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แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งจงัหนั อ าเภอโนนสวุรรณ จงัหวัดบรุรีมัย์ 

สว่นที ่๑ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 
๑. ดา้นกายภาพ 
 ๑.๑ ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐  หมู่ที่  ๑๒ ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนน
สุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอ าเภอโนนสุวรรณประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 
98 กิโลเมตร พาหนะท่ีประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรคือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เส้นทางสายหลักที่ใช้
ในคมนาคม มีจ านวน 3 สาย คือ สายดอนอะราง-หัวถนน, สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านทุ่งจังหันและสายบ้านทุ่ง
จังหัน-อ าเภอหนองก่ี 

แผนที ่ต าบลทุง่จังหนั 
 

 
 
อาณาเขตตติิดต่อดงันี้ 
 ทิศเหนือ จรดต าบลดอนอะราง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 ทิศตะวนัออก   จรดต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศใต ้           จรดต าบลกุดโบสถ์   อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวนัตก  จรดต าบลดงอีจาน  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประวตัิความเปน็มา 
     ต าบลทุ่งจังหันเดิมเป็นต าบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยราษฎรส่วนใหญ่จะอพยพ
มาจากอ าเภอชุมพวง พิมาย ประทาย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัด
มหาสารคาม ได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2492 
 เดิมทตี าบลทุ่งจังหันมีการปกครองระบบท้องถิ่นในรูปแบบสภาต าบล และได้เลื่อนฐานะจากสภาต าบล
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการ
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เนื้อที ่
 ปัจจุบันที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อท่ีประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,125 ไร่ 
               ลกัษณะการใชท้ีด่ินในเขตต าบลทุง่จงัหนั 
             ลกัษณะการใชท้ีด่ิน      จ านวน(ไร่) 
    ที่พักอาศัย     1,014 
      พ้ืนที่พาณิชย์          - 
  ที่ตั้งหน่วยงานราชการ        48 
    สวนสาธารณะ/สวนนันทนาการ       694 
     พ้ืนที่เกษตรกรรม   31,293 
    พ้ืนที่อุตสาหกรรม        - 
     ที่ตั้งสถานศึกษา        76 
    พ้ืนที่ว่าง        - 

    รวม  33,125 
๑.๒ ภมูปิระเทศ 

 ต าบลทุ่งจังหันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงลาดต่ าจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือสภาพดินเป็นดิน
หินลูกรังปนทราย มีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยแบ่งชุมชนได้เป็น 2 กลุ่ม คือฝั่งทิศใต้
(หัวซับ)  และฝั่งทิศเหนือ (ฝั่งบ้านทุ่งจังหัน) แต่ละฝั่งจะมีหมู่บ้านอยู่รวมกันฝั่งละ 7 หมู่บ้าน มีระยะทางห่าง
กันประมาณ 6 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้านทั้งสองฝั่ง ท าให้การไปมาหาสู่กันมีความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

๑.๓ ลกัษณะภมูิอากาศ   สภาพอากาศสามารถแบ่งตามลมมรสุมได้ 3 ฤดู คือ 
  -  ฤดูร้อน เริ่มประมาณ เดือน มีนาคม -   พฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน  เริ่มประมาณ เดือน มิถุนายน -   ตุลาคม 
  -  ฤดูหนาว เริ่มประมาณ เดือน พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 
๑.๔ ลกัษณะของดนิ 
       ลักษณะของดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหินลูกรังปนทราย เหมาะแก่การท าไร่ 
 
 ๑.๕ ลกัษณะแหลง่น้ า 
ข้อมลูแหลง่น้ า 
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ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อแหล่งน้ า 
1. บ้านทุ่งจังหัน 2 คลองล าไทรโยง 
2. บ้านฝายใหญ่ 3 หนองฝายใหญ่ 
3. บ้านทวีทรัพย์ 5 หนองน้ าบ้านทวีทรัพย์ 
4.    บ้านโนนส าราญ 6 ชลประทานหนองหิน 
5.    บ้านโนนส าราญ 6 ห้วยขอนยาง 
6.    บ้านซับสมบูรณ ์ 7 ชลประทานซับสมบูรณ์ 
7. บ้านหนองหิน 8 หนองบัวแดง หนองสปริง

เกอร์ หนองหิน หนองด่าน
ตีคลี หนองโรงเรียน 

8.   บ้านทุ่งรวงทอง 12 สระหนองแค 
 
ที่มา : ส่วนโยธา ณ พฤษภาคม 2557 

 ๑.๖  ลกัษณะของไมแ้ละปา่ม้ 
        ในพ้ืนที่ไม่มีป่าไม้ มีต้นไม้ที่ประชาชนปลูกเพ่ือการเกษตร เช่น ยางพารา สวนผลไม้ 
๒. ดา้นการเมือง/การปกครองการ 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
 ต าบลทุ่งจังหัน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีนายสังเวียน สีสืบมา ด ารงต าแหน่ง ก านันต าบลทุ่งจังหัน มี
รายชื่อหมู่บ้านพร้อมท าเนียบผู้ใหญ่บ้าน  ดังนี้ 

หมูท่ี ่ บา้น ชื่อผูน้ าหมู่บา้น จ านวนครวัเรือน 

1 บ้านทุ่งจังหัน นายดาว การสร้าง 95 
2 บ้านทุ่งจังหัน นายทวี  รักเพ่ือน 184 
3 บ้านฝายใหญ่ นายสุริยัน เฉลียวกลาง 120 
4 บ้านหนองแค นายสมบัติ อ่อนน้ าค า 115 
5 บ้านทวีทรัพย์ นายส ารวย วงค์คต 145 
6 บ้านโนนส าราญ นายบุญสวย อนุอัน 133 
7 บ้านซับสมบูรณ์ นางหนูแดง  ทองใบ 125 
8 บ้านหนองหิน นายบุญศรี สิงห์ค า 127 
9 บ้านซับเจริญ นางสาวแสงเดือน รักมณี 85 

10 บ้านทุ่งเศรษฐี นางชุติกาญจน์ ดอกไธสง 92 
11 บ้านใหม่น าเจริญ นายสมหมาย  จันทา 74 
12 บ้านทุ่งรวงทอง นายสังเวียน ศรีสืบมา (ก านัน) 112 
13 บ้านซับอุดม นายวิเชียร  ศรีลาเลิศ 94 
14 บ้านทุ่งพัฒนา นายจ าลอง การสร้าง 63 

รวม 1,564 
๒.๒  การเลือกตั้ง          

ท าเนยีบผู้บรหิาร 
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ชื่อ - สกลุ ต ำแหน่ง

นำยธำนี  ขลิบกลำง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำยอ ำคำ  ออ่นน  ำค ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำยประยงค์  อนิทร์ใหญ่ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำยสุพจน์  รักงำม เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

 
ท าเนยีบสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 
ท่ี ชื่อ - สกลุ ต ำแหน่ง หมู่บ้ำน หมู่ท่ี
1 นำยศุภศิษฎิ์  พวงเกตุ ประธำนสภำ อบต. ซับสมบูรณ์ 7
2 นำยสุนันท์  บัวนอก รองประธำนสภำ อบต. หนองหิน 8
3 นำยสุพฒัน์ นิพนัธรั์มย์ เลขำนุกำรสภำ อบต. หนองหิน ๘
4 นำยบุญช่วย ข ำอเนก สมำชิก อบต. ทุ่งจังหัน 1
5 นำงสำวสุปรำณี ศรีสืบมำ สมำชิก อบต. ทุ่งจังหัน 1
6 นำยสมพงษ์ ชุมพล สมำชิก อบต. ทุ่งจังหัน 2
7 นำยแสงดำว พรมมณี สมำชิก อบต. ทุ่งจังหัน 2
8 นำยวนัชัย เวชรัมย์ สมำชิก อบต. ฝำยใหญ่ 3
9 นำยสวสัด์ิ บุญหวำ่น สมำชิก อบต. ฝำยใหญ่ 3

10 นำงสำวนฤณ องิแอบ สมำชิก อบต. หนองแค 4
11 นำยสนอง เส็งนำ สมำชิก อบต. หนองแค 4
12 นำยก ำพล จุ้ยกลำง สมำชิก อบต. ทวทีรัพย์ 5
13 นำยประสิทธิ์ ทิพย์อกัษร สมำชิก อบต. ทวทีรัพย์ 5
14 นำยวนัชัย ตำมประหัตถ์ สมำชิก อบต. โนนส ำรำญ 6
15 นำยลี นำแข็ง สมำชิก อบต. โนนส ำรำญ 6
16 นำยสมพงษ์ ค ำอดุ สมำชิก อบต. ซับสมบูรณ์ 7
17 นำยยุทธกฤต ขจีฟำ้ สมำชิก อบต. ซับเจริญ 9
18 นำยวเิศษ คงสุข สมำชิก อบต. ซับเจริญ 9
19 นำยประเสริฐ บุญหวำ่น สมำชิก อบต. ทุ่งเศรษฐี 10
20 นำงสุนันทำ ยอดนครจง สมำชิก อบต. ทุ่งเศรษฐี 10
21 นำยอดุม แสงขำน สมำชิก อบต. ใหมน่ ำเจริญ 11
22 นำยสำยชล พนัธุ์ฤทธิ์ สมำชิก อบต. ใหมน่ ำเจริญ 11
23 นำยไสว สีสืบมำ สมำชิก อบต. ทุ่งรวงทอง 12
24 นำงศรีไพร ออ้ยกลำง สมำชิก อบต. ทุ่งรวงทอง 12
25 นำยวฒิุชัย ศรีภูวงศ์ สมำชิก อบต. ซับอดุม 13
26 นำยวเิชียร ผกำมำศ สมำชิก อบต. ซับอดุม 13
27 นำยเติม วดัวำปี สมำชิก อบต. ทุ่งพฒันำ 14
28 นำยสุวรรณ ศรีษนำรำษฎร์ สมำชิก อบต. ทุ่งพฒันำ 14

 
 
 
๓. ประชากร 
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 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต าบลทุ่งจังหัน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีนายสังเวียน สีสืบมา ด ารงต าแหน่ง ก านันต าบลทุ่งจังหัน มีรายชื่อ
หมู่บ้านพร้อมท าเนียบผู้ใหญ่บ้าน และจ านวนประชากร ดังนี้ 

 
หมูท่ี ่ บา้น จ านวนครวัเรือน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านทุ่งจังหัน 95 197 ๒๐5 402 
2 บ้านทุ่งจังหัน 184 357 3๕5 ๗1๒ 
3 บ้านฝายใหญ่ 120 2๕9 262 ๕21 
4 บ้านหนองแค 115 257 262 519 
5 บ้านทวีทรัพย์ 145 254 2๕4 508 
6 บ้านโนนส าราญ 133 241 235 476 
7 บ้านซับสมบูรณ์ 125 227 ๒๐๑ 428 
8 บ้านหนองหิน 127 212 2๒1 433 
9 บ้านซับเจริญ 85 131 1๓2 ๒๖3 

10 บ้านทุ่งเศรษฐี 92 192 166 3๕8 
11 บ้านใหม่น าเจริญ 74 1๔4 164 308 
12 บ้านทุ่งรวงทอง 112 198 ๒๐9 ๔๐7 
13 บ้านซับอุดม 94 163 148 ๓11 
14 บ้านทุ่งพัฒนา 63 139 128 267 

รวม 1,564 2,971 2,๙42 5,913 
ประชากร 
 จากข้อมูลส านักทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๓1 ธันวาคม 2561 ต าบล    
ทุ่งจังหัน มีจ านวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,๕64 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,913 คน แยกเป็น  ชาย 2,971 – 
หญิง 2,๙42 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1๑1.5๖ คน / ตารางกิโลเมตร  

๓.๒ ชว่งอายแุละจ านวนประชากร 
อบต.ทุ่งจังหัน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากร
เยาวชน 

๖๔๐  คน ๖๙๑  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร ๑๘๙5  คน ๑,๙๑๗  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

๔๐๙  คน ๓๖๓  คน 
อายุมากกว่า 60 
ปี 

รวม 2,942 คน 2,971 คน ทั้งสิ้น ๕,913 คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 
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 ๔.๑ การศึกษา 
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
  องค์การบริหารสวนต าบลทุ่งจังหันได้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันจัดตั้งขึ้นเอง จ านวน 1 แห่งและตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
อนุบาล 3 ขวบ ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการถ่าย
โอนมาจากกรมการศาสนา จ านวน 3 แห่ง  
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านน าเจริญ        
 ๒.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซับสมบูรณ์          
 3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม    
 ๔.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจังหัน   
 

 โรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมี นายวีระ อ่อนน้ าค า เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 โรงเรียนมธัยมศึกษา 
       ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม  

 ๔.๒ สาธารณสุข 
 -  มีศนูยส์ุขภาพชุมชน มีจ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลทุ่งจังหัน ตั้งอยู่ที่หมู่
ที่ 2 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนางจารุวรรณ พลแสน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสาธารณสุขชุมชนต าบล มีบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 9 คน เป็นชาย – คน หญิง 9 คน 
 - มสีถานพยาบาลเอกชน (คลนิิก) มีจ านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,๑๓ ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดบริการรักษาโรคทั่วไป 
 - มีอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.) มีจ านวน 1๕๔ คน 

 ๔.๓ อาชญกรรม 
 มวลชนจดัตัง้ 

-  ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน  ๑๑1  คน 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  113  คน 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
  -  
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

อบต.ทุ่งจังหัน ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
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๕.  ตั้งโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านคนจน       
๕. ระบบคมนาคมพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

ต าบลทุ่งจังหันห่างจากอ าเภอโนนสุวรรณประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 98 
กิโลเมตร เส้นทางสายหลักที่ใช้ในคมนาคม มีจ านวน 3 สาย คือ สายดอนอะราง-หัวถนน, สายบ้านซับ
สมบูรณ์-บ้านทุ่งจังหันและสายบ้านทุ่งจังหัน-อ าเภอหนองกี่ 
 ๕.๒ การไฟฟา้ 
 การบริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอหนองกี่ โดยมีครัวเรือนที่ใช้บริการ 1,376 ครัวเรือน คิดเป็น 100% ของการให้บริการในพ้ืนที่ 
 ๕.๓ การประปา 

มีระบบประปา จ านวน 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
  (1) ระบบประปาหมูบ่้าน 7 แห่ง (มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ) ได้แก่ 
  (1.1) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 6 
  (1.2) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 7 
  (1.3) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 8 
  (1.4) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 9 
  (1.5) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 11 
  (1.6) ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,10 (อบต.ด าเนินการเอง) 
  (1.7) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 1,4,12,14 (ปัจจุบัน อบต.ด าเนินการเอง) 
                     (1.๘) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ ๕ 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 - มีเพียงตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ จ านวน 26 ตู้ (ใช้ไม่ได้) จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร 
 ๕.๕ ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนส่งและวสัด ุครภุณัฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข สาขาย่อยของอ าเภอนางรอง จ านวน 1 แห่ง ไว้บริการในชุมชน โดยท า
หน้าที่รับ-ส่ง จดหมาย พัสดุต่างๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 อาชีพ  
 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตต าบลทุ่งจังหันมีสัดส่วนดังนี้ 
 -  ปลูกข้าว , ปลูกมันส าปะหลัง , ปลูกยางพารา , ปลูกผัก ร้อยละ 70 
 -  อาชีพรับจ้าง    ร้อยละ 15 
 -  การปศุสัตว์    ร้อยละ 10 
 -  อาชีพอ่ืนๆ    ร้อยละ 5 
 ปัจจุบันการประกอบอาชีพเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากข้ึน โดยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา
และมันส าปะหลัง การปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ วัว สุกร ไก่ เป็นต้น 
 การพาณชิย ์
  -  ธนาคาร   -  แห่ง 
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  -  สถานีน้ ามัน   8  แห่ง 
  -  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -  แห่ง 
  -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   1  แห่ง 
  -  ตลาดสด   ๒  แห่ง 
  -  ร้านค้าต่างๆ   4๙  แห่ง 
  -  โรงฆ่าสัตว ์   ๑  แห่ง 
  -  โรงแรม   -  แห่ง 
  -  ร้านอาหาร    1๔  แห่ง 
  -  โรงภาพยนตร์   -  แห่ง 
  -  อ่ืนๆ เช่น ร้านเสริมสวย , ซอ่มรถ  2๙  แห่ง 
 ผลติภณัฑ ์OTOP 
  - ขนมทองม้วนทองพับ กล้วยฉาบ ฯลฯ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์ 
  -  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมหมู่ที่ 1,2 และ 14 
  -  เห็ดยานิงิ(เห็ดโคนญี่ปุ่น) 
       - น้ าแร่เพื่อชีวิต  หมู่ที่ ๘ 
 การอตุสาหกรรม 
  การประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กประเภทร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและธุรกิจร้านเสริมสวย ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ยังไม่มี จึงเหมาะที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานแป้งมันส าปะหลังหรือโรงงานแปรรูปพลังงาน 

๗. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 ด้านศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ๔ แห่ง ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งจังหัน  
วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม วัดซับสมบูรณ์ วัดป่านามบุญวนารามและส านักสงฆ์บ้านโนนส าราญ 
 ด้านวฒันธรรม 
  ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันมีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาไทยนางรอง    
(ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีส าเนียงคล้ายภาษาถ่ินไทยโคราช ภาษาถ่ินอีสาน เขมร ส่วย  แม้จะใช้ภาษาถ่ินไทยต่างกัน แต่ก็ยัง
มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
    - ประเพณีงานฉลองศาลเจ้าพ่อและบญุบั้งไฟ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุก
ปี โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ประกวดบั้งไฟ แข่งกีฬา ฯลฯ 
    - ประเพณีของดีอ าเภอโนนสวุรรณ จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรม
ประกวดเทพีชาวสวน ประกวดขบวนแห่พืชผลทางการเกษตร ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ออกร้านจ าหน่าย 
ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ 
  นอกจากนั้น ยังมีประเพณีตามประเพณีไทยเหมือนกับที่อ่ืนๆ ได้แก่ 
    - ประเพณสีงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร   รด
น้ าขอพร แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ฯลฯ 
    - ประเพณลีอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทง ประกวด
นางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ 

ข้อมลูเกี่ยวกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ 
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 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารประกอบด้วย  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  ท่าน  เป็นผู้ช่วยในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และแต่งตั้งเลขานุการอีก 1 ท่าน นายกและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน  ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานมีข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบั ติ
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันแบ่งส่วนราชการเป็น  ๕  ส่วน  ดังนี้ 

 ส านักปลัด  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ  งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งาน 
กฎหมายและคดี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด 

 กองคลัง  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บ 
รายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 กองช่าง  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ  งานก่อสร้าง งานออกแบบ  ควบคุมอาคารและผัง 
เมือง  งานประสานสาธารณูปโภค 

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา 
และกิจการโรงเรียน  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ 

 กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ  หน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงาน 
สวัสดิการสังคม  การสงเคราะห์  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก   สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน  การจัดให้มี
และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


