
 

 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เหตุที่ได้ช่ือ “ตาอ็อง” เพราะเมื่อสมัยก่อนต าบลตาอ็องได้แยกมาจากต าบลเทนมีย์บางส่วน 
ต าบลล าดวนบางส่วน  และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ข้ึน  จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ  ข้ึน
เป็นต าบล โดยเรียงล าดับหมู่บ้านต่างๆเป็นล าดับโดยใช้ช่ือต าบลจาก หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง เป็นช่ือต าบลมา
จนถึงปัจจุบัน   

ค าว่า  “ตาอ็อง”  มาจากเมื่อครั้งก่อตั้งหมู่บ้านตาอ็องนี้     ชาวบ้านได้มาตั้งหลักแหล่งที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ซึ่งยังไม่มีช่ือเรียกแต่ผู้ที่ได้มาตั้งหลักแหล่งครอบครัวแรก  มีหัวหน้าครอบครัวช่ือ   “อ็อง” 
ชาวบ้านจึงเรียกช่ือหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านตาอ็อง” จึงเป็นช่ือหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา 
  ต าบลตาอ็อง  เป็นต าบลหนึ่งใน  20  ต าบลของอ าเภอเมืองสุรินทร์  และได้รับยกฐานะจาก
สภาต าบลตาอ็องเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เมื่อปี พ.ศ. 2539  

(1) ท าเลท่ีตั้งต าบล  ต าบลตาอ็องเป็น 1 ใน 20 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ มี
อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันทอ้งถ่ินใกล้เคียง 4 ส่วน คือ อบต.เทนมีย,์ อบต.ส าโรง, อบต.ทมอ อบต.ล าดวน , อบต.
โคกยาง ดังนี ้

ทิศเหนือ จรด อบต.ส าโรง 
  ทิศตะวันออก จรด อบต.ล าดวน อ าเภอล าดวน 
  ทิศตะวันตก จรด อบต.เทนมีย ์
  ทิศใต ้  จรด อบต.โคกยาง และ อบต.ทมอ อ าเภอปราสาท 

โดยต าบลตาอ็องอยูห่่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร   และมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลส าโรง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากโรงสี
วีรวัฒน์ บริเวณ ก.ม. ที่ 11 ถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดบริเวณสะพานคอนกรีตติด
เขตต าบลล าดวน กม.ที่ 19 ถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลล าดวน  อ าเภอล าดวน  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
สะพานคอนกรีตของถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  ไปทางทิศใต้ตามล าห้วยตราด  สิ้นสุดที่จุดบ้านโคกกระดวด  
อ าเภอล าดวน  
 ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลโคกยาง และต าบลทมอ  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบ้านขยอง ม.10 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทุ่งนาไปยังป่าช้าบ้านโคกทม ต าบลโคกยาง สิ้นสุดที่บ้าน
ผักไหม บริเวณป่าดงเดียว และต าบลทมอ  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณกึ่งกลางของอ่างเก็บน้ าอ าปึล  ไปทางทิศเหนือตามแนวป่าสงวนและที่ดินราษฎรสิ้นสุดที่โรงสีบูรพาข้าว
สทีอง  ต าบลเทนมีย์  
 
 

ส่วนท่ี 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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เน้ือท่ี     ต าบลตาอ็อง  มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  49,375 ไร่  
หรือ 79 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ทั้งหมด  เป็นต าบลที่มีพื้นทีส่่วน
ใหญ่เป็นที่นา เป็นที่ราบโล่งกว้าง  

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบ โลง่ มีป่าสงวนบางหมูบ่้าน ดินเป็นลกัษณะดินทราย ร่วนซุย 
ชุมชนต้ังอยู่บรเิวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมลีักษณะรอ้นช้ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดอืน กรกฎาคม – สิงหาคม  แต่อาจเกิด 

“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปอีาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  
ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่ปลายเดือนตลุาคมถึงกลางเดอืนกุมภาพนัธ์ ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดหูนาว  

อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริม่มีอากาศเย็นหรืออาจยงัมีฝนฟ้าคะนอง  
1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินเป็นดินเป็นลกัษณะดินทราย ร่วนซุย  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง     รวม  16 หมู่บ้าน   คือ 
          หมูท่ี่ 1  บ้านตาอ็อง  หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค       

 หมู่ที่ 3 บ้านยาง   หมู่ที่ 4 บ้านจันรม  
 หมู่ที่ 5 บ้านแจรน  หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท  
 หมู่ที่ 7 บ้านอังกญั  หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ       
 หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ  หมู่ที่ 10 บ้านขยอง  
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนจกิ  หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง       
 หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรพัย ์  หมู่ที่ 14 บ้านปรีง  
 หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน  หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม  
2.2 การเลือกต้ัง 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง  
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ครั้งล่าสุด  (พ.ศ. 2555) 
-  จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   8,013 คน     

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 8,013 คน     
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  (ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   8,361 คน     

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 8,361 คน    
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากค าสั่ง คสช. 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนชุมชน 16 ชุมชน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)  

 

ชมุชนที ่ ชือ่ชมุชน จ ำนวนครัวเรอืน หญงิ ชำย 

1 บา้นตาอ็อง
 

294
ครัวเรอืน 

540
คน 

484
คน 

2 บา้นจงัเอญิโค
 

147
ครัวเรอืน 

256
คน 

267
คน 

3 บา้นยาง
 

268
ครัวเรอืน 

499
คน 

485
คน 

4 บา้นจนัรม
 

222
ครัวเรอืน 

340
คน 

352
คน 

5 บา้นแจรน
 

199
ครัวเรอืน 

338
คน 

361
คน 

6 บา้นปราสาท
 

190
ครัวเรอืน 

324
คน 

328
คน 

7 บา้นองักญั
 

184
ครัวเรอืน 

273
คน 

304
คน 

8 บา้นเสกแอ
 

184
ครัวเรอืน 

335
คน 

398
คน 

9 บา้นกาเกาะ
 

248
ครัวเรอืน 

461
คน 

447
คน 

10 บา้นขยอง
 

143
ครัวเรอืน 

260
คน 

247
คน 

11 บา้นโนนจกิ
 

109
ครัวเรอืน 

212
คน 

216
คน 

12 บา้นใตฆ้อ้ง
 

139
ครัวเรอืน 

258
คน 

231
คน 

13 บา้นแสงทรพัย ์
 

197
ครัวเรอืน 

381
คน 

337
คน 

14 บา้นปรงี
 

103
ครัวเรอืน 

217
คน 

207
คน 

15 บา้นแสงตะวนั
 

195
ครัวเรอืน 

347
คน 

309
คน 

16 บา้นผกัไหม
 

184
ครัวเรอืน 

330
คน 

339
คน 

 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
อบต .ตาอ็อง อ.เมืองสรุินทร ์จ.สุรินทร ์
 หญงิ ชาย หมายเหตุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 1,088
คน  

1,099
คน  

อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร  3,315
คน  

3,379
คน  อำย ุ18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผูส้งูอำย ุ 957
คน  

826
คน  อำยมุำกกวำ่ 60 ปี 

รวม 5,371 คน  5,312 คน  ท ัง้ส ิน้ 10,683 คน  
 

* ข้อมูลสถิติประชากร  งานทะเบียนอ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ณ กันยายน  2561) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ณ 16 พฤษภาคม 2562) 
 

ที่ 
 

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
ชาย 

 

 
หญิง 

 

 
 

รวม 
 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านยาง  หมูท่ี่ 3  27 30 57 
2 ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดพิฦกทกัษิณ   หมู่ที่ 7 19 15 35 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน หมู่ที่ 13 14 20 34 
 รวมท้ังสิ้น 60 65 126 

 

ข้อมูลโรงเรียนในต าบลตาอ็อง ( ณ  16  พฤษภาคม  2562) 
 

 
ที่ 
 

 
โรงเรียน 

 
ชาย 

 

 
หญิง 

 

 

รวม 

1 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 51 50 101 
2 โรงเรียนบ้านจันรม 101 79 180 
3 โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย – พลินอุทิศ1) 64 51 115 
4 โรงเรียนบ้านบ้านปราสาทตราด มิตรภาพที่ 58 27 32 59 
5 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 28 36 64 
6 โรงเรียนเสกวิทยาคม 54 59 113 
7 โรงเรียนบ้านขยอง 17 23 40 
8 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 37 26 63 
9 โรงเรียนบ้านอังกญัเสกแอ (ประดิษฐร์าษฎร์สามัคคี) 86 77 163 
10 โรงเรียนแสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร 26 25 51 
 รวมท้ังสิ้น 491 458 949 
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4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   2  แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาอ็อง 
ข้อมูลสถิติชีพ รพ.สต. ตาอ็อง  พ.ศ.2561 
ตาราง  สถิติชีพ พ.ศ.2561 

ข้อมูลสถิติชีพ 
ป ี

2561 

การเกิด(คน) 28 
อัตราการเกิดไร้ชีพต่อร้อย 0 
อัตราการตายปรกิ าเนิดต่อร้อย 0 
อัตราทารกตายต่อร้อย 0 
อัตรามารดาตายต่อร้อย 0 
การตาย(คน) 53 
อัตราการเพิ่มของประชากร 0 

 

สาเหตุการตาย ของปี  พ.ศ.2561 
 

สาเหตุการตาย จ านวน 

โรคชรา 33 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 8 

เลือดออกในสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง) 17 

ตับแข็ง 0 

มะเร็งโพรงจมูก 0 

มะเร็งเยือ่หุม้ปอด 0 

ติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร 0 

ติดเช้ือไวรัสอื่นๆ  
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สาเหตกุารป่วย 10 อันดบัแรกของปี พ.ศ. 2561 
 

 
สาเหตุการป่วย จ านวนครั้งทีม่ารบับริการ 

ไข้หวัด 1,523 
เบาหวาน 477 
ความดันโลหิตสูง 536 
ภูมิแพ้จากการสมัผสั 173 
ท้องอืดทอ้งเฟ้อ 144 
โรคของเหงอืกและฟัน 586 
อุบัติเหตุฟกช้ า พลัดตก หกลม้ 143 
วิงเวียนศีรษะ 131 
ตาแดง - 
โรคติดเช้ือ จาก น้ า และอาหาร - 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ 
ข้อมูลสถิติชีพ รพ.สต.บ้านกาเกาะ พ.ศ.2561 

ตาราง  สถิติชีพ พ.ศ.2561 

ข้อมูลสถิติชีพ 
ป ี

2561 

การเกิด(คน) 34 
อัตราการเกิดไร้ชีพต่อร้อย 0 
อัตราการตายปรกิ าเนิดต่อร้อย 0 
อัตราทารกตายต่อร้อย 0 
อัตรามารดาตายต่อร้อย 0 
การตาย(คน) 34 
อัตราการเพิ่มของประชากร 0 

 
ท่ีมา : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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สาเหตุการตาย ของปี  พ.ศ.2561 
ตารางที่  7  แสดงจ านวน สาเหตกุารตาย ของปี  พ.ศ.2561 

สาเหตุการตาย จ านวน 

โรคชรา 20 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 4 

เลือดออกในสมอง 3 

ตับแข็ง 3 

มะเร็งโพรงจมูก 1 

มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 1 

ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 1 

ติดเชื้อไวรัสอ่ืนๆ 1 

ท่ีมา : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ตาราง DEATH 43 แฟ้ม 
สาเหตกุารป่วย 10 อันดบัแรกของปี พ.ศ.2561 
ตารางที่  8  แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุการป่วย ผูม้ารับบรกิารที่ สถานบรกิาร โรค 10 อันดับโรค 

สาเหตุการป่วย จ านวนครั้งทีม่ารบับริการ 

ไข้หวัด 1,036 
เบาหวาน 516 
ความดันโลหิตสูง 516 
ภูมิแพ้จากการสมัผสั 156 
ท้องอืดทอ้งเฟ้อ 143 
โรคของเหงอืกและฟัน 122 
อุบัติเหตุฟกช้ า พลัดตก หกลม้ 120 
วิงเวียนศีรษะ 105 
ตาแดง 105 
โรคติดเช้ือ จาก น้ า และอาหาร 83 

 
ท่ีมา : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ตาราง DIAGNOSIS_OPD 43 แฟ้ม 
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4.3 อาชญากรรม (ข้อมูลจาก สภ. เทนมีย์) 
ตารางสรุปข้อมูลด้านอาชญากรรม (ประจ าปี  พ.ศ. 2561) 
 

 
 

 
4.4 ยาเสพติด 
ตารางสรุปข้อมูลด้านยาเสพติด  (ประจ าปี  พ.ศ. 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดือน อาชญากรรม (คดี) 
มกราคม 3 
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม - 
เมษายน 1 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน 3 
กรกฎาคม 2 
สิงหาคม 1 
กันยายน - 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม - 

รวม 10 

เดือน อาชญากรรม (คดี) 
มกราคม 1 
กุมภาพันธ์ 3 
มีนาคม 4 
เมษายน 6 
พฤษภาคม 3 
มิถุนายน - 
กรกฎาคม 4 
สิงหาคม - 
กันยายน 1 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2 
ธันวาคม - 

รวม 24 
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4.5 การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็งได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้
1 ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้ว่ยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ประสานช่วยเหลอืผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ดอ้ยโอกาสไร้ที่พึง่  
5. มีศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่น   

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขต อบต. มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลตาออ็ง  มีถนนสายหลัก คือ  
1. ทางหลวงจงัหวัดหมายเลข 2077  ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226   ไปอ าเภอล าดวน 
ซึ่งผ่านต าบลตาออ็งประมาณ  7  กิโลเมตร 
2. ถนนของกรมทางหลวงชนบท หมายเลข สร.11062   จากอ าเภอปราสาท    ผ่านต าบลตาอ็อง    

ต าบลเทนมีย์   ต าบลสลักได   และต าบลบุฤาษี 
3.ถนนของทางหลวงชนบท สายเสม็ด- สระโบราณ หมายเลข สร.4006 จากถนนสายสุรินทร์-สงัขะ  

ผ่าน ม.11 - ม.15 
5.2 การไฟฟ้า 
เขตต าบลตาอ็อง เป็นชุมชนชนบท ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แตต่้องการขยายเขตไฟฟ้า
ส าหรับ 

ครัวเรือนบางส่วนที่มีการปลูกสร้างเพิม่และเพื่อการเกษตร  
5.3 การประปา 

1. บ้านตาอ็อง ม.1 ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
2. บ้านยาง ม.3    ใช้ประปาชนบท ของรพช.(เดิม)  
3. บ้านอังกัญ ม.7  ใช้ระบบประปาของกรมอนามัย   
4. บ้านจันรม ม.4  ใช้ประปาชนบท ของรพช.(เดิม)  
5. บ้านใต้ฆ้อง ม.12 ใช้ประปาชนบท ของรพช.(เดิม) 
6. บ้านแจรน ม.5 ใช้ประปาชนบท ของรพช.(เดิม) 
7. โรงเรียนบ้านอังกญั ม.7 ใช้ประปา ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
8. บ้านจังเอิญโค ม.2  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
9. บ้านจันรม  ม. 4 ใช้ประปาบาดาล   
10. บ้านแจรน ม. 5 ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
11. บ้านแจรน ม. 5 ใช้ประปาบาดาล  (ในโรงเรียน ) 
12. บ้านเสกแอ  ม. 8 ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
13. บ้านกาเกาะ  ม. 9 ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
14. บ้านกาเกาะ ม.9  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรพัย์ฯ ) 
15. บ้านขยอง  ม.10 ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
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16. บ้านโนนจิก ม.11  ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
17. บ้านโนนจิก ม.11  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
18. บ้านแสงทรัพย์  ม.13  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
19.  บ้านแสงทรัพย์  ม.13  และบ้านแสงตะวัน  ม. 15  ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
20. บ้านผักไหม  ม.16  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
นอกนั้นใช้น้ าโดยการเจาะบอ่บาดาลส่วนตัวประจ าทกุครัวเรอืน 
 

5.4 โทรศัพท์ 
  ในปัจจบุันต าบลตาอ็องมีการใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่และมสีัญญาณครอบคลุมทัง้ต าบลรวมทัง้
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็งยงัมีศูนย์ ไอซีที ที่ใหบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตฟรีแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณียป์ระจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  บุรุษไปรษณีย์ใหบ้ริการจ านวน 2 คน 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

พ้ืนท่ีท าการเกษตร จ านวน    34,070   ไร่ แยกเป็น 
   - ที่นา   จ านวน    32,548  ไร่  ,   - ที่ไร่  จ านวน   929      ไร่ 
   - ที่สวน จ านวน     593      ไร่   
มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (ท านา)  ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 
6.2 การประมง 
ต าบลตาอ็องมีมอี่างเก็บน้ า (อ่างอ าปลึ)  ท าให้มที าการประมงแบบพื้นบ้าน 
6.3 การปศุสตัว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงโค 
กระบอื ไก่  เป็ด  สุกร   
6.4 การบริการ 
องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินมลูนิธิพัฒนาอสีาน (ที่พกั อบรมสัมมนา) 
6.5 การท่องเท่ียว 

 ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  
6.6 อุตสาหกรรม 

 - โรงสีขนาดใหญ ่       1 แห่ง 
 - โรงสีขนาดครัวเรือน     35 แห่ง 
 - โรงงานสบัไม ้       1 แห่ง 
 - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล)์  1 แห่ง 
 - โรงงานผลิตอิฐ      1 แห่ง 
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6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
 - สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลงิ  ประเภท 2  (ปั๊มหัวจ่าย)  5 แห่ง 
 - สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลงิ  ประเภท 2  (ปั๊มหลอดแก้ว)  7 แห่ง 
 - สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลงิ  ประเภท 2  (ปั๊มหยอดเหรียญ) 2 แห่ง 
 - สหกรณ์เพื่อการเกษตรส าหรบัลกูค้า ธกส.    1 แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถยนต ์       2 แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถจกัรยานยนต์      9 แห่ง 
 - ร้านซ่อมทั่วไป       3 แห่ง 
 - ร้านอาหารและร้านก๋วยเตี๋ยว     6 แห่ง 
 - ร้านเสรมิสวยและตกแต่งผม     3 แห่ง 
 - ร้านขายของช า              116 แห่ง 
 - ร้านจ าหน่ายและสะสมแกส๊หงุต้ม    21 แห่ง 
 - โรงงานน้ าดื่ม       2 แห่ง 
 - บ้านเช่าและห้องเช่า      4 แห่ง 
 - ร้านอินเตอรเ์น็ต      2 แห่ง 
 - ร้านเช่ือมโลหะและโรงกลึง     2 แห่ง 
 - ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง 
 - เสารับสัญญาณโทรศัพท ์     5 แห่ง 

การรวมกลุ่มของประชาชน 
 - กลุ่มทอผ้าไหมลายประยุกตบ์้านตาอ็อง  หมูท่ี่ 1  
 - กลุ่มผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง  หมู่ที่ 1 
 - กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าสถานีสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้า บ้านตาอ็อง หมูท่ี่ 1 

- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 1 
 - กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าสถานีสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้า บ้านจงัเอิญโค หมู่ที่ 2    
 - กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 2 

- กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 3 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 3   

 - กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพิษ   หมู่ที่   4 
 - กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์พื้นบ้าน หมูที่ 4 

- กลุ่มสตรทีอผ้าไหมบ้านจันรม   หมู่ที่   4 
- กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธ์ุเนื้อ  หมูท่ี่  4 
- กลุ่มเลี้ยงปลาดุกเศรษฐกจิ หมูท่ี่ 4 
- องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินมลูนิธิพัฒนาอีสาน ม.4 
- กลุ่มตลาดสเีขียวมูลนิธิพฒันาอสีาน  หมู่ที่ 4 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 4 

 - กลุ่มสตรทีอผ้าไหม   หมู่ที่   5 
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- กลุ่มเลี้ยงไก่เนือ้ 3 สายพันธ์ุ  หมู่ที่ 5 
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว   หมู่ที่  6 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 6 
- กลุ่มเลี้ยงสุกร  หมูท่ี่  7 
- กลุ่มจัดท าทอผ้าไหม  หมู่ที่ 7 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 7 
- กลุ่มเลี้ยงกระบอื หมู่ที่ 7 
- กลุ่มจัดทอผ้าไหม  หมู่ที่  8 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 8 
- กลุ่มสตรทีอผ้าไหมบ้านเสกแอ หมู่ที่ 8 
- กลุ่มสาธิตการตลาดบ้านกาเกาะ หมู่ที่  9 
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค  หมู่ที่  10 
- กลุ่มเกษตรพอเพียง หมูท่ี่ 10 

 - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่อการตลาด   หมู่ที่  10 
 - กลุ่มเกษตรกรผู้ท านาบ้านโนนจกิ  หมู่ที่ 11 

- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 11 
- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 12 
- กลุ่มสตรทีอผ้าไหมบ้านแสงทรพัย์  หมู่ที่   13 
- กลุ่มทอผ้าไหม  หมูท่ี่ 13 

 - กลุ่มสตรทีอผ้าไหมลายประยุกต์  หมูท่ี่   13 
 - กลุ่มสตรทีอผ้าไหมลายพื้นฐาน หมู่ที่ 13 

- กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 14 
- กลุ่มเลี้ยงวัว   หมู่ที่  15 
- กลุ่มสตรทีอผ้าไหมลายประยุกต์  หมูท่ี่   15 
- กลุ่มสตรทีอผ้าไหมลายพื้นฐาน หมู่ที่ 15 
- กลุ่มเลี้ยงจิง้หรีดในลงัไม้   หมู่ที่ 15 
- ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านผักไหม  หมู่ที่ 16 

 - กลุ่มเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในบ่อดิน   หมู่ที่   16 
 - กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านผกัไหม  หมูท่ี่ 16 

6.8 แรงงาน 
 ประชากรที่อยู่ในวัยท างานต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่
การเกษตร (ท านา)  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

วัด  จ านวน  4  แห่ง 

1. วัดบ้านแจรน  ตั้งอยู่ที่  บ้านแจรน  หมู่ที่ 5  
2. วัดบ้านจันรม   ตั้งอยู่ที่  บ้านจันรม   หมู่ที่ 4  (วัดป่าโมกข์เดิม) 
3. วัดบ้านปราสาท   ตั้งอยู่ที่  บ้านปราสาท  หมูท่ี่ 6 
4. วัดพิฦกทักษิณ    ตั้งอยู่ที่  บ้านอังกญั  หมู่ที่ 7 

ส านักสงฆ์และท่ีพักสงฆ์  จ านวน  6  แห่ง 

1. ส านักสงฆ์บ้านตาอ็องเทพนิมิต ตั้งอยู่ที่ บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 
2. ส านักสงฆ์แสงทรพัย์ศิริวราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแสงทรัพย์  หมู่ที่ 13  
3. ส านักสงฆ์พฤกษาศรัทธาธรรม (บ้านกาเกาะ – เสกแอ)  ตั้งอยู่ที่  กึ่งกลางระหว่างบ้านกาเกาะ และ

เสกแอ หมูที่ 9 และ  หมู่ที่ 8  
4.  ส านักสงฆ์สังข์มงคล  ตั้งอยู่ที่ บ้านขยอง  หมูท่ี่ 10 
5. ที่พักสงฆ์สทุธิญาโน  ตั้งอยู่ที่ บ้านองักัญ  หมูท่ี่ 7 
6. ที่พักสงฆ์ชวนชม   ตั้งอยู่ที่ บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1  

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่      ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีสงกรานต์ (ร าตรุด,รดน้ าด าหัว, ก่อเจดีย์ทราย, ทรงน้ าพระ)ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
   ตุลาคม 
- ประเพณีแซนโฎนตา      ประมาณเดือน   กันยายน   
- ประเพณีลอยกระทง      ประมาณเดือน  พฤศจิกายน   

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลตาอ็องได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่  
วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรบัในครัวเรือน  และวิธีการจบัปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประกอบด้วย ภาษาเขมร  ภาษาส่วย  
 

      7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลตาอ็องได้ผลิตของใช้พื้นเมืองข้ึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวพันธ์ุ  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ ผ้าที่ทอจากไหม เช่น ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง 
ผ้าขาวม้า เป็นต้น  
8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าใต้ดิน 
8.2 ป่าไม้   
1. ท าเลเลี้ยงสัตว์ป่าคล็อง  หมู่ที่ 1  พื้นที่ 966 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  
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2. ป่าเสกแอ    หมู่ที่ 8  พื้นที่ 360 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 

 3.ป่าช้าโคกปจกิ   หมู่ที่ 1  พื้นที่ 7 ไร่ งาน 11 ตารางวา 
4.ป่าช้าโคกสกร็อม  หมู่ที่ 4  พื้นที ่116 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา 
5.ป่าช้าโคกโสน    หมู่ที่ 3  พื้นที่ 41 ไร ่งาน 06 ตารางวา 
6.ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านอังกญั  หมู่ที่ 7  พื้นที่ 74 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา 
7.ป่าช้าโคกเพชร   หมู่ที่ 9  พื้นที่ 168 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 
8. ป่าดงเดียว   หมู่ที่ 16 พื้นที่  520  ไร่ 
9. ป่าช้า    หมู่ที่ 10 พื้นที่ 1  ไร่   3 งาน   82 ตารางวา 
10.ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกบุฤาษี  หมู่ที่  6,11,12,13 และ 15  จ านวน  2,389  ไร่   1  งาน  42   
     ตารางวา 
8.3 ภูเขา  ในเขตต าบลตาอ็องไม่มีภูเขา 

 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ของต าบลตาอ็องส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพื้นที่ที่สาธารณะที่เป็นป่า ท าเลเลี้ยงสัตว์  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งต าบล และไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน น้ าที่ ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้มาจากน้ าฝน  น้ าใต้ดิน น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มข้ึน  มีโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ 
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