
~ 1 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ตั้งอยู่เลขท่ี  9/2  หมู่ที่ 4  ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง                 

จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอโคกส าโรง ประมาณ 7  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 42 กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลต าบลหนองแขมและต าบลโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลดงพลับ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีพ้ืนที่ประมาณ 30.55  ตารางกิโลเมตร หรือ 
19,092  ไร่  เป็นเนื้อที่ทางการเกษตรประมาณ 12,100 ไร่ มีพ้ืนที่แยกเป็น 7 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น         
รายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

๑ บ้านวังกระเบียน 

๒ บ้านท่าฉนวน 

๓ บ้านวังจั่น 

๔ บ้านวังจั่น 

๕ บ้านวังจั่น 

๖ บ้านวังจั่นน้อย 

7 บ้านนาโคก 
 

 
 

 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนเหนียว เหมาะแก่การท าไร่ท านา  

และเลี้ยงสัตว์  โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และในการประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม และมีสภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไป 3 ฤดู คือ ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือน
มิถุนายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลวังจั่น เป็นลักษณะฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ในฤดูฝนได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนชุกในระหว่างเดือนกันยายน  - ตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง
เนื่องจากมีมรสุมตะวันออกพัดผ่าน แต่ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากสูงสุดใกล้ 37 องศาเซลเซียสในช่วงเดือน
เมษายน ส่วนในช่วงเดือนธันวาคมอุณหภูมิจะเย็นสบายที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามในฤดูกาล
ปรกติอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดที่ 23-25 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 31-33 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อาศัย   
 

 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านวังกระเบียน ผู้ปกครอง  นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านท่าฉนวน  ผู้ปกครอง  นายสมชาย ท าทัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร ก านันต าบลวังจั่น 
หมู่ที่  4  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายญาณภัทร  อยู่สุขส าราญใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายส าเนียง ก าเนิดสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านวังจั่นน้อย  ผู้ปกครอง  นายทองค า รักมั่น        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านคลองชมพู  ผู้ปกครอง  นายทนงศักดิ์  ปานเจริญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

         2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เขตละ 2 คน รวมเป็น 14 
คน มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต ทั้งสิ้น 2,395 คน และมีนายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ณ เดือนตุลาคม 2556  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ที่ยังรักษาการอยู่ในต าแหน่งตามโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  1.  นางน้ าค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  2.  นางสาวธัญญาเรศ เทียมสวรรค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.  นางขวัญดาว  ก าเนิดสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  4.  นายอ านวย  หิมสุภาพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
 
 
 
  1. นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 
  2. นายสุนทร  บุญแก้ว  รองประธานสภาฯ  (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 
  3. นายแหลม  พิมพ์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
  4. นายสมพงษ์  ท าทัน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   
  5. นางวันเพ็ญ  สอนเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
  6. นายอิทธิพงศ์  ภัทรกุลไชยบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
  7. นายสมบุญ  เลไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
  8. นายสมฤทธิ์  ยาหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
  9. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
  10. นางบ ารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
  11. นายจ าเนียร  ค าวงษา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
  12. นายสมยงค ์  โสพรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
  

- รองนายก อบต.วังจั่น   2 คน 
- เลขานุการนายก อบต.วังจั่น 

- ประธานสภาฯ 
- รองประธานสภาฯ 
- เลขานุการสภาฯ 
- สมาชิกสภาฯ จ านวน  14  คน 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 ที ่ รายการ 
จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

1 ประชากรชาย 1,469 1,471 1,468 1,462 1,452 1,453 
2 ประชากรหญิง 1,498 1,514 1,510 1,492 1,494 1,494 
3 รวมประชากร 2,967 2,985 2,978 2,954 2,946 2,947 

๓.  ประชากร 
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จ านวน  7  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)  

๑ บ้านวังกระเบียน 159 197 205 

๒ บ้านท่าฉนวน 116 166 155 

๓ บ้านวังจั่น 205 308 294 

๔ บ้านวังจั่น 218 255 263 

๕ บ้านวังจั่น 140 222 213 

๖ บ้านวังจั่นน้อย 142 212 192 

7 บ้านนาโคก 84 134 123 

รวมทั้งสิ้น 1,064 ๑,494 ๑,445 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 (ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอโคกส าโรง  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562 
 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 276 271 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 967 912 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 285 22๘ อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม ๑,528 ๑,41๑ ทั้งสิ้น  ๒,939  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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4.1 การศึกษา 
ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  1  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังจั่น 
4 20 28 48 

รวม 20 28 48 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    2  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านวังจั่น - 22 17 11 16 14 8 3 8 99 

รวมทั้งสิ้น - 22 17 11 16 14 8 3 8 99 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

4.2  สาธารณสุข   
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านวังจั่นน้อย หมู่ที่  6 

 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน   67 คน 
 -  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น ดังนี้ 
   ก. โรคความดันโลหิตสูง 
   ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
   ค. โรคเบาหวาน 
   ง. ปวดกล้ามเนื้อ 
   จ. โรคไข้หวัด 
   ฉ. อาการผื่นแพ้ 
   ช. ไอ 
  หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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 4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย 

ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย          
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

    4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในต าบลวังจั่น  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโคกส าโรง ได้แจ้งให้กับ

องค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท า
ได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้ งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

   ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

ประชากรผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 228 285 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 57 57 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - 

รวม 285 343 
 

หมายเหตุ  :  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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5.1 การคมนาคม   
-  ท่ารถประจ าทางวิ่งระหว่างต าบล  จ านวน   1   แห่ง 
-  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย โคกส าโรง – บ้านหมี่ เป็นเส้นทางหลัก 

ในการคมนาคมขนส่งการจราจร โดยมีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง             
ในเส้นทางหลัก  

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปญัหาให้กับประชาชน  

 5.3 การประปา 
5.1 มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7 จ านวน 10  แห่ง ดังนี้ 

- หมู่ที่ 1 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 2 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 3 จ านวน  2  แห่ง 
- หมู่ที่ 4  จ านวน 1  แห่ง 
- หมู่ที่ 5 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 6 จ านวน  2  แห่ง 
- หมู่ที่ 7 จ านวน  2  แห่ง 

5.2 มีระบบประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 -   หน่วยงานเจ้าของประปา  คือ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 5.4 โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

-  มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท  
TOT 
  -  มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ 
AIS, DTAC  และ TRUE 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ไม่มีไปรษณีย์ในพ้ืนที่  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   

- มีท่ารถขนส่งนครชัย  จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ทีส่ถานีขนส่งประจ าอ าเภอโคกส าโรง   
ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
  -  มีบริการขนส่ง ของเอกชน      

-  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 

          6.1 การเกษตร 
 พ้ืนทีต่ าบลวังจั่น มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
เช่น ท านา ท าไร่ประเภทข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง,  ฟักทอง, ฟัก ส่วนการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ รับจ้าง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

          

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 
เกษตรกรรม – ท านา 121 5.63 92 4.28 213 9.92 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 36 1.68 29 1.35 65 3.03 
เกษตรกรรม – ท าสวน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
เกษตรกรรม – ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 3 0.14 6 0.28 9 0.42 
พนักงาน – รับราชการ 9 0.42 18 0.84 27 1.26 
พนักงาน – รฐัวิสาหกิจ 0 0.00 1 0.05 1 0.05 
พนักงานบริษัท 105 4.89 108 5.03 213 9.92 
รับจ้างทั่วไป 386 17.97 358 16.67 744 34.64 
ค้าขาย 29 1.35 52 2.42 81 3.77 
ธุรกิจส่วนตัว 14 0.65 11 0.51 25 1.16 
อาชีพอ่ืนๆ  54 2.51 63 2.93 117 5.45 
ก าลังศึกษา 193 8.99 229 10.66 422 19.65 
ไม่มีอาชีพ 94 4.38 137 6.38 231 10.75 

รวม 1,044 48.60 1,104 51.40 2,148 100.00 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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  6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  

           6.3 การปศุสัตว์ 
        การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  เปน็การประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน            

 6.4 การบริการ 
  มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 

           6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังจั่น ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
(ททท.) ส านักงานลพบุรี ร่วมกับอ าเภอโคกส าโรง ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่การปลูกทานตะวัน ภายใต้การจัดงาน 
“เทศกาลทุ่งทานตะวันบานอ าเภอโคกส าโรง” ณ ทุ่งทานตะวันบ้านวังจั่น ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี จะบานสะพรั่งรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีพ้ืนที่การปลูก
ทานตะวันกว่า 1,200 ไร่ 

           6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพของประชากรในเขตต าบลวังจั่น 

1. กลุ่มเจียระไนพลอย หมู่ที่ 1 
2. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 2 
4. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 3 
5. กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ที่ 3 
6. กลุ่มเกษตรผสมผสานวังจั่น หมู่ที ่4 
7. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 
8. กลุ่มเจียระไนแร่แมกกะไซด์ หมู่ที่ 6 
9. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 
10. กลุ่มเกษตรผสมผสาน  หมู่ที่ 7 
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ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลวังจั่น 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวน

สมาชิก (ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มเจียรไนพลอย 
 

1 
23 ตกแต่งเจียรไนพลอยเพ่ือขายให้แก่ผู้รับซื้อ 

2. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 1 21 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

3. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 2 28 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

4. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 3 16 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

5. กลุ่มเจียรไนพลอย 3 26 ตกแต่งเจียรไนพลอยเพื่อขายให้แก่ผู้รับซื้อ 
 

6. กลุ่มเกษตรผสมผสานวังจั่น 4 30 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

7. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 5 12 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

8. กลุ่มเจียรไนแร่แมกกะไซด์ 6 20 ตกแต่งเจียรไนแมกกะไซด์ เพ่ือขายให้แก่
ผู้รับซื้อ 

9. กลุ่มเกษตรผสมผสาน  6 16 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

10. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 7 26 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

           6.8 แรงงาน 
     แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่

ประเภทข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง,  ฟักทอง, ฟัก ส่วนการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ  และมีอาชีพเสริมการ
เจียระไนพลอย เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพื้นที่ชนบท 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลวังจั่น  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดวังกระเบียน บ้านวังกระเบียน 1 
2 วัดท่าฉนวน บ้านท่าฉนวน 2 
3 วัดวังจั่น บ้านวังจั่น 4 
4 วัดวังจั่นน้อย บ้านวังจั่นน้อย 6 
5 วัดคลองชมพู บ้านนาโคก 7 

     7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีประจ าถิ่น ได้แก่ 

  1.  การละเล่นร าวงย้อนยุค 
  2.  ประเพณีสงกรานต์ 
  3.  ประเพณีลอยกระทง 
  4.  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
  5.  ประเพณีท าบุญสาร์ทลาว 
  6.  ประเพณีท าบุญข้าวจี่  
  7.  ประเพณีท าบุญเทศน์มหาชาติ แห่ข้าวพันก้อน 

     7.3  ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  การสื่อสารใช้ภาษาไทยภาคกลางในการติดต่อสื่อสาร และภาษาถ่ิน 

     7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลวังจั่น ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยฉาบ จาก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก 
 

 
           8.๑ น้ า   
 ต้าบลวังจั่น มีแหล่งน้้าที่ใช้ในพ้ืนที่ เป็นล้าคลองสนามแจง ซึ่งมีเขตติดต่อระหว่างต้าบลวังจั่น 
และต้าบลบางกะพีด้งพลับ อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวดลพบุรี มีลักษณะเพ่ือการเชื่อมโยงแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
หรือการระบายน้้าในฤดูฝน 

 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ 
      -  ล าน้ า , ล าห้วย         2     แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝายอาสา               2 แห่ง        

  -  ฝายชลประทาน      11       แห่ง          
  -  บ่อโยธา          7       แห่ง 
  -  ฝาย ก.ส.ช.           2       แห่ง         
  -  สระ                       7       แห่ง 

             - บ่อน้ าบาดาลมือโยก    22   แห่ง 
หมู่ที่  1  จ านวน      4      แห่ง 
หมู่ที่  2  จ านวน      4      แห่ง 
หมู่ที่  3  จ านวน      1      แห่ง 
หมู่ที่  4  จ านวน      5      แห่ง 
หมู่ที่  5  จ านวน      2      แห่ง 
หมู่ที่  6  จ านวน      3      แห่ง 
หมู่ที่  7  จ านวน      3      แห่ง 

 8.2 ป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของ
ไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

     8.๓ ภูเขา   
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีภูเขา 

     8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
ในพ้ืนที่ของต าบลวังจั่น ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกท านา ท าไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว

ลิสง, ฟักทอง,ฟัก ที่อยู่อาศัย  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือขาดงบประมาณในการจัดท า            
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  
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