔๔๖  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ นายบุญจันทร์ บุญสิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๐๐๖๐๒๒๖  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ นายนคร โลสิงห ์เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๕๐๘๗๕๘  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ นายสกล นานลืม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ ๓๑๕๗๔๐๙  

๒. ผู้น าท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.โนนทองอินทร์) นายบุญเลิศ สวัสดี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๗-๘๖๗๗๑๑๐  

๓. ผู้น าศาสนา  
เจ้าคณะต าบล (มหานิกาย) ชื่อ-ฉายา พระครูวิบูลภัทโรภาส วัดหายโศก  
เจ้าคณะต าบล (ธรรมยุต) ชื่อ-ฉายา -วัด – 

๔. ผู้น าอ่ืนๆ  
๑. กลุ่มเด็กและเยาวชน ประธานกลุ่มชื่อ...................-...............................  
๒. กลุ่มอาชีพผ้าทอไหมบ้านยาง ประธานกลุ่มชื่อ……………-…………………๖๗ หมู่ ๑ ต.โนนทองอินทร์  
๓. กลุ่มอาชีพกลุ่มผ้าหมี่ขิดบ้านวังแข้ ประธานกลุ่มชื่อ...........-................. ๖ หมู่ ๕ บ้านวังแข้  
๔. กลุ่มอาชีพผ้าคลุมไหล่ ประธานกลุ่มชื่อ นางอมร   กายาน  
๔. กลุ่มคลังสมอง  “ปราชญ์ชาวบ้าน” 
 

 วิสยัทัศน์  
“หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี”  

 พันธกิจ  
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา อบต.อันเป็นสภาพ

ที่ถึงประสงค์ที่จะให้เกิดข้ึน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแยกเป็น
กลุ่มท่ีจะพัฒนา ๗ ด้าน คือ  

๑. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
๒. แผนงานพัฒนาคนและสังคม  
๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๔. แผนงานพัฒนาแหล่งน้า  
๕. แผนงานพัฒนาการเมืองการบิหาร  
๖. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและผังเมือง  
๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ  
๓. การพัฒนาดานบุคลากร ความเข้มแข็งของชุมชน และการบริการประชาชน  
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ  
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
 

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


