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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546  มาตรา  58/5  วรรคห้า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา  เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ซึ่งได้รวบรวม
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ 
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รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน/ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ตามนโยบายที่แถลงไว้ตอ่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาออ็ง 

 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  5  พ.ศ. 2546  มาตรา  58/5  วรรคห้า   ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี  จึงได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. นโยบายด้านการบริหาร 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม  ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  ตามระเบียบข้อบังคับ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในต าบล 
-ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การสนับสนุน
ประชาคมองค์กรประชาชน  โดยร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนต าบลตาอ็อง 
-ส่งเสริมหน่วยงานราชการต่างๆ  ในเขตพื้นที่ไม่ ว่าจะเป็นให้การสนับสนุนและร่วมมือ  โรงเรียน  วัด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มอาชีพต่างๆ  ที่จัดข้ึนในเขตต าบลตาอ็องอย่าง
ทั่วถึง 
-ปรับปรุงโครงการสร้างและการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  และการบริหารงานบุคคลให้มี
คุณภาพ  สุจริตโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
-ปรับปรุงการใหบ้รกิารของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบลตลอดจนพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ตาอ็องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อ
สนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ  เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ตานโยบายของอ าเภอ, จังหวัดและนโยบายของรัฐบาลที่เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 
 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 30,000  
2 โครงการอบรมพฒันาเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน 200,000  
3 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปรง่ใส 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากเริ่มมี
การระบาดของ
โรคโควิด-19 

 รวม 260,000  
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2. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนาธรรม 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-สนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ของเด็กให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
-ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ
การศึกษาทุกระดับโดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา  และทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
-ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา  การเล่นกีฬา  และการดนตรี  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
-ส่งเสริมสนับสนุนจดัให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน  ประเภทต่างๆ  และส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา  เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายของเด็ก  เยาชน  และประชาชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถาบัน “บวร”  (บ้าน  วัด  โรงเรียน)  ให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน 
-สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน  โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม  เช่น  งานประเพณีตรุษสงกรานต์  วันผู้สูงอายุ  วันส าคัญทางศาสนา  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินฯลฯ 
-ส่งเสริมสนับสนุนโครงด้านอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่เด็กและเยาชน  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต  สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  บังเกิดผลดี  และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,043,550  
2 ค่าอาหารเสริม (นม)  ส าหรบัโรงเรียนในเขตพื้นที่  อบต.ตาอ็อง 1,913,600  
3 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเลก็  สังกัด  อบต.ตาออ็ง 258,678  
4 อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน) สพฐ. 3,680,000  
5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 370,000 ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากเริ่มมี
การระบาดของ
โรคโควิด-19 

6 โครงการสง่เสรมิทักษะเด็กปฐมวัย 10,000  
7 โครงการห้องสมุดท้องถ่ินรักการอ่าน 100,000  
8 โครงการสง่เสรมิประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากเริ่มมี
การระบาดของ
โรคโควิด-19 

9 โครงการสง่เสรมิประเพณีแซนโฎนตา 20,000  
10 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๕๐,๐๐๐  
 รวม 7,465,828  
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3.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยกับหน่วยงานสาธารณสุข  การรักษาสิ่งแวดล้อม  
การรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูล ฝอย  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-การบูรณาการท างานร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสุขในการแจ้งข่าวสาร  การให้ความรู้  การตรวจสุขภาพ  การ
ป้องกันและการบ าบัดรักษาโรคติดต่อให้กบัประชาชนอย่างต่อเนื่อง   
-ส่งเสรมิการสนับสนุนดูแลการรักษาความสะอาดเรียบรอ้ย  การก าจัดขยะมลูฝอยบริเวณถนนหนทาง  ที่อยู่
อาศัย  ที่สาธารณะโดยการมสี่วนร่วมกับภาคประชาชน 
-ส่งเสรมิสนบัสนุนจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาความสะอาด  การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ิน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-ส่งเสรมิสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส าหรับชุมชนทกุหมูบ่้านในท้องถ่ิน  
เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเองในเบือ้งต้น 
-สนับสนุนให้ความช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบอบุัติเหตุ  หรือป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รบัการเยียวยาจากแพทย์
โดยเรง่ด่วนโดยจัดใหม้ีหน่วยบริการ  รับ-ส่ง  ของท้องถ่ินเพือ่น าส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา 
-สร้างความเข้มแข็งให้กบัสมาชิก อปพร.  ภายในต าบลให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
-ส่งเสรมิสนบัสนุนในการด าเนินงานของกองทุนหลกัประกันสุขภาพต าบล  (สปสช.) 
-ส่งเสรมิสนบัสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในต าบล 
 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 120,000  
2 โครงการรณรงค์สง่เสรมิการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการ

คุมก าเนิดสุนัขและแมว 
65,000  

3 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมูบ่้านละ  3  
โครงการ 

320,000  

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

80,000  

5 โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอย  น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 

80,000  

6 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
60,000  

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย) 540,000  
 รวม 1,265,000  
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4.  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มตามความสนใจ  จัดหางบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ 
- ส่งเสริมอาชีพท านา  กลุ่มสวนยางพารา  กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารเคมี  กลุ่ม
แม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และกลุ่มอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  การพัฒนาสายพันธ์ุพื ช  เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร 
-สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
-ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการสอน  การ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
-สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้มีความเข้มแข็ง 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยให้ผู้สูงอายุ  โดยให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมพึ่งพาตนเองได้   
-สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการทุพพลภาพ  ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี 
-ส่งเสริมสนับสนุนผูด้้อยโอกาส  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยเอดส์  ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้และเข้าถึงบริการ
ของรัฐ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
-ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมและการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่  อปพร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ 
-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มสตรีที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาอาชีพที่
ยั่งยืน 
-ส่งเสริมสนับสนุนโครงการป้องกันการแพรร่ะบาดยาเสพติดของทางราชการ  ประสานงานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แนวทางการป้องกันวิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล  การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการและการป้องกัน  
บุตรหลานและเพื่อนบ้านมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
-ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด  โดยแนะแนวทางให้ได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของ
รัฐ  เพื่อให้เลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข  
-ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะท างานพลังงานชีวภาพของชุมชนและประชาชนในการประหยัดพลังงานเพื่อ
เป็นการประหยัดรายได้-เพิ่มรายได้ 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 15,100,000  
2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 5,380,000  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 130,000  
4 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ 40,000  
5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบล

ตาอ็อง 
250,000  

6 โครงการอบรมพฒันาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในชุมชน 

40,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

7 โครงการอบรมพฒันาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่แมบ่้านและกลุ่ม
สตร ี

40,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 
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ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
8 โครงการสง่เสรมิปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงแกเ่กษตรกร 
30,000 ไม่ได้ด าเนินการ

เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

9 โครงการสง่เสรมิปลูกพืชหลังฤดเูก็บเกี่ยว  (ท านา) แก่เกษตรกร 25,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

10 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการไถกลบตอซงัข้าวเพื่อ
การเกษตรแบบอินทรีย ์

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

11 โครงการสนบัสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ   

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

12 โครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

13 โครงการสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทน 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

 รวม 21,165,000  
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5.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้ความส าคัญงานพัฒนาปัญหาเร่งด่วน  เช่น ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  แหล่งน้ าสาธารณะฯลฯ  ท่ีต้อง
ได้รับการด าเนินการแก้ไขทันตามเหตุการณ์   
-จัดให้มีและบ ารุงรักษา น้ าประปา  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  ไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ  (ไฟถนน)  ด้วยระบบ 
 ปิด   
-จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ส าหรับขนส่งพืชผลหรืผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เพื่ออ านวยความ
สะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
-สนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ  
ให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข  อย่างรีบด่วนและทั่วถึงตามระเบียบของทางราชการ 
-พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
-สนับสนุนให้มีการศึกษาหาแนวทางในการผันน้ าจากแหล่งน้ าสู่พื้นที่เกษตรกรรม 
-ประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแหล่งน้ าส าหรับเกษตรกรรม 
 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก – เส้น
บ้านนางยุพิน  ภูมิศูนย ์  (หมู่ที่  1 บ้านตาอ็อง) 

242,700  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางประยับ สุจิตกลุ – เส้น
บ้านนางสาวกานต์ระวี  ไชยหาญ   

206,700  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน   
(หมูท่ี่  ๒  บ้านจังเอิญโค) 

300,000  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายนิต  งามเจริญ – คุ้ม
จอม (หมู่ที่  3  บ้านยาง)  

300,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นลาดยาง – หลังโรงเรียนบา้น
จันรม (หมูท่ี่  4 บ้านจันรม)  

300,000  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นบ้านนายจ านวน  
(หมูท่ี่  5  บ้านแจรน) 

300,000  

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นปราสาท – โนนจิก  
(หมูท่ี่  ๖   บ้านปราสาท)  

300,000  

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  อุไร   
(หมูท่ี่  7 บ้านอังกัญ) 

300,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายลมุน  
 ตินานพ  (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

68,000  

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์  
ลอดคลอง (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

26,900  
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ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

11 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้านนายเรียน   
 นึกเจรญิ  (หมูท่ี่  8  บ้านเสกแอ) 

29,200  

12 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นส านักสงฆ์ – นานายพิชัย   
นึกเจริญ  (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

399,700  

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เส้นบ้านนางประสมสทิธ์ิ  เสาวลัย – 
บ้านนางละอองดาว   (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

42,500  

14 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายสมชาย –เส้นบ้านนาย
สนาน   

150,000  

15 โครงการวางท่อระบายน้ า จากศูนย์สาธิตการตลาดไปทางทศิ
ตะวันออก  (หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ) 

150,000 
 

 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน 
นางสิรินดา   (หมูท่ี่  ๑๐ บ้านขยอง) 

250,000 
 

 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพยป์ระชาวิทยา
คาร  (หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนจิก) 

399,700  

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยกบ้านนางจันทรห์อม – 
บ้านนางยอย  ปัญญาเฟื่อง   (หมู่ที่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง) 

258,400  

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา – บ้านนาง 
บุบผา  ริ้วศรี   หมู่ที่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง 

179,000  

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ  สังข์ลาย – เส้น
บ้านนางนิตย์   แท่นดี  (หมู่ที่  ๑๓  บ้านแสงทรัพย)์ 

224,700  

21 โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นบ้านนางรอบ – เส้นบ้านนายคราว 
(หมูท่ี่  ๑๓  บ้านแสงทรัพย)์ 

75,000 
 

 

22 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง  หมูท่ี่  14  – หมู่ที่ 3  
บ้านยาง 

300,000  

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประนอม  แยบดี    
(หมูท่ี่  ๑๕  บ้านแสงตะวัน) 

150,000  

24 โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารกองสวัสดกิารสังคมกอง
การศึกษา, และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

34,900  

25 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมและปรับปรงุต่อเตมิห้องประชุมสภา 
อบต.ตาอ็อง 

300,000  

รวม 5,287,400  
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ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแสงทรัพย์ –  หนองรหาร
กรม หมู่ที่  13 บ้านแสงทรัพย ์

1,135,000 
 

 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านปรีง – หมู่ที่ 5  
บ้านแจรน  (หมู่ที่  14  บ้านปรีง) 

1,681,000 
 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นลาดยาง –
โรงเรียนบ้านจันรม)  หมู่ที่  ๔  บ้านจันรม 

380,000 
 

 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านจังเอิญโค  
หมูที่  ๒    

382,000 
 

 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง 

169,000 
 

 

รวม 3,747,000  
 
 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
งบประมาณจากเงินสะสม   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 14 – อบต. ตาอ็อง หมูท่ี ่ ๑ 
บ้านตาอ็อง 

1,674,000  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง – อ่างอ าปลึ   
หมู่ที่  ๑  บ้านตาอ็อง 

๕๐๖,๕๐๐  

3 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ต่อจากลาดยาง 
หมู่ที่  ๓ – หมู่ที่  ๑  บ้านตาอ็อง  (หมู่ที่  ๑บ้านตาอ็อง) 

๗๑๘,๐๐๐  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียนบา้น 
ตาอ็อง   (หมู่ที่  ๒ บ้านจังเอิญโค) 

๙๗๗,๘๐๐  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศตะวันออกหมูบ่้าน (หมูท่ี่  ๒ 
บ้านจังเอิญโค) 

166,800  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 – บ้านโชค   
หมู่ที่  14   (หมู่ที่  ๓  บ้านยาง) 

977,800  

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุระ – ถนนลาดยาง  
(หมูท่ี่  4 บ้านจันรม) 

159,000  

8 โคปรงการกอ่สร้างถนน  คสล.  หมูท่ี่  ๕ คุ้มสัมพันธ์ – ลาดยาง
บ้านโนนจิก  หมูที่  11  (หมูท่ี่  5 บ้านแจรน) 

๑,๙๗๒,๐๐๐  

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นบ้านนางธัญรดา  อย่าลืมดี  
เช่ือมลาดยาง  หมู่ที่  11  บ้านโนนจกิ (หมูท่ี่  ๖ บ้านปราสาท) 

๑,๙๗๒,๐๐๐  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุรทัย – คุ้มโคกเหด็  
(หมูท่ี่  ๗  บ้านอังกัญ) 

977,000  
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ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  อุไร   
(หมูท่ี่  ๗  บ้านอังกัญ) 

๓๘๐,๔๐๐  

12 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นส านักสงฆ์ – นานายพิชัย   
นึกเจริญ  (หมู่ที่  ๘ บ้านเสกแอ) 

๒๑๖,๗๐๐  

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เส้นทิศเหนือโรงเรียน   
(หมูท่ี่  ๙  บ้านกาเกาะ) 

๑,๓๐๖,๔๐๐  

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ –  
หมู่ที่ 10  บ้านขยอง  (หมู่ที่ ๙  บ้านกาเกาะ) 

๑,๓๐๖,๔๐๐  

15 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายปด  สังข์ลาย – บ้าน 
นางทุก  ปัญญาเฟื่อง  (หมู่ที่  ๑๐  บ้านขยอง) 

671,000  

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากหมูบ่้านไปหนองท านบ  
(หมูท่ี่  ๑๑  บ้านโนนจิก) 

374,900  

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 5   
(หมูท่ี่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง) 

1,972,000 
 

 

18 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนน  คสล. เส้นบ้านนายเอีย้ง   
แก้วสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว  พิมพจ์ันทร ์ (หมู่ที่  ๑๓ 
บ้านแสงทรัพย)์ 

362,000  

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรงี – หมู่ที่ 3 บ้านยาง   
(หมูท่ี่  ๑๔ บ้านปรีง) 

1,972,000  

20 โครงการปรับปรงุถนนดินเส้นโรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง    
(หมูท่ี่  ๑๔  บ้านปรีง) 

๙๐,๗๐๐  

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงสีศิรเิลิศ  (หมูท่ี่ ๑๔ บ้าน 
ปรีง) 

977,000  

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน –สามแยก
ไปบ้านกาเกาะ  (หมู่ที่  ๑๕  บ้านแสงตะวัน) 

1,498,100  

23 โครงการปรับปรงุถนนลงหินคลกุเส้นศาลากลางหมูบ่้าน – คุ้ม
โคกเห็ด    (หมู่ที่  ๑๖  บ้านผักไหม) 

86,200  

รวม 21,314,700  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่     

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มโชค – หนองบัว
แดง) บ้านปรีง หมูท่ี่ 14 เช่ือม บ้านยาง  หมู่ที่ 3   (หมู่ที่  14 
บ้านปรงี) 

498,900  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปราสาท – บ้าน
แสงทรัพย์) บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 เช่ือมบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที ่13 
(หมูท่ี่  6  บ้านปราสาท) 

250,000  

3 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้ง
สว่าง – สามแยกบ้านนายไสว  แจ่มจันทร์) บ้านแสงทรัพย์  
หมู่ที่ 13 

250,000  

4 โครงการปรับปรงุถนนดินพร้อมลงหินคลุก  (เส้นนานายส าล ี วิวาห์
สุข)  หมู่ที่  11  - นานายยนต์  ไหมทอง  หมูท่ี่  6  (หมู่ที่  11 บ้าน
โนนจิก) 

235,000  

5 โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารกองสวัสดกิารสังคมกอง
การศึกษา, และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

34,900  

6 โครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง 617,100  

7 โครงการก่อสร้างโดม ศพค. บ้านยาง 602,000  

8 โครงการปรับปรงุและต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์   499,000  

9 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมและต่อเตมิพรอ้มปรับปรงุภูมิทัศน์
ห้องน้ าข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง 

493,000  

10 โครงการซ่อมแซมและปรับปรงุสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง 

474,000  

11 โครงการวางท่อระบายน้ า  (เส้นบ้านนางลกัษณา ปัญตะยัง – เส้น
บ้านนางเสาวคนธ์) บ้านอังกญั หมู่ที่ 7 

91,000  

12 โครงการวางท่อระบายน้ า  (เส้นบ้านนายนิยม   
ปัญตะยัง – บ้านนายถวิล  อุไร) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 

106,000  

13 โครงการขยายเขตประปา บ้านเสกแอ หมูท่ี่ 8 391,000  

รวม 4,541,900  
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6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
-ท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
-ส่งเสริมกิจกรรมเทิดทูน  จงรักภักดีต่อสถาบัน 
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่น  เพื่อจัดหางบประมาณที่เกินศักยภาพของ อบต. 
-การจัดเวทีสัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-พัฒนาศูนย์การกระจายข่าว/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้านทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและจัดสรร
งบประมาณสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบถาวรในหมู่บ้าน 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการบริหารและการตรวจสอบการท างานให้มีความโปร่งใส 
-จัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
-ศึกษา  ส ารวจและจัดท าข้อมูลทะเบียนที่สาธารณะไว้อย่างชัดเจน 
-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
-รณรงค์การปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาตามแนวทางพระราชเสาวนีย์   
-สร้างแนวเขตป้องกันการบุ กรุกที่ สาธารณะประโยชน์อย่างชัดเจนเพื่ อป้องกันการบุกรุก เขตสา 
ธารณะประโยชน์ 
-ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
สภาพป่าต้นน้ าล าธาร  เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
-ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนและ
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

100,000  

2 โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอย  น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 

80,000  

3 โครงการรบัเสด็จ 100,000  
4 โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจ าวัน/ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 30,000  
5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 70,000  
6 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 500,000 ไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากยังไมม่ี
การจัดการเลือกตั้ง 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

95,000  

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

95,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

9 โครงการประชุมประชาคม 50,000  
รวม 1,120,000  
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สรุปงบประมาณตามนโยบายที่แถลงไว้ 
 

65,146,728.-  บาท 
(หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 


