
 

 
ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
----------------------------------- 

1. ด้านกายภาพ  
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

1.1.1 ด้านที่ตั้ง  
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ถนนสายคอนสวรรค์ – ไทรงาม ต าบลคอสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
พ้ืนที่ต าบล มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
34  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวม 3.8 ตารางกิโลเมตร  

1.1.2 ด้านอาณาเขต 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์มีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบล และอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับ   อบต.โคกมั่งงอย   อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านทิศใต ้  ติดต่อกับ   อบต.บ้านโสก     อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อบต.คอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   อบต.โคกมั่งงอย   อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนที่เขตเทศบาล 



 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนินดินสูงเป็นบางแห่ง และพ้ืนที่บางหมู่บ้านอยู่ติดหนองน้ า 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  หลาย
หมู่บ้านอยู่ติดหนองน้ า ท าให้ในฤดูฝนมีฝนตกมากเกิดสภาพน้ าท่วมขังบางพ้ืนที่ท าให้ผลผลิตและ
บ้านเรือนประชากรเสียหาย บางปีฝนทิ้งช่วงท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตรแห้งแล้งไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร 
ในฤดูหนาวมีอากาศค่อนข้างหนาว และมีอากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูแล้ง 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ า ได้แก่ หนองชาติ หนองไหล และหนองแวง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

  
2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ   7  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านจอก หมู่ที่ 1        

บ้านจอก  หมู่ที่  2  บ้านจอก  หมู่ที่  12  บ้านจอก  หมู่ที่ 13  บ้านหนองชาติ หมู่ที่  3  ต าบลคอน
สวรรค์   บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่  1  บ้านหนองแดงน้อย  หมู่ที่ 13  ต าบลโคกมั่งงอย  มีพ้ืนที่
ประมาณ  3.8  ตารางกิโลเมตร  มีส่วนกว้างประมาณ 1,400  เมตร  ยาวประมาณ 2,600  เมตร   
ประชากรจ านวน 4,480  คน ชาย 2,132 คน  หญิง 2,348 คน จ านวน 1,770 ครัวเรือน  โดยมี
รายละเอียดการแบ่งเขตการปกครองแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
 

ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

ต าบล 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

 หมู่ 0  คอนสวรรค ์ 1 39 35 74  
1 บ้านจอก หมู่ 1 คอนสวรรค ์ 230 356 396 752 นางสมใจ  ศรีสุวรรณ ์

2 บ้านจอก หมู่ 2 คอนสวรรค ์ 347 279 325 604 นายธวัช พิมสิม 

3 บ้านหนองชาติ หมู่ 3 คอนสวรรค ์ 131 257 239 496 นายอมร  ทวีค า 

4 บ้านจอก หมู่ 12 คอนสวรรค ์ 229 316 381 697 นายภาสกร  ครองปัญญา 

5 บ้านจอก หมู่ 13 คอนสวรรค ์ 464 382 398 780 นางสาวโศภิษฐ  เทอดคณุ 

6 บ้านหนองแดงน้อย หมู่ 1 โคกมั่งงอย 192 254 275 529 นายชุณหเกียรติ ครองเคหา 

7 บ้านหนองแดงน้อย หมู่ 13 โคกมั่งงอย 176 249 299 548 นายมนตรี ทวีทรัพย ์

รวม 1,770 2,132 2,348 4,480  
 



 

2.2 การเลือกตั้ง 
2.2.1 สภาเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เทศบาลต าบลคอนสวรรค์มีสมาชิกได้  จ านวน  12  
คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภา 1 คน และ  
รองประธานสภา 1 คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของ
สภาเทศบาล    กล่าวคือ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน  
15  วัน  นับตั้งแต่การรับรองผลการเลือกตั้ง  และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาล  ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ชุดปัจจุบันได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่ง เมื่อ วันที่  21   เมษายน  พ.ศ.  2555  ประกอบด้วย 
 

                               

ที ่
เขต ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 1 นายบุญส่ง  อุดมทรัพย์ ประธานสภาเทศบาล  
2 1 นายณรงค์  ครองเคหา รองประธานสภา 
3 1 นายพรไพศาล เชยชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล 
4 1 นางบุญกว้าง ฉายชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5 1 นางจันทร์เพ็ญ จอกสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6 1 นายวรพงษ์ ใหม่พระเนตร สมาชิกสภาเทศบาล 
ที ่ เขต ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 2 นายสง่า  ผาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
2 2 นายสมัย  จันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
3 2 นายศุภกิตติ์  พิมสิม สมาชิกสภาเทศบาล 
4 2 นายบัวภา เจตกาลบุญชู สมาชิกสภาเทศบาล 
 

2.2.2 นายกเทศมนตรี 
                ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552   ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล   นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้  
เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2  คน  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  โดยเทศบาลต าบลไห้
แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน  ส าหรับนายกเทศมนตรีต าบลคอนสวรรค์   คนปัจจุบันได้รับ
การเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่ง เมื่อ วันที่  21   เมษายน  พ.ศ.  2555   
 
      



 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1  นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรี 
2 นายพิเชษฐ  ชุติประภา รองนายกเทศมนตรี 
3 นางณัฐญา  บุตรโตน รองนายกเทศมนตรี 
4 นางประนอม  เบ็งจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายชาลี ทวีแปลง เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ข้อมูลจากทะเบียนราฏร์ ปี 2557-2559 ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ปี 2557 
ณ  พ.ค. 2557 

ปี 2558 
ณ  พ.ค. 2558 

ปี 2559 
ณ   มี.ค. 2559 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 จอก 223 353 393 746 226 354 391 745 230 356 396 752 
2 จอก 323 278 333 611 340 280 329 609 347 279 325 604 
3 หนองชาติ 129 249 237 486 131 251 238 489 131 257 239 496 
4 จอก 229 323 386 709 229 319 379 698 229 316 381 697 
5 จอก 445 389 391 780 460 388 399 787 464 382 398 780 
1 หนองแดงน้อย 186 249 276 525 191 251 279 530 192 254 275 529 
13 หนองแดงน้อย 173 260 308 568 176 251 301  552 176 249 299 548 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ มีประชากรทั้งสิ้น 4,480 คน โดยสัดส่วนเป็นประชากรเพศ

หญิงมีน้อยกว่าเพศชายเล็กน้อย กล่าวคือเพศชายมีจ านวน 2,132 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 ในขณะที่
เพศหญิงมีจ านวน 2,348 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 

 
ชุมชนจ านวน  19  ชุมชน   

ที ่ ชื่อชุมชน ที่ตั้ง ต าบล 
1 ชุมชนหนองบงเหนือพัฒนา หมู่ 1 ต าบลคอนสวรรค์ 
2 ชุมชนหนองบงใต้ 1 หมู่ 1 ต าบลคอนสวรรค์ 
3 ชุมชนหนองบงใต้ 2 หมู่ 1 ต าบลคอนสวรรค์ 
4 ชุมชนหนองแวงใต้  หมู่ 2 ต าบลคอนสวรรค์ 
5 ชุมชนหนองแวงเหนือ หมู่ 2 ต าบลคอนสวรรค์ 
6 ชุมชนประดู่ หมู่ 2 ต าบลคอนสวรรค์ 

 
 
 



 

 
 

ที ่ ชื่อชุมชน ที่ตั้ง ต าบล 
7 ชุมชนหนองชาติใต้ หมู่ 3 ต าบลคอนสวรรค์ 
8 ชุมชนหนองชาติเหนือ หมู่ 3 ต าบลคอนสวรรค์ 
9 ชุมชนรอบวัด 1 หมู่ 12 ต าบลคอนสวรรค์ 
10 ชุมชนรอบวัด 2 หมู่ 12 ต าบลคอนสวรรค์ 
11 ชุมชนรอบวัด 3 หมู่ 12 ต าบลคอนสวรรค์ 
12 ชุมชนดอนละนาม หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ 
13 ชุมชนประดู่สามัคคี หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ 
14 ชุมชนกกหมัน หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ 
15 ชุมชนตลาด หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ 
16 ชุมชนตะวันยอแสง หมู่ 1 ต าบลโคกมั่งงอย 
17 ชุมชนตะวันรอนคอนสวรรค์ หมู่ 1 ต าบลโคกมั่งงอย 
18 ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ 13 ต าบลโคกมั่งงอย 
19 ชุมชนสองพัฒนา หมู่ 13 ต าบลโคกมั่งงอย 

 
4. สภาพทางสังคม   

4.1 การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552  

มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพ่ือพัฒนาการในช่วงปฐมวัยเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการ ทั้งสติ ปัญญา อารมณ์ 
และสังคม รวมถึงการเอาใจใส่ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่า ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กต าบลคอนสวรรค์ มี 3 ชั้น คือ บริบาล 1 บริบาล 2 และบริบาล 3 
ที่ตั้ง หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ บนเนื้อที่ 975 ตารางเมตร 

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) เป็นโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 444 หมู่ 13 ต.คอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย์ 36140 โทร.0-4488-9108 มีเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 97.80 ตารางวา website 
http://www.banjok.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขต
พ้ืนที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านจอก หมู่ที่ 1,2,12,13 ต าบลคอนสวรรค์ และบ้านหนองแดงน้อย หมู่
ที่ 1,13 ต าบลโคกมั่งงอย  
 
 

http://www.banjok.ac.th/


 

 
 

โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ ได้รับอนุญาต 

ให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2544 เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2544 ที่ตั้งบ้านเลขที่ 
244หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4484-8406 บนเนื้อที่ 300 
ตารางวา ท าการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาคือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2 
545ได้ขยายอาคารเรียนและขอย้ายมาอยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ บนเนื้อที่ 11 ไร่ ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมระดับก่อน
ประถมศึกษาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนคอนสวรรค์ 
โรงเรียนคอนสวรรค์เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได ้

มีการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2514 รับนักเรียนแบบสหศึกษา ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์บ้านจอกเป็นสถานที่เรียน
ชั่วคราวพร้อมนี้อ าเภอคอนสวรรค์ได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออกของวัดโพธิ์บ้านจอก  
เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและมีผู้บริจาคเพ่ิมเติม ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 71 ไร่ 10 ตารางวา เริ่มสร้าง
อาคารเรียนถาวรหลังแรกปัจจุบัน คือ อาคาร 1 ในปีการศึกษา 2515 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควบคู่กับการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ด้วยความมานะพยายามของบุคลากรทุกคนจนปี
การศึกษา 2522 ได้มีการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท าให้เยาวชนอ าเภอคอนสวรรค์ 
โอกาสเรียนต่อมากขึ้น ตั้งอยู่เลขท่ี 173 ม.12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 Tel : 04-
484-8022 Fax : 0-4484-8022 

 
4.2 สาธารณสุข 

ปี พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ สังกดักระทรวงสาธารณสุขขนาด 30 เตียงจ านวน 1  แห่ง   
  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล 
              -  แพทย์  จ านวน  5  คน           -  พยาบาล  จ านวน  44 คน 
              -  ทันตแพทย์  จ านวน  3  คน    -  เภสัชกร  จ านวน  4  คน 

                   -  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  จ านวน  20  คน 
          -  คลินิกเอกชน            จ านวน  5  แห่ง 

    -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ จ านวน 65 คน 
 
 
 
 
 



 

 
4.3 การสังคมสงเคราะห์  

ข้อมูลจากงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

หมู่ที่ 
จ านวน 

จ านวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ได้รับเงินอุดหนุน 

หมายเหตุ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ 
งบประมาณจาก 
ทต.คอนสวรรค์ 

งบประมาณจาก
รัฐบาล 

1 126 46 - - 172 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร จ า ก 
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ค อ น
สวรรค์ 
 
 

2 106 33 - - 139 
3 89 27 - - 116 
12 150 57 - - 207 
13 107 37 2 2 144 
1 81 29 3 3 110 
13 78 34 1 1 112 
รวม 737 263 6 6 1,000 

 

 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
5.1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบของเทศบาล  27 กิโลเมตร 
5.1.2 ความยาวของถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาล  27 กิโลเมตร 
5.1.3 การจัดการจราจรบริเวณหน้าตลาดและหน้าสถานศึกษาเพ่ือลดความขัดแย้งของกระแส 

จราจรโดยการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดและสถานศึกษาและจัดระเบียบทางเท้า  เพ่ือให้ผู้
เดินเท้าสามารถสัญจรได้สะดวก และยังสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรอีกด้วย 
   

5.2 การไฟฟ้า 
(1) มีระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน จ านวน 1,770 หลังคาเรือน 
(2) ไฟฟ้าส่องสว่างถนนทุกหมู่บ้าน  
(3) ไฟส่องสว่าง(ไฮแมส) จ านวน 2 เสา 
 

      5.3   การประปา 
การขยายเขตประปาในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้เพียงต่อความต้องการของคนในชุมชน 
 
 
 



 

 
6. เศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ท านา ท าไร่ และการเกษตร

อ่ืนๆ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
6.2 การประมง 

- 
6.3 การปศุสัตว์ 

เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงกระบือ โค สุกร และการเลี้ยงไก่  
6.4 การบริการ 

(1) ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน 1 แห่ง 
(2) ร้านบริการซ่อมรถยนต์ จ านวน 3 แห่ง 
(3) ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 4 แห่ง 
(4) ร้านบริการท าผม เสริมสวย จ านวน 10 แห่ง 
(5) ร้านอาหาร จ านวน 14 แห่ง 
(6) ร้านล้างอัดฉีดรถ จ านวน 2 แห่ง  
(7) ร้านเย็บผ้า จ านวน 5 แห่ง  
(8) สถานีบริการน้ ามัน 2 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว  
หนองแวง เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ีบริเวณวัดประมาณ 105 ไร่  
      6.6 อุสาหกรรม 

ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เนื่องจากเทศบาลตาบลคอนสวรรค์ มีข้อจ ากัดมาก 
ต่อการพัฒนาพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม รวมถึงขาดปัจจัยสนับสนุนด้านศักยภาพในพ้ืนที่ (ข้อมูล:รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังเมืองพัฒนาพ้ืนที่ กลุ่มอ าเภอคอนสวรรค์ เมืองชัยภูมิ ภูเขียว 
บ้านเขว้า จัตัรัส บ้านแท่น เนินสง่า และแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ) 
      6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ 
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ต าบล 

1 กลุ่มทอสื่อกก 1 คอนสวรรค์ 
2 กลุ่มทอสื่อกก 12 คอนสวรรค์ 
3 กลุ่มจักสาน 3 คอนสวรรค์ 
4 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 1 คอนสวรรค์ 
5 กลุ่มเพาะเห็ดฝาง 1,3 คอนสวรรค์ 
6 กลุ่มสานตะกร้ายางพารา - เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

  
 



 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

 

ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

ต าบล 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
 ทะเบียนบ้านกลาง คอนสวรรค ์ 1 39 35 74 
1 บ้านจอก หมู่ 1 คอนสวรรค ์ 230 356 396 752 
2 บ้านจอก หมู่ 2 คอนสวรรค ์ 347 279 325 604 
3 บ้านหนองชาติ หมู่ 3 คอนสวรรค ์ 131 257 239 496 
4 บ้านจอก หมู่ 12 คอนสวรรค ์ 229 316 381 697 
5 บ้านจอก หมู่ 13 คอนสวรรค ์ 464 382 398 780 
6 บ้านหนองแดงน้อย หมู่ 1 โคกมั่งงอย 192 254 275 529 
7 บ้านหนองแดงน้อย หมู่ 13 โคกมั่งงอย 176 249 299 548 

รวม 1,770 2,132 2,348 4,480 
 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนที่นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยง 

สัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ใน พ.ศ. 2554 เทศบาลตาบล คอนสวรรค์มี
พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมประมาณ 606.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.52 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอน
สวรรค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว 393.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.55 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอนสวรรค์
รองลงมา คือ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ 53.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอนสวรรค์
ไม้ผล 6.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ที่เหลือเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้
ยืนต้น พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 108.36 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 4.56 ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ (ข้อมูล:รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการ
วางผังเมืองพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอ าเภอคอนสวรรค์ เมืองชัยภูมิ ภูเขียว บ้านเขว้า จัตัรัส บ้านแท่น เนินสง่า 
และแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ) 
 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า ได้แก่ หนองชาติ หนองไหล หนองแวง ล าห้วยเสียว ล าเหมืองหนองแดงน้อย 
พื้นที่แหล่งน้า มีพ้ืนที ่328.37 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.83 ของพ้ืนที่เทศบาลตาบล คอน 

สวรรค์แบ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติ 296.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของพ้ืนที่เทศบาลตาบลคอน
สวรรค์และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น 31.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของพ้ืนที่เทศบาลตาบลคอนสวรรค์
(ข้อมูล:รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังเมืองพัฒนาพ้ืนที่ กลุ่มอ าเภอคอนสวรรค์ เมือง
ชัยภูมิ ภูเขียว บ้านเขว้า จัตัรัส บ้านแท่น เนินสง่า และแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ) 



 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
 ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99   ของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในเขตเทศบาลต าบล 

คอนสวรรค์  และมีข้อมูลวัด ดังนี้   
 

ที ่  ที่ตั้ง            ชื่อวัด          ชื่อเจ้าอาวาส 
1     หมู่ 12 ต าบลคอนสวรรค์ วัดโพธิ์ พระครูปริยัติโพธิสาร 
2     หมู่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ วัดภูมิรัตนาราม พระมหาเสกสรร สมิทฺธาโภ 
3     หมู่ 1 ต าบลโคกมั่งงอย วัดเทพธรรมคุณ เจ้าอธิการศุภกฤต เตชธมฺโม                           

  
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลคอนสวรรค์  มีประเพณีและ 
วัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับประเพณีทั่วไปของภาคอีสาน เช่น  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประเพณีวัน
สงกรานต์  ประเพณีท าบุญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ฯลฯ  ประชาชนส่วนมากรักความสงบ มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ  
ให้ความเคารพนับถือผู้มีคุณธรรมและอาวุโสโดยมีประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญๆ คือ 
                                (1)  ประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน   กิจกรรมตอนเช้าท าบุญตักบาตร  ตอน
บ่ายมีขบวนแห่นางสงกรานต์ไปตามคุ้มต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาลมีการอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง   
และรูปหล่อเกจิอาจารย์ไปตามท้องถนนให้ประชาชนภายในเขตได้สรงน้ าพระ  สรงน้ าผู้สูงอายุและขอพร 
                (2)  งานประเพณีลอยกระทง เดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน มีการประกวด
กระทง การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
              (3)  บุญกฐินประมาณเดือนตุลาคม -พฤศจิกายนท าบุญถวายกฐินจตุปัจจัย
มีการสมโภช 
                               (4)  ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เดือนมกราคม เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่
ประชาชนได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
                      (5) บุญบั้งไฟและบวงสรวงเจ้าพ่อหนองชาติ,เจ้าพ่อหนองแวง ประมาณ
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน กิจกรรมสังเขป มีการท าบุญที่คุ้มบ้านชุมชนต่าง ๆ เพ่ือบูชาเทพเจ้า
เพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เตรียมการหว่านไถ  
    (6) ประเพณขีองดคีอนสวรรค์ ซึ่งทั้ง 10 อปท.ในอ าเภอคอนสวรรค์เข้าร่วม
คอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ า , งานประเพณีของดีคอนสวรรค์ 
                              (7)  บุญเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม มีการท าบุญตักบาตร เข้าวัด
ฟังธรรม  รักษาศีล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมที่ส าคัญ มีการท าบุญตักบาตรที่วัดถวายเทียน



 

พรรษา ผ้าอาบน้ าฝน จตุปัจจัย ปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา   ฯลฯ  นอกจากนั้นวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นความเชื่อต่าง ๆ  ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ยัง มีวัฒนธรรมปลีกย่อยตาม
ความเชื่อ    ในแต่ละเดือนอีกมากมาย 
   (8) ประเพณีงานศพ งานบุญปลอดเหล้า ไร้แอลกอฮอร์ 
    9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าห้วย, ล าน้ า  จ านวน   2 สาย 
บึง, หนองน้ า   จ านวน   3 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
ในพื้นทีใ่นเขตเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

8.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย 

ร้านค้า สถานประกอบการ  ตามล าดับ และมีพ้ืนทีส่่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


