สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลกุดดู่ เดิมเป็นสุขาภิบาลกุดดู่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลกุดดู่
เป็น เทศบาลตาบลกุดดู่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุ ข าภิ บ าลเป็ น เทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่ง ในขณะนั้น มีน ายบุ ญเหลื อ ศรี ยอด ด ารงต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่คนแรก และแต่เดิมได้ตั้งสานักงานอยู่ที่ บ้านกุดดู่ใต้ หมู่ที่ 2 แต่ปัจจุบันได้ย้าย
สานักงานมาตั้งอยู่บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 12 ตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีผู้ที่ดารง
ตาแหน่งนายกเทศมนตรีจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. นายบุญเหลือ ศรียอด ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
2. นายแหลม จันทร์นาหว้า ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
3. นายแสงเดือน โคตรเพชร ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
4. นายดีเด่น มาสุข ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
5. นายถวัลย์ ยอดคีรี ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
6. นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552
7. นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
เทศบาลตาบลกุดดู่ อยู่ในเขตการปกครองของอาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีระยะทาง
ห่างจากอาเภอโนนสัง ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองบัวลาภู ประมาณ 35 กิโลเมตร
พื้นที่บางส่วนของตาบลกุดดู่ เป็นพื้นที่ของเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.26 ตารางดิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,037.5 ไร่ ในเขตเทศบาลแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุดดู่
เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านกุดดู่ใต้ หมู่ที่ 12 บ้านก้าวหน้าและหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง และเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้
แยกเป็น ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนศรีสว่าง หมู่ที่ 1 ตาบลกุดดู่
2. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตาบลกุดดู่
3. ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 2 ตาบลกุดดู่
4. ชุมชนกุดดู่ 2 หมู่ที่ 2 ตาบลกุดดู่
5. ชุมชนตาลเรียนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลกุดดู่
6. ชุมชนสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลกุดดู่
7. ชุมชนตะวันศรีทอง หมู่ที่ 12 ตาบลกุดดู่
8. ชุมชนกิจมั่นคง หมู่ที่ 12 ตาบลกุดดู่
9. ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตาบลกุดดู่
ที่ตั้ง
ปัจจุบันเทศบาลตาบลกุดดู่ ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 12 บ้านก้าวหน้า ถนนหมายเลข 2146
(หนองบัวลาภู-โนนสัง) ตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู 39140
ประชากร
จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ พ.ศ. 2560

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ หลังคาเรือน

บ้านกุดดู่เหนือ หมู่ 1 170
บ้านกุดดู่ใต้ หมู่ 2 267
บ้านก้าวหน้า หมู่ 12 168
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 13 99

ประชากร(คน)
รวม
ชาย หญิง
339 345 684
578 610 1,188
294 264 558
215 206 421

อาณาเขตการปกครอง
- ด้านเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146(
หนองบัวลาภู-โนนสัง) ฟากตะวันตกตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทางทิศ
เหน ือ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลาภู-โนนสัง) จากตะวันออกตรงจุด
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวง ไปทางทิศเหนือระยะ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้ง
ฉากระยะ 600 เมตร
- ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 2546 (หนองบัวลาภู -โนนสัง) ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมโซมฝั่ง
ตะวันออกจากหลักเขตที่ 13 เลียบริมโซมฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข
2146 (หนองบัวลาภู - โนนสัง) ฟากตะวันออกตรงจุดซึ่ งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข
2146 (หนองบัวลาภู -โนนสัง) ฟากตะวันออกตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวง
ไปทางทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร
- ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2146 (หนองบัวลาภู - โนนสัง) ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไป
ทางทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร ถึงหลักเขตที่ 5 ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2146
(หนองบัวลาภู - โนนสัง) ฟากตะวันออก ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกไปบ้านหนองแวงไปทาง
ทิศใต้ระยะ 1,400 เมตร ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร
- ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะทาง 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 2146 (หนองบัวลาภู - โนนสัง) ไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง การบริการด้านการคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ มีการคมนาคมทาง
เดียว คือ การคมนาคมทางบก มีรถโดยสารประจาทางสายอุดรธานี -โนนสัง วิ่งผ่านทางหลวงหมายเลข
2146 (หนองบั ว ลาภู - โนนสั ง) ตัดผ่ านกลางหมู่บ้าน และรถโดยสารประจาทางสายขอนแก่น หนองบัวลาภู
การจราจร เนื่องจากเทศบาลตาบลกุดดู่ ยังเป็นตาบลและหมู่บ้านเลกก ซึ่งการจราจรยังไม่
วุ่นวาย ยวดยานพาหนะมีไม่มากเหมือนในตัวเมืองใหญ่ ดังนั้นปัญหาการจราจรยังไม่เกิดขึ้น จะมีบ้างกก
เพียงเลกกน้อย เฉพาะในช่วงเวลาที่นักเรียนเปิดเรียนในตอนเช้า เวลา 07.00 - 08.30 น. ซึ่งบริเวณ
หน้ าโรงเรี ย นไม่มีตารวจจราจรมาคอยให้ สั ญญาณ แต่ปัญหากกยังไม่มากพอ สามารถแก้ไขปัญหาใน

เบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบในเขตตลาด ทาให้กีดขวางการจราจร รถวิ่งไป
มาลาบาก
การประปา เทศบาลตาบลกุดดู่เริ่มมีการใช้น้าประปาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2543 โดย
มีการก่องสร้างถังกักเกกบน้า ระบบกรองน้าผิวดิน และการจุดเจาะน้าประปา จานวน 2 แห่ง คือ สระโบก
ธรณี หมู่ที่ 12 และสระน้าตลาดสดหมู่ที่ 2 และในปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบก่อสร้างถังกักเกกบ
น้าประปาแบบถังสูง จานวนผู้ใช้น้าประปา 618 ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้าคิดเป็นหน่วย/เดือน เท่ากับ
5,000 หน่วย/เดือน คานวณราคาต่อหน่วย ละ 6 บาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ อยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
โนนสัง โดยเทศบาลตาบลกุดดู่ ได้ดาเนินการติดตั้งและขอขยายไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านถนนรอบ
หมู่บ้านภายในเขตชุมชน มีผู้ใช้ไฟฟ้าจานวน 618 ครัวเรือน
การสื่อสาร การบริการด้านโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ มีดังนี้
1. ที่ทาการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง
2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะชนิดหยอกเหรียญ จานวน 3 ตู้
3. ตู้โทรศัพท์สาธารณะชนิดใช้บัตรโทรศัพท์ จานวน 1 ตู้
4. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ TOT จานวน 1 ตู้
5. โทรศัพท์ส่วนบุคคลติดตั้งในเขตพื้นที่ จานวน 264 หมายเลข
การศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ มีโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
เขต 1
2. โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
3. ศูนย์พัฒนาเดกกเลกก มี 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกวัดศรีสว่าง
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลตาบล
กุดดู่ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และชาวบ้านยังยึดอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
จาหน่ายขาวเปลือก และพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้มีจานวนน้อย และคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
เนื่องมาจากขาดความรู้ทางวิชาการ และไม่ไ ด้นาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผลผลิตมี
คุณภาพที่ดีขึ้น
การเกษตรกรรม อาชีพหลักของประชาชนคืออาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังมีการปลูก
พืชผักสาหรับการบริโภคและจาหน่าย แต่กกยังไม่ทาเป็นอาชีพหลัก
การพาณิชยกรรมและการบริหารสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- ร้านค้าประเภทของชาและร้านค้าทั่วไป จานวน 20 แห่ง
- ปั้มน้ามันขนาดเลกก จานวน 2 แห่ง
- ปั้มน้ามันสหกรณ์เพื่อการเกษตร จานวน 1 แห่ง
- ร้านบริการตัดผม ชาย-หญิง จานวน 4 แห่ง
- ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จานวน 3 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์ จานวน 5 แห่ง
การอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่
- โรงงานทาอิฐบลกอก จานวน 4 แห่ง

- โรงงานขนมจีน จานวน 2 แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดเลกก จานวน 6 แห่ง
การท่องเที่ย ว เทศบาลตาบลกุดดู่ ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สาเหตเพราะยังเป็น
เทศบาลตั้งใหม่ และยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งต่าง และการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลานาน จึง
ยั ง ไม่ เ หก น ผลที่ เ กิด ขึ้ น แต่ ที่ พ อจะเป็ น ที่ น่ า สนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ บ้ า ง คงจะเป็น การจั ด งานประ
เพณัต่าง เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ จะมีการประกวดขบวนแห่ประเภทสวยงาม และแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง
ช่วงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ทั้งลูกหลานของชาวบ้านที่กลับจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมบ้าน
ในช่วงเทศกาล ผู้ที่ติดตามมาและชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง
การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ ชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลกุดดู่ ยังไม่ให้ความสาคัญในการทาปศุ
สัตว์มากนัก ส่วนใหญ่จะทาเป็นอาชีพเสริมรองจากการทาการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและจาหน่ายบ้างเลกกน้อย ซึ่งยังไม่ถึงกับทาเป็นอาชีพหลักเลย เช่น การเลี้ยงหมู จะ
เลี้ยงในแต่ละครอบครัว ละประมาณ 8 - 10 ตัว การเลี้ยงโค-กระบือ ครอบครัวละประมาณ 2 - 3 ตัว
ด้านสังคม ชุมชนมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนศรีสว่าง หมู่ที่ 1
2. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1
3. ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 2
4. ชุมชนกุดดู่ 2 หมู่ที่ 2
5. ชุมชนตาลเรียนพัฒนา หมู่ที่ 2
6. ชุมชนสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2
7. ชุมชนตะวันศรีทอง หมู่ที่ 12
8. ชุมชนกิจมั่นคง หมู่ที่ 12
9. ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13
ศาสนา
1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
2. วัด จานวน 2 วัด
3. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
1. ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี กิจกรรมตับาตรเทโว
2. ประเพณีสงการนต์ กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ บุชาศาลหลักเมือง
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม กิจกรรมแข่งขันประกวดขบวน
แห่ การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง
4. ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรม ทาบุญตักบาตร
5. ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม กิจกรรมทาบุญตักบาตร
6. ประเพณีวันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน การ
ประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม และประกวดสาวประเภทสอง
สาธารณสุข
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข
- ร้านขายยา จานวน 1 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดดู่ 1 แห่ง
2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
- อสม. จานวน 56 คน
- นวดแผนไทย จานวน 1 แห่ง
3. สาเหตุการเจกบป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียง
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิต
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคทั่วไป
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต์ดับเพลิง จานวน 1 คัน
2. รถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน
3. รถบรรทุกขยะมูลฝอย จานวน 1 คัน
4. รถยนต์นั่งกระบะบรรทุก จานวน 1 คัน
5. รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ จานวน 1 คัน
6. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จานวน 1 คัน
7. รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จานวน 1 คัน
8. รถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน
9. พนักงานดับเพลิง จานวน 6 คน
10. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 100 คน
11. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จานวน 1 ครั้ง
ปัจจัยการผลิต (ด้านแหล่งทุนในชุมชน) กองทุน/องค์กรต่าง ที่มีอยู่ในชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านกุดดู่เหนือ
- กลุ่มทอผ้า
- กลุ่มปลูกเหกดฟางกุดดู่
- กลุ่มทอผ้าพัฒนากุดดู่เหนือ
- กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร
- กลุ่มเพาะเหกดฟางโรงเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านกุดดู่ใต้
- กลุ่มเกษตรกรเพาะเหกดฟาง
- กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด
- กลุ่มผู้สูงวัยหัวใจสร้างสุข
- กลุ่มถักท้อด้วยมือ (กระเป๋า)
- กลุ่มเพาะเหกดฟางกองเตี้ย
- กลุ่มจักสานผู้สูงวัย
- กลุ่มสตรีกุดดู่ใต้
- กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน

หมุ่ที่ 12 บ้านก้าวหน้า
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านก้าวหน้า
- กลุ่มขนมไทย
- กลุ่มเพาะเหกดฟางกองเตี้ย
- กลุ่มทอเสื่อและจักสาน
- กลุ่มก้าวหน้าเบเกอรี่
- กลุ่มทอเสื้อแปรรูปลายขิด
หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง
- กลุ่มผู้พิการตาบลกุดดู่
- กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ สตรีและผ้าไหม
- กลุ่มเพาะเหกดฟางแบบโรงเรือนบ้านโพธิ์ทอง
ปัจจัยการผลิต (ด้านแผล่งน้า) มีดังนี้
1. หนอง บึง จานวน 5 แห่ง ได้แก่
- สระน้าโบกธรณี
- สระน้าตลาดสด
- สระน้าหนองจิก
- สระกรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 2
- สระน้าสนามบิน หมู่ที่ 13
2. คลอง ลาธาร ห้วย จานวน 1 แห่ง ได้แก่
- ลาห้วยโซม
ผลผลิตที่สาคัญของชุมชน
1. ทางการเกษตร/การประกอบธุรกิจของคนในชุมชน
- ข้าวนาปี
- เลี้ยงโค
- เลี้ยงกระือ
- เลี้ยงปลา
- เลี้ยงหมู
- ปลูกข้าวโพด
- ปลูกผลไม้
- ปลูกยูคาลิปตัส
- ปุ๋ยชีวภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- แปรรูปอาหาร (แข่งบอง)
- ทอผ้าพื้เมือง
- ผ้าไหมมัดหมี่
- ดอกไม้จันทน์

