รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
สานักปลัด อบต.คอนสวรรค์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

1

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ประจาปี 2561 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจน
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในรอบปีที่ผ่านมา ในวาระสมัยที่กระผมดารง
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
ประหยัด เพื่อให้ตาบลคอนสวรรค์เกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของ
ฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ และที่สาคัญก็คือ พี่น้อง
ประชาชนตาบลคอนสวรรค์ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลคอนสวรรค์ของเรา
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มี
ประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ในท้ายนี้
กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญในทุกด้านทุกประการ

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
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สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

รายผลการดาเนินงานประจาปี 2561 จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมไว้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาประจาปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ความรู้ความสามารถ ความร่วมมือและการช่วยเหลือจาก
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชน ซึ่งจะต้องทางานในเรื่องนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลคอนสวรรค์ ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดตั้งหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ให้สาเร็จ ดังนั้นจึงต้องขอร่วมมือจาก
ส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
ในส่วนของผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือและตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ จนสามารถดาเนินงานตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาและงบประมาณให้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี และขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและพี่น้องประชาชนต่อไป ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยกันเรียบเรียงและจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจ
ทั่วไปได้ทราบต่อไป

นายรุจิรตั น์ ประดับคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
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ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ
นายก อบต.

นางชลธิชา มงคลพัน
รองนายก อบต.

นายวิชัย เพียงสุวรรณ์
เลขานุการนายก อบต.
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ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

นายพัฒนพงษ์ เพิ่มยินดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

นายสุชาติ คณาโจด

นายรุจิรัตน์ ประดับคา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

นายสุรัตน์ ต่อกาลัง
สมาชิก หมูท่ ี่ 1
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นายวิรัตน์ พิมสิน

นายไพฑูรย์ มิ่งไม้ มิ่งเจริญผล
สมาชิก หมูท่ ี่ 2
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นายทะนงฤทธิ์ สุวรรณศรี

นายอาคม เชยชัยภูมิ

นายเศรษฐศักดิ์ เนื่องชมพู

สมาชิก หมูท่ ี่ 4

สมาชิก หมูท่ ี่ 5

6.

นายประพจน์ ดีโนนโพธิ์

นายวิเศษ บุญเกื้อ

นายคธาศักดิ์ บาลพิทักษ์

สมาชิก หมูท่ ี่ 6

นายคาตา ทวีเปล่ง

สมาชิก หมูท่ ี่ 7

8.
นายพัฒนพงษ์ เพิ่มยินดี

นายรัก เคยชัยภูมิ

สมาชิก หมูท่ ี่ 8
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นายกองตา บารุงหมู่

นางวิสุดา จอกเงิน
สมาชิก หมูท่ ี่ 9
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นายอาคม ปาเป้า

นายสุชาติ คณาโจด

สมาชิก หมูท่ ี่ 10

สมาชิก หมูท่ ี่ 11

นางสาวสุรภา จงสุดกลาง

นายประกอบ แหชัยภูมิ

สมาชิก หมูท่ ี่ 12

นางบุหลัน ดวงใจ
สมาชิก หมูท่ ี่ 14
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นายธันวา เมตตา

นางสารวย ทวีชีพ
สมาชิก หมูท่ ี่ 13

นายชัยวัฒน์ งามสวัสดิ์

นางประดิษฐ์ แฝงสวรรค์

สมาชิก หมูท่ ี่ 15
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หัวหน้าส่วนราชการ

นายรุจิรัตน์ ประดับคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ
หัวหน้าสานักปลัด

นางบุพิน สมัตถะ
ผู้อานวยการกองคลัง
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นายเสกสรรค์ นราพงษ์

นางจินตนา ทัดมาลา

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล
ตาบลคอนสวรรค์ห่างจากอาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตาบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลโคกมั่งงอย,ศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลยางหวาย อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลโนนทอง อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลบ้านโสกและยางหวาย อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปตาบลคอนสวรรค์ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม จะมีที่ดอนบ้างในทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ทางทิศตะวันออกจะติดแม่น้าชีและลาน้าก่า ลักษณะดินมีการระบายน้าดีปานกลาง มี ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ์ปานกลางถึงต่า
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้าตาล พื้นราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
มีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน
- ลาน้า ลาห้วย
จานวน
5
แห่ง
- บึง หนองและอื่นๆ จานวน
16
แห่ง
หมู่ที่ 1 ลาห้วยดู่
หมู่ที่ 2 ลาห้วยเสียว
หมู่ที่ 3 ลาห้วยเสียว,ลาห้วยไผ่
หมู่ที่ 4 คลองส่งน้าหนองทอน(จากลาห้วยเสียว), หนองทอน, หนองโง้ง
หมู่ที่ 5 ลาห้วยเสียว,สระประมง
หมู่ที่ 6 ลาน้าก่า 2 ฝั่ง,(จากสะพานใหญ่ถึงกกสีเสียด)
หมู่ที่ 7 หนองหวายใหญ่,หนองค้า,หนองโง้งน้อย,หนองเรือ,ลาน้าก่า
หมู่ที่ 8 หนองหวาย,หนองอ้อ,หนองไข่นุ่นปากท่าแก,หนองสรวง,คลองงูเหลือม,หนองหมากขี้
หมู่ที่ 9 หนองธามรงค์,หนองพระ,กุดจระเข้,หนองแวง
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หมู่ที่ 10 หนองผือ,หนองเต่าน้อย,หนองอ้อ,หนองกุ่ม,หนองเบ็น,หนองขุมดิน ,หนองผักแฮด,
หนองเรือ,หนองหมาไน,
หมู่ที่ 11 ห้วยขี้เหล็ก,หนองอ้อ,ลาห้วยประดู่
หมู่ที่ 12 ลาห้วยเสียว
หมู่ที่ 13 ลาห้วยประดู่ (มีฝาย 2 ชุด)
หมู่ที่ 14 หนองหลวง,หนองค้า,หนองระเริง,ห้วยเสียว
หมู่ที่ 15 กุดจระเข้,หนองระเริง,หนองขุมดิน,หนองกระดังงา,คลองบ้าน,หนองแสง,
หนองหัว บุ่ง,หนองอ้อท่าแฮ,หนองหอย,หนองมน,คลองงูเหลือม,ลาน้าก่า
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ป่าชุมชน
2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครองมี 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด 10
หมู่บ้านและอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบางส่วนและเขต อบต.คอนสวรรค์อีกบางส่วน 5 หมู่บ้าน (1,2,3,12,13)
2.2 ท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขตตาบล มีเทศบาลตาบล 1 แห่ง
2.3 การเลือกตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตาบลคอนสวรรค์ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
คอนสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจานวน 15
หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน 1 คน จะ
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน 30 หมู่บ้าน รวมเป็น 33 คน
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จานวน 5,741 คน แยกเป็นชาย 2,038 คน หญิง 2,908 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
115.89 คนต่อตารางกิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49.54 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2559)
หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร
ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน

1

บ้านจอก

23

8

31

32

2

บ้านจอก

8

12

20

25

3

หนองชาติ

21

19

40

21

4

หนองทอน

188

215

403

159

5

นาเสียว

189

226

415

145

6

โนนโพธิ์

307

294

601

238

7

โนนขุนทิพย์

91

89

180

68
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หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร
ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน

8

คอนสวรรค์

495

493

988

274

9

คอนสวรรค์

370

370

740

255

10

หนองโก

196

199

395

147

11

คอนสวรรค์

365

366

731

249

12

บ้านจอก

23

15

38

26

13

บ้านจอก

24

17

41

63

14

4โนนโพธิ์

274

320

594

235

15

คอนสวรรค์

248

246

494

148

2,822

2,889

5,711

2,085

รวม

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน 35 – 55 ปี
4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา(รวมถึงขยายโอกาสถึง ม.3) จานวน 4 แห่ง
- โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
จานวนนักเรียนประมาณ
226 คน
- โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ
จานวนนักเรียนประมาณ
คน
- โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
จานวนนักเรียนประมาณ
106 คน
- โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา
จานวนนักเรียนประมาณ คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จานวนนักเรียนประมาณ
54 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ จานวนนักเรียนประมาณ
26 คน
3. ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.คอนสวรรค์) 1 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคอนสวรรค์
1
แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
10
แห่ง
4.3 อาชญากรรม
- ป้อมยามตารวจ
จานวน 1 แห่ง
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด ไม่มีพื้นที่เฝ้าระวัง
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ได้รับเงินอุดหนุนจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
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5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมโยง สามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง ส่วนใหญ่เป็นลูกรัง
นอกนั้นเป็นคอนกรีตและถนนลาดยางบางส่วน
5.1 การคมนาคม/การจราจร
5.1.1 ถนน
1. ถนนลูกรัง จานวน 30 สาย
2. ถนนลาดยาง จานวน 5 สาย
3. ถนนคอนกรีต จานวน 75 สาย
5.1.2 สะพาน
1. สะพานคอนกรีต จานวน 4 แห่ง
5.1.3 แหล่งน้า
1. แม่น้าที่ไหลผ่าน จานวน 2 สาย
2. ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จานวน 22 แห่ง/สาย
3. คลองชลประธาน จานวน 3 แห่ง
4. บ่อน้าบาดาลสาธารณะ จานวน 3 แห่ง
5. บ่อน้าตื้นเขินสาธารณะ จานวน 16 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จานวน 1,617 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีแหล่งน้าผลิตประปา ครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ตลอดทั้งปี จานวน 1,932 ครัวเรือน มีระบบ
น้าประปา 12 แห่ง ระบบประปาจากหมู่บ้านอื่น 3 แห่ง แหล่งน้าที่ใช้ผลิตประปาได้แก่ ลาน้าชี และลาน้าก่า
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 79.99 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานาข้าว
พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะสัตว์น้า
6.2 การประมง
ตาบลคอนสวรรค์มีการประมงทั่วไปตามฤดูกาลน้าหลาก
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
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6.3 การปศุสัตว์
ตาบลคอนสวรรค์มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตาบล
คอนสวรรค์อาเภอ คอนสวรรค์จังหวัดคอนสวรรค์
6.4 การบริการ
มีรีสอร์ทในพื้นที่ จานวน 2 แห่ง
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จานวน 13 แห่ง
มีร้านค้า จานวน 30 แห่ง
มีปั๊มน้ามันและแก๊ส จานวน 1 แห่ง
มีร้านซ่อม จานวน 8 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
เมืองโบราณบ้านคอนสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนสถานของตาบลคอนสวรรค์และอาเภอคอนสวรรค์
6.6 อุตสาหกรรม
ตาบลคอนสวรรค์ ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่ม ธกส.
1
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
8
กลุ่ม
- กลุ่มเกษตร
1
กลุ่ม
- กลุ่มสามัคคี 41
1
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1
กลุ่ม
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
1
กลุ่ม
- กลุ่มปลูกกล้วยหอม
1
กลุ่ม
- กลุ่มเพาะเห็ด
1
กลุ่ม
- กลุ่มถั่วเหลืองแปรรูป
2
กลุ่ม
-กลุ่มทอและแปรรูปสื่อกก
9
กลุ่ม
-กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้าประปา
2
กลุ่ม
-กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5
กลุ่ม
-กองทุนหมู่บ้าน
9
กลุ่ม
-กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่
4
กลุ่ม
-กลุ่มจักสาน
2
กลุ่ม
-กลุ่มทาเฟอร์นิเจอร์จากก้านตาล
1
กลุ่ม
-กลุ่มทอหมวกไหมพรม
1
กลุ่ม
-กองทุนเงินล้าน
1
กลุ่ม
-กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน(กขคจ)
2
กลุ่ม
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-กองทุนสงเคราะห์ราษฎร
1
กลุ่ม
-กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1
กลุ่ม
-กลุ่มจักรสานมวยนึ่งข้าว
1
กลุ่ม
-ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
2
กลุ่ม
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1
กลุ่ม
-กลุ่มทอผ้าขิด
1
กลุ่ม
-กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
1
กลุ่ม
-กองทุนสัจจะ
1
กลุ่ม
6.8 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานา ปลูกข้าว
พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่เหลือ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจานวน 15 หมู่บ้าน แยกเป็นในเขตตาบล 10 หมู่บ้าน คือ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 นอก
เขต 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,12,13
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 79.99 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานาข้าว
พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และเพาะสัตว์น้า
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลาน้าชี ลาน้าก่า ลาน้า ลาห้วย จานวน 5 แห่ ง บึ ง
หนองและอื่นๆ จานวน 16 แห่ง
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีแหล่งน้าผลิตประปา ครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ตลอดทั้งปี จานวน 1,932 ครัวเรือน มีระบบ
น้าประปา 12 แห่ง ระบบประปาจากหมู่บ้านอื่น 3 แห่ง แหล่งน้าที่ใช้ผลิตประปาได้แก่ ลาน้าชี และลาน้าก่า
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตาบลนับถือทั้งศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด 6 แห่ง สานักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่
- วัดนภาลัย บ้านคอนสวรรค์
หมู่ที่ 11
- วัดศรีวิลัย บ้านคอนสวรรค์
หมู่ที่ 15
- สานักสงฆ์ชัยมงคล บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
- วัดบ้านหนองทอน
หมู่ที่ 4
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-

วัดบ้านนาเสียว
สานักสงฆ์(วัดป่า)บ้านโนนโพธิ์
วัดบ้านโนนโพธิ์
วัดบ้านหนองโก

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

5
6
6
10

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีตาบลคอนสวรรค์ มีเช่นเดียวกับประเพณีทั่วไปของภาคอีสาน เช่น ประเพณีวัน
เข้าพรรษา ประเพณีวัน สงกรานต์ ประเพณีทาบุญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประชาชนส่ว นใหญ่ รักความสงบมี
ความสุขอยู่ง่ายๆให้ความเคารพนับถือผู้มีคุณธรรมและอาวุโส เช่น
ประเพณีลอยกระทง ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพ
มาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ช่วงเดือนเมษายน งานนมัสการพระใหญ่ใบเสมาประจาปีและสรงน้าผู้สูงอายุ ประเพณีทาบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ในเดือน มกราคม เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่ประชาชนได้ทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล
งานบุญกฐิน ประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ทาบุญถวายกฐินจตุปัจจัยมีการสมโภช
กันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
- ทอผ้าขิด
- ผ้าไหมมัดหมี่
- ผ้าเกร็ดเต่า
- กระติบข้าว
- ตะกร้า
- ทอสื่อกก
ภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
- ทอผ้าขิด
- ผ้าไหมมัดหมี่
- ผ้าเกร็ดเต่า
- กระติบข้าว
- ตะกร้า
- ทอสื่อกก หมู่ที่ 1
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลาน้าชี ลาน้าก่า บึงอ้อ (เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้า)
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
4
แห่ง
บ่อน้าตื้น
25
แห่ง
บ่อโยก
แห่ง
ระบบประปาหมูบ้าน 15
แห่ง
ถังเก็บน้าฝน
15
แห่ง
9.2 ป่าไม้
-ป่าชุมชนบ้านนาโจด เนื้อที่ 10.25 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
-ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ เนื้อที่ 40.75 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
-ป่าชุมชนบ้านนาเสียว เนื้อที่ 48.50 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
-ป่าชุมชนบ้านหนองโก เนื้อที่ 2.50 ไร่ เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
-ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ เนื้อที่ 40.75 ไร่ เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
-ป่าชุมชนบ้านนาเสียว เนื้อที่ 48.50ไร่ เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
9.3 ภูเขา
ตาบลคอนสวรรค์ ไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
มีทรัพยากรแร่ธาตุ 2 ชนิด คือ เกลือหิน และโพแทช
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ประจาปีงบประมาณ 2561
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 29,808,528.71 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 11,089,729.79 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 12,133,499.40 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จานวน 37,721,263.88 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

198,110.18

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

280,934.30

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

102,338.87

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

-

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

3,800.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

200.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

17,210,577.17

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

19,925,303.36

บาท

(2) รายจ่ายจริง จานวน 29,985,975.92 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

13,824,837.72

บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

จานวน

10,569,043

บาท

งบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

จานวน

3,421,073.86

บาท

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จานวน

528,432.68

บาท

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)

จานวน

งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)

จานวน

1,642,588

บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 3,565,426 บาท
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564
จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติปี 61

จานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

จานวนโครงการที่
ปฏิบัติได้ตาม
แผนพัฒนา

49

15

23

9

9

23

26
18
18

13

13

9

8

2

2

5

4

4

4

68

46

27

27

174

120

65

78

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ด้านการศึกษาศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรม
4. ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองและการบริหารการ
จัดการ
รวม

20

คิดเป็นร้อยละ 54.17 จากข้อบัญญัติงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 44.83 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561

****************************************
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สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ประจาปี 2561
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ มีดังนี้
1. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
2. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่าที่ควร
3. ขาดการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
4. องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
5. องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2.การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
3. ความเร่งรัด...../..
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3.ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4.องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. ให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลประสานความร่วมมือกันในการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
6. ในการดาเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทาการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
7. ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการ
ดาเนินงาน และเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานปีต่อไป

****************************************
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โครงการ/กิจกรรมประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)
อบต.คอนสวรรค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
นายขุนดง เฉลิมหมู่ ไปจนถึง สี่ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
แยกไปบ้านหนองทอน หมู่ที่ 1 สานักการช่าง
2. ท่อระบายน้าลาห้วยเสียว หมู่ที่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
2
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
บ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ 12 หมูที่ 3 สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยุทธ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ศาตร์ หมู่ที่ 4
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ตามถนนายทางเข้าหมู่บ้านจาก สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
บ้านนายอาคา ฉลาดเขียว - ทาง สานักการช่าง
แยกหัวหนองทอน หมู่ที่ 4
6. โครงการถนนลาดยางทับพื้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
คอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
5
สานักการช่าง
7. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน 2 ฝั่ง ถนนสาย สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
หน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 สานักการช่าง
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งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
482,400.00

500,000.00

32,700.00

35,000.00

237,400.00

250,000.00

190,000.00

200,000.00

-

100,000.00

-

300,000.00

-

70,000.00
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8. โครงการถนนคอนกรีตภายใน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
หมู่บ้าน บริเวณวัดป่าโพธิ์ศรีวนา สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ราม-บ้านางวิรัตน์ ตูนก่อ หมู่ที่ 6 สานักการช่าง
9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์- สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
บริเวณหน้าบ้าน นายพรรัตน์
สานักการช่างประยูรหาญ หมู่ที่ 6
10. ก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางลา สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ดวล-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 7
สานักการช่าง
11. ก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางสุมน- สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
บ้านนางสุดใจ หมู่ที่ 7
สานักการช่าง
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
การเกษตรโดยยกระดับถนน หมู่ที่ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
8จานวน 2 สาย 1. สายปากท่าแก สานักการช่าง
-หนองแล้ง 2.จากบ้านคอนสวรรค์
หมู่ที่ 8 ถึง คุ้มโนนมูก
13. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สาธารณะคุ้มโนนโมก หมู่ที่ 8 สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
200,000.00

-

30,000.00

-

225,000.00

-

75,000.00

299,000.00

300,000.00

-

30,000.00

14. วางท่อระบายน้าเสียภายใน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านนายหนูเจิม - นาง สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ละเอียด ฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 9
สานักการช่าง

137,500.00

150,000.00

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านนายศุภชัย -บ้านนายนิต
เลี้ยงโอวาท หมู่ที่ 10

199,100.00

200,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
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16. ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
การเกษตรสายโคกดินแดง หมู่ที่ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
10
สานักการช่าง

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
199,000.00
200,000.00

17. วางท่อระบายน้าเสียภายใน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จานวน 3 สาย สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ดังนี้ 1.สายจากตู้ยาม-หนองหงส์ สานักการช่าง
ยาว 60 ม. 2.ซอยวัดบ้านคอน
สวรรค์ ยาว 250 ม. 3.หน้าวัดบ้านครูจินตนา ทัดมาลา ยาว
100 ม.
18. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
หมู่ที่ 11 จานวน 2 สาย 1.ห้วย สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ขี้เหล็ก-โนนเถียงนา 2. บ้านนาง สานักการช่าง
โชค แฝงสวรรค์ - ห้วยขี้เหล็ก 3.
หนองอ้อ-หนองสโมง
19. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ช่วงระหว่างบ้านนายจูน ทวีคา ไป สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ถึงช่วงนานายโยทิน มาฆเซ็นต์ หมู่ สานักการช่าง
ที่ 12
20. วางท่อระบายน้า ช่วง บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
นางประยงค์-ร้านธนธรการยาง สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
หมู่ที่ 13
สานักการช่าง
21. ปรับปรุงถนน คสล. คุ้มหัว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สะพาน หมู่ที่ 14
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

353,432.68

410,000.00

250,000.00

250,000.00

-

200,000.00

99,000.00

100,000.00

482,000.00

500,000.00

22. ก่อสร้างถนน คสล.สายกุดแข้- ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ชีวังเวิน หมู่ที่ 15
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

-

100,000.00

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
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23. โครงการรักษาและปกป้อง
ที่ดินสาธารณประโยชน์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
24. ปรับปรุงซ่อมแซมหรือตบแต่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
อาคารสถานที่ราชการ
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
25. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้าที่จาเป็นเร่งด่วน สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
26. โครงการก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบกุด สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
จระเข้)
สานักการช่าง
27 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา หมู่ที่ 9
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
28. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สวัสดิการต่างๆ
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
29. โครงการตามแนว
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
พระราชดาริฯ
สานักงานปลัด อบต.
30. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
31. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
หรือทุพพลภาพ
สานักงานปลัด อบต.
32. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
เอดส์
สานักงานปลัด อบต.
33. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สุขภาพ อบต.คอนสวรรค์ (สปสช. สานักงานปลัด อบต.
อบต.คอนสวรรค์)
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
47,444.00
40,000.00

32,500.00

50,000.00

77,508.66

100,000.00

291,300.00

300,000.00

221,423.00

221,300.00

221,300.00

-

50,000.00

9,145,300.00

9,445,200.00

3,637,600.00

3,264,000.00

33,500.00

36,000.00

100,000.00

100,000.00
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34. โครงการส่งเคราะห์
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ผู้ด้อยโอกาส เช่น การเยี่ยมเยือน สานักงานปลัด อบต.
บ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส,ฯ
35. โครงการด้านการพัฒนาสตรี สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
และครอบครัว
สานักงานปลัด อบต.
36. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
การแข่งขันกีฬาต่างๆ
สานักงานปลัด อบต.
37. โครงการรณรงค์ป้องกันและ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
กาจัดโรค
สานักงานปลัด อบต.
38. โครงการจ้างเหมาปศุสัตว์ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ตาบลคอนสวรรค์
สานักงานปลัด อบต.
39. โครงการรณรงค์ป้องกันและ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
สานักงานปลัด อบต.
40. โครงการป้องกันและแก้ไข สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้า สานักงานปลัด อบต.
ปากฯ
41. โครงการป้องกันและแก้ไข สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ปัญหายาเสพติด
สานักงานปลัด อบต.
42. โครงการงานศพปลอดเหล้า สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
43. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล สานักงานปลัด อบต.
44. โครงการสนับสนุน
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ สานักงานปลัด อบต.
คอนสวรรค์
45. โครงการงานพัฒนางาน
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน สานักงานปลัด อบต.
ในเขต อบต.คอนสวรรค์
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
11,400.00
100,000.00

-

30,000.00

39,840.00

30,000.00

-

50,000.00

45,000.00

72,000.00

-

20,000.00

-

30,000.00

-

10,000.00

-

20,000.00

-

45,000.00

-

25,000.00

-

75,000.00
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งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
89,301.90
100,000

46.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
47. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
102,267.12
ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็ก ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
เล็กในพื้นที่
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
48. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล, 1,501,460.00
นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์
สานักงานปลัด อบต.
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
49. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
134,300.00
ต่างๆให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
50. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2560

51. โครงการจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลคอน
สวรรค์ทั้ง 2 แห่ง
52. โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณี เช่น -กิจกรรมวัน
ลอยกระทง -กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา -กิจกรรมวันสงกรานต์
-โครงการนมัสการพระใหญ่ใบ
เสมา ฯลฯ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

650,940.00

1,881,200.00

142,800.00

18,400.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

131,989.00

200,000.00
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53. โครงการอาสาสมัครยุว
มัคคุเทศก์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
54. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
-กิจกรรมสร้างครอบครัวคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
นาสังคมไทยเข้มแข็ง -กิจกรรม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
ก่อนมาเป็นเรา
การศึกษา
55. โครงการสายใยรักแห่ง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ครอบครัว
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
56. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สวรรค์จัดงานวันสาคัญทาง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
วิชาการนักเรียน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
57. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอน
สวรรค์โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

58. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอน
สวรรค์โครงการคุณธรรมนา
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
59. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การสานมวยนึ่งข้าว
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
50,000.00

-

20,000.00

13,400.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

-

20,000.00

-

15,000.00
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60. โครงการสนับสนุนการจัด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
กิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสาคัญ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
ต่างๆ
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
61. อุดหนุนอาเภอคอนสวรรค์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
โครงการจัดงานประเพณีของดี ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
คอนสวรรค์
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000

45,950.00

100,000

20,000.00

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

-

10,000.00

-

25,000.00

-

10,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

-

10,000.00

62.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
คอนสวรรค์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
63.โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็กและเยาวชน
การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
64. โครงการจัดเวทีประชาคม สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
แผนพัฒนาหมู่บ้านระดับตาบล สานักงานปลัด อบต.
65. โครงการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
66. โครงการจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน
67. โครงการประชุมประชาคม
แผนตาบลเพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี
68. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
60,000.00
20,000.00

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
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69. โครงการติดตามและ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
สานักงานปลัด อบต.
70. โครงการอนุรักษ์แหล่ง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
โบราณสถานและสถานที่ประกอบ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
พิธีกรรมตามความเชื่อชุมชน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
71.โครงการ อบต.สัญจร
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
72. โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ชุมชนป่าต้นน้า ป่าสาธารณะ ,ป่า สานักงานปลัด อบต.
เศรษฐกิจ,ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างและก่อสร้าง
ซ่อมแซมฝายชะลอน้า ตามแนว
พระราชดาริฯ
73. โครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรม สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
การบารุงรักษาต้นไม้ ฯ
สานักงานปลัด อบต.
74. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ซ่อมแซมแหล่งทิ้งและกาจัดขยะ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สิ่งปฏิกูล
สานักการช่าง
70. โครงการบริหารจัดการบ่อ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ขยะโนนหว้านไพร หมู่ที่ 6
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
75 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก
76.โครงการจัดซื้อถังขยะใบใหม่
แทนใบเก่าที่ชารุดเสียหาย
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
77. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย สานักปลัด
การเมือง
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
10,000.00
-

50,000.00

17,550.00
2,920.00

30,000.00

-

20,000.00

111,400.00

50,000.00

-

50,000.00

2,115.00

47,885

30,000.00

3,557,920.00

3,557,920.00
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78. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ
79. สนับสนุนการบริหารงานด้าน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ
80. สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าวัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงาน
และบริการสาธารณะ
81. สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าสาธารณูปโภค
82. ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
หรือการทาประชาพิจารณ์
ประชามติต่างๆ
83. โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ
84. ค่าของขวัญ ช่อดอกไม้ พวง
มาลา
85. โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย
86. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร อบต.
87. เงินค่าตอบแทนผู้มีคุณวุฒิที่
ก.พ. หรือ ก.อบต.รองรับคุณวุฒิ
นั้น
88. สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ(สานักปลัด,กองคลัง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
8,800,00.00
8,800,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

-

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

550,000.00

555,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

205,000.00

205,000.00

-

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

-

10,000.00

-

10,000.00

-

10,000.00

168,010.00

210,000

62,530.00

15,000.00

116,838.00

200,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
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89. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง
ทรัพย์สิน (สานักปลัด,กองคลัง)
90. โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทรัพย์สิน
91. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปี
ใหม่
92. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปี
สงกรานต์ พ.ศ. 2560
93. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
94. โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุน
กิจการ อปพร.
95.ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ
96. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (กองการศึกษา)

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
154,322.63
200,000.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

108,000.00

100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

50,000.00

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

50,000.00

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

10,500.00

50,000.00

-

20,000.00

99,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
2,231,520.00
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
97. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
146,288.00
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
ประสิทธิภาพ
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
98. สนับสนุนการบริหารงานด้าน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
134,300.00
ค่าวัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
อานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงาน การศึกษา
และบริการสาธารณะ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

72,000
2,346,160.00

30,000.00

150,000.00
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งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
20,000.00

99. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
ฯ
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
100. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง 1,326,000.00
สวัสดิการต่างๆ (กองช่าง)
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
101. สนับสนุนการบริหารงาน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
55,597.00
ด้านค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ สานักงานปลัด อบต.
ได้มาซึ่งบริหาร
102. สนับสนุนการบริหารงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
6,318.00
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
สานักการช่าง
อานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงาน
และบริการสาธารณะ
103. ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
2,302.01
สูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า ตาบลคอน สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สวรรค์
สานักการช่าง
104. สนับสนุนการบริหารงาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง 61,304.00
ด้านรายจ่ายในการเดินทางไป สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
ราชการฯ (กองช่าง)
สานักการช่าง
105. เงินสมทบกองทุน
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง 166,026.00
ประกันสังคม กบข. กบท.
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
106. เงินสารองจ่าย
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
500,000.00
สานักงานปลัด อบต.
107. สมทบบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
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170,300.00

1,326,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

80,096

170,000.00

500,000.00

170,300.00
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อบต.คอนสวรรค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

108. สมทบกองทุนสารองเลี้ยง สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วน สานักงานปลัด อบต.
ราชการ(กสจ.)
109. เงินทุนเพื่อการศึกษาเล่า สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
เรียนต่อ
สานักงานปลัด อบต.
110. ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ประจาหมู่บ้าน ตาบลคอนสวรรค์ สานักงานปลัด อบต.
111. สนับสนุนอาเภอคอนสวรรค์ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สานักงานปลัด อบต.
ยาเสพติด
112. อุดหนุน อบต.ศรีสาราญ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม สานักงานปลัด อบต.
ใจในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประจาปีงบประมาณ 2561

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
ดาเนินการ
บัญญัติ
4,198.80
20,000.00

-

10,000.00

1,298.00

30,000.00

-

10,000.00

28,000.00

28,000.00

รวม 41,016,820.00

*************************
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รูปภาพโครงการกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโกหมู่ที่ 10
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
งานกีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์คอนสวรรค์ ปี2561
25-26 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคอนสวรรค์
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตาบลคอนสวรรค์ (มอบเงินค่าพาหนะแกผู้ป่วย)

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตาบลคอนสวรรค์ (24พ.ย.61)

โครงการมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตาบลคอนสวรรค์ (11ม.ค.61)
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โครงการรับมอบเกียรติบัตรชมรมผู้สูงอายุตาบลคอนสวรรค์ รุ่นที่1 (3ส.ค.61)

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและรดน้าขอพรผู้สูงอายุ (30เม.ย.61)
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โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและรดน้าขอพรผู้สูงอายุ (30เม.ย.61)

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP ตาบลคอนสวรรค์ (18-19ม.ค.61)

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ “ครอบครัวอบอุ่น”
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
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ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ “ครอบครัวอบอุ่น”
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2561
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โครงการฉีดยาพิษสุนัขบ้า ปี 61
30 มีนาคม 2561-7เมษายน 2561 ออกบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้าตาบลคอนสวรรค์
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โครงการฉีดยาพิษสุนัขบ้า ปี 61
30 มีนาคม 2561-7เมษายน 2561 ออกบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้าตาบลคอนสวรรค์

โครงการรณรงค์ป้องกันและกาจัดโรคไข้เลือดออก ปี61

โครงการเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย..
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การขยายพันธุ์พืช...คอนสวรรค์..บ้านโสก..โนนโพธิ์.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
งานประเพณีนมัสการพระใหญ่บ้านคอนสวรรค์ ปี61
การซ้อมขบวน...เตรียมงาน..บรรยากาศในงาน.
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งานประเพณีนมัสการพระใหญ่บ้านคอนสวรรค์ ปี61
การซ้อมขบวน...เตรียมงาน..บรรยากาศในงาน.

กิจกรรมงานวันเด็กประจาปี 2561
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กิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 2561

กิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 2561

โครงการสภาเด็กและเยาวชน และคาราวานเสริมสร้างเด็ก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดใหญ่
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โครงการ ๑ ตาบล ๑ โรงเรียน ๑ อาหารกลางวัน
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมทาสบู่
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กิจกรรมทาสบู่

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน(พีส่ อนน้อง)

โครงการเต้นแอโรบิคลดพุง
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ลานออกกาลังกายวัดบ้านโนนโพธิ์ ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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โครงการเต้นแอโรบิคลดพุง

โครงการป้องกันการตังครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
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โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชุมประชาคมระดับตาบล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกพยุงธรรม ค้าไทยถวายองค์ราชินี บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลและสวนสาธารณะโคก
หนองม่วง
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โครงการร่วมใจปลูกป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ

โครงการธนาคารขยะบ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
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โครงการธนาคารขยะบ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7

โครงการธนาคารขยะ หมู่ที่ 9

กิจกรรมอบรมคัดแยกขยะ ม.10
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ตาบลคอนสวรรค์ของเรา

โครงการชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข ปี61
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โครงการชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข ปี61

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ฯ 29 ส.ค.2561
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ฯ 29 ส.ค.2561

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
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