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เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

-------------------------------------- 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗0) โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รฐัวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพันาท้องถิ่น ได้
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-2570) เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบจากการประชุม เมื่อวันที่ ๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕70) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลด
ได้ที ่www.taong.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ  วันที่  19   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
   ( นายสหัส    ยิ่งยงยุทธ )                                      

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำนำ 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แก้ไขคำว่า "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" เป็น"แผนพัฒนาท้องถิ่น" 
และ "แผนพัฒนา" เป็น "แผนพัฒนาท้องถิ่น" ประกอบกับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗o) 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์
จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

           “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 



 
 

 

 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เหตุที่ได้ชื ่อ “ตาอ็อง” เพราะเมื่อสมัยก่อนตำบลตาอ็องได้แยกมาจากตำบลเทนมีย์บางส่วน 
ตำบลลำดวนบางส่วน  และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น  จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็น
ตำบล โดยเรียงลำดับหมู่บ้านต่างๆเป็นลำดับโดยใช้ชื่อตำบลจาก หมู่ที ่ 1 บ้านตาอ็อง เป็นชื่อตำบลมาจนถึง
ปัจจุบัน   

คำว่า  “ตาอ็อง”  มาจากเมื่อครั้งก่อตั้งหมู่บ้านตาอ็องนี้     ชาวบ้านได้มาตั้งหลักแหล่งที่หมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง  ซึ่งยังไม่มีชื่อเรียกแต่ผู้ที่ได้มาตั้งหลักแหล่งครอบครัวแรก  มีหัวหน้าครอบครัวชื่อ  “อ็อง” ชาวบ้านจึง
เรียกชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านตาอ็อง” จึงเป็นชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา 
  ตำบลตาอ็อง  เป็นตำบลหนึ่งใน  20  ตำบลของอำเภอเมืองสุรินทร์  และได้รับยกฐานะจากสภา
ตำบลตาอ็องเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เมื่อปี พ.ศ. 2539  

(1) ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลตาอ็องเป็น 1 ใน 20 ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีอาณา
เขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ อบต.เทนมีย์, อบต.สำโรง, อบต.ทมอ อบต.ลำดวน , อบต.โคกยาง 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด อบต.สำโรง 
  ทิศตะวันออก จรด อบต.ลำดวน อำเภอลำดวน 
  ทิศตะวันตก จรด อบต.เทนมีย์ 
  ทิศใต้  จรด อบต.โคกยาง และ อบต.ทมอ อำเภอปราสาท 

โดยตำบลตาอ็องอยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร   และมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากโรงสีวีรวัฒน์ 
บริเวณ ก.ม. ที่ 11 ถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดบริเวณสะพานคอนกรีตติดเขตตำบล
ลำดวน กม.ที่ 19 ถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพาน
คอนกรีตของถนนสายสุรินทร์ – สังขะ  ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยตราด  สิ้นสุดที่จุดบ้านโคกกระดวด  อำเภอลำดวน  
 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลโคกยาง และตำบลทมอ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บ้านขยอง ม.10 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทุ่งนาไปยังป่าช้าบ้านโคกทม ตำบลโคกยาง สิ้นสุดที่บ้านผักไหม 
บริเวณป่าดงเดียว และตำบลทมอ  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลเทนมีย์  อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณกึ่งกลางของอ่างเก็บน้ำอำปึล  ไปทางทิศเหนือตามแนวป่าสงวนและที่ดินราษฎรสิ้นสุดที่โรงสีบูรพาข้าวสี
ทอง  ตำบลเทนมีย์  
 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 



 
 

-๒- 
 

เนื้อที ่    ตำบลตาอ็อง  มีพ้ืนที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  49,375 ไร่  
หรือ 79 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ทั้งหมด  เป็นตำบลที่มีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่นา เป็นที่ราบโล่งกว้าง  

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบ โล่ง มีป่าสงวนบางหมู่บ้าน ดินเป็นลักษณะดินทราย ร่วนซุย 
ชุมชนตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเป็นส่วนใหญ่ มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  แต่อาจเกิด 

“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  

อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง  
๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินเป็นดินเป็นลักษณะดินทราย ร่วนซุย  

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง     ทั้งหมด   16 หมู่บ้าน   คือ 
           หมู่ที่ 1  บ้านตาอ็อง  หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค       

 หมู่ที่ 3 บ้านยาง   หมู่ที่ 4 บ้านจันรม  
 หมู่ที่ 5 บ้านแจรน  หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท  
 หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ  หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ       
 หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ  หมู่ที่ 10 บ้านขยอง  
 หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก  หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง       
 หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์  หมู่ที่ 14 บ้านปรีง  
 หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน  หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม  
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  (พ.ศ. ๒๕55) 
-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   8,013 คน     

  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8,013 คน     
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕59) 
-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   8,361 คน     

  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8,361 คน    
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากคำสั่ง คสช. 
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๓. ประชากร 
 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   จำนวน  16  หมู่บ้าน   
   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตาอ็อง 304 482 539 1,021 
2 บ้านจังเอิญโค 148 271 254 525 
3 บ้านยาง 273 494 505 999 
4 บ้านจันรม 233 359 350 709 
5 บ้านแจรน 203 365 338 703 
6 บ้านปราสาท 196 332 329 661 
7 บ้านอังกัญ 187 299 276 575 
8 บ้านเสกแอ 187 395 335 730 
9 บ้านกาเกาะ 252 441 457 898 

10 บ้านขยอง 147 253 264 517 
11 บ้านโนนจิก 116 209 207 416 
12 บ้านใต้ฆ้อง 143 227 258 485 
13 บ้านแสงทรัพย์ 198 332 382 714 
14 บ้านปรีง 103 211 223 434 
15 บ้านแสงตะวัน 198 313 348 661 
16 บ้านผักไหม 186 333 330 663 

รวม 3,074 5,316 5,395 10,711 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 ตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายการ หญิง ชาย หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน 1,034 1,060 อายุต่ำกว่า  18  ปี 
จำนวนประชากร 3,353 3,362 อายุ  18-60  ป ี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,008 894 อายุมากกว่า  60  ปี 

รวม 5,395 5,316  
 

* ข้อมูลสถิติประชากร  งานทะเบียนอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ณ กันยายน  2563) 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ณ 16 พฤษภาคม 2563) 
 

ที ่
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

ชาย 

 

 

หญิง 

 

 
 

รวม 

 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง  หมู่ที่ 3  27 30 57 
2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ   หมู่ที่ 7 19 15 35 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน หมู่ที่ 13 14 20 34 
 รวมทั้งสิ้น 60 65 126 

 

ข้อมูลโรงเรียนในตำบลตาอ็อง ( ณ  16  พฤษภาคม  2563) 
 

 
ที ่
 

 
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 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 86 77 163 

10 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 26 25 51 
 รวมทั้งสิ้น 491 458 949 
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๔.๒ สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   2  แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาอ็อง 
ข้อมูลสถิติชีพ รพ.สต. ตาอ็อง  พ.ศ. ๒563 

ตาราง  สถิติชีพ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อมูลสถิติชีพ 
ปี 

๒๕63 

การเกิด(คน) 28 
อัตราการเกิดไร้ชีพตอ่ร้อย ๐ 
อัตราการตายปริกำเนิดต่อร้อย ๐ 
อัตราทารกตายต่อร้อย ๐ 
อัตรามารดาตายต่อร้อย ๐ 
การตาย(คน) 53 
อัตราการเพ่ิมของประชากร ๐ 

 

สาเหตุการตาย ของปี  พ.ศ. ๒๕63 
 

สาเหตุการตาย จำนวน 

โรคชรา 33 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 8 

เลือดออกในสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง) 17 

ตับแข็ง ๐ 

มะเร็งโพรงจมูก ๐ 

มะเร็งเยื่อหุ้มปอด ๐ 

ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ๐ 

ติดเชื้อไวรัสอ่ืนๆ  
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สาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับแรกของปี พ.ศ. ๒๕63 

 

 
สาเหตุการป่วย จำนวนครั้งที่มารับบริการ 

ไข้หวัด 1,523 
เบาหวาน 72 
ความดันโลหิตสูง 81 
ภูมิแพ้จากการสัมผัส 173 
ท้องอืดท้องเฟ้อ 144 
โรคของเหงือกและฟัน 586 
อุบัติเหตุฟกช้ำ พลัดตก หกล้ม 143 
วิงเวียนศีรษะ 131 
ตาแดง - 
โรคติดเชื้อ จาก น้ำ และอาหาร - 

 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาเกาะ 

ข้อมูลสถิติชีพ รพ.สต.บ้านกาเกาะ พ.ศ.๒๕63 
ตาราง  สถิติชีพ พ.ศ.๒563 

ข้อมูลสถิติชีพ 
ปี 

๒๕63 

การเกิด(คน) ๒๖ 
อัตราการเกิดไร้ชีพตอ่ร้อย ๐ 
อัตราการตายปริกำเนิดต่อร้อย ๐ 
อัตราทารกตายต่อร้อย ๐ 
อัตรามารดาตายต่อร้อย ๐ 
การตาย(คน) ๔๒ 
อัตราการเพ่ิมของประชากร 0 

 

ที่มา : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
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สาเหตุการตาย ของปี  พ.ศ. ๒๕63 
ตารางที่  ๗  แสดงจำนวน สาเหตุการตาย ของปี  พ.ศ. ๒๕63 

สาเหตุการตาย จำนวน 

โรคชรา 960 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 5 

เลือดออกในสมอง 4 

ตับแข็ง 2 

มะเร็งโพรงจมูก 2 

มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 1 

ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 1 

ติดเชื้อไวรัสอ่ืนๆ 1 

ทีม่า : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ตาราง DEATH ๔๓ แฟ้ม 

สาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับแรกของปี พ.ศ.๒๕63 
ตารางที่  ๘  แสดงจำนวนและร้อยละของสาเหตุการป่วย ผู้มารับบริการที่ สถานบริการ โรค ๑๐ อันดับโรค 

สาเหตุการป่วย จำนวนครั้งที่มารับบริการ 

ไข้หวัด 898 
เบาหวาน 834 
ความดันโลหิตสูง 467 
ภูมิแพ้จากการสัมผัส 465 
ท้องอืดท้องเฟ้อ 269 
โรคของเหงือกและฟัน 302 
อุบัติเหตุฟกช้ำ พลัดตก หกล้ม 270 
วิงเวียนศีรษะ 158 
ตาแดง 135 
โรคติดเชื้อ จาก น้ำ และอาหาร 18 

 
ที่มา : ฐานข้อมูล Hosxp_PCU ตาราง DIAGNOSIS_OPD ๔๓ แฟ้ม 
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๔.๓ อาชญากรรม (ข้อมูลจาก สภ. เทนมีย์) 
ตารางสรุปข้อมูลด้านอาชญากรรม (ประจำปี  พ.ศ. 2563) 
 

 
 

 
๔.๔ ยาเสพติด 
ตารางสรุปข้อมูลด้านยาเสพติด  (ประจำปี  พ.ศ. 2563) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน   1,815  ราย   
๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  จำนวน      467  ราย   
๓. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน        17  ราย   
    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขต อบต. มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของตำบลตาอ็อง  มีถนนสายหลัก คือ  
1. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2077  ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226   ไปอำเภอลำดวน

ซึ่งผ่านตำบลตาอ็องประมาณ  7  กิโลเมตร 
2. ถนนของกรมทางหลวงชนบท หมายเลข สร.11062   จากอำเภอปราสาท    ผ่านตำบลตาอ็อง    

ตำบลเทนมีย์   ตำบลสลักได   และตำบลบุฤาษี 
3.ถนนของทางหลวงชนบท สายเสม็ด- สระโบราณ หมายเลข สร.4006 จากถนนสายสรุินทร์-สังขะ  

ผ่าน ม.11 - ม.15 
 

๕.2 การไฟฟ้า 
เขตตำบลตาอ็อง เป็นชุมชนชนบท ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แตต่้องการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับ 

ครัวเรือนบางส่วนที่มีการปลูกสร้างเพ่ิมและเพ่ือการเกษตร  
๕.3 การประปา 

1. บ้านตาอ็อง ม.1 ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
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. โรงเรียนบ้านอังกัญ ม.7 ใช้ประปา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
8. บ้านจังเอิญโค ม.๒  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
9. บ้านจันรม  ม. ๔ ใช้ประปาบาดาล   
10. บ้านแจรน ม. ๕ ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
11. บ้านแจรน ม. ๕ ใช้ประปาบาดาล  (ในโรงเรียน ) 
12. บ้านเสกแอ  ม. ๘ ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
13. บ้านกาเกาะ  ม. ๙ ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
14. บ้านกาเกาะ ม.๙  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
15. บ้านขยอง  ม.10 ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
16. บ้านโนนจิก ม.11  ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
17. บ้านโนนจิก ม.11  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
18. บ้านแสงทรัพย์  ม.13  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
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19.  บ้านแสงทรัพย์  ม.13  และบ้านแสงตะวัน  ม. 15  ใช้ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
20. บ้านผักไหม  ม.16  ใช้ประปาบาดาล  (กรมทรัพย์ฯ ) 
นอกนั้นใช้น้ำโดยการเจาะบ่อบาดาลส่วนตัวประจำทุกครัวเรือน 
 

๕.4 โทรศัพท์ 
  ในปัจจุบันตำบลตาอ็องมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และมีสัญญาณครอบคลุมทั้งตำบลรวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณีย์ประจำตำบล  จำนวน  ๑  แห่ง  บุรุษไปรษณียใ์ห้บริการจำนวน 2 คน 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน    34,070   ไร ่แยกเป็น 
   - ที่นา   จำนวน    32,548  ไร่  ,   - ที่ไร่  จำนวน   929      ไร ่
   - ที่สวน จำนวน     593      ไร่   
มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (ทำนา)  ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 
6.2 การประมง 
ตำบลตาอ็องมีมีอ่างเก็บน้ำ (อ่างอำปึล)  ทำให้มีทำการประมงแบบพ้ืนบ้าน 
๖.๓ การปศุสัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงโค กระบือ 
ไก ่ เป็ด  สุกร   
๖.๔ การบริการ 
องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมูลนิธิพัฒนาอีสาน (ท่ีพัก อบรมสัมมนา) 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  
๖.๖ อุตสาหกรรม 

 - โรงสีขนาดใหญ่         1 แห่ง 
 - โรงสีขนาดครัวเรือน              35 แห่ง 
 - โรงงานสับไม้         1 แห่ง 
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์)    1 แห่ง 
 - โรงงานผลิตอิฐ        1 แห่ง 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 - สถานีบริการน้ำมนัเชื้อเพลิง  ประเภท 2  (ปั๊มหัวจ่าย)  5 แห่ง 
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ประเภท 2  (ปั๊มหลอดแก้ว)  7 แห่ง 
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ประเภท 2  (ปั๊มหยอดเหรียญ) 2 แห่ง 
 - สหกรณ์เพ่ือการเกษตรสำหรับลูกค้า ธกส.    1 แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถยนต์       2 แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์      9 แห่ง 
 - ร้านซ่อมทั่วไป       3 แห่ง 
 - ร้านอาหารและร้านก๋วยเตี๋ยว     6 แห่ง 
 - ร้านเสริมสวยและตกแต่งผม     3 แห่ง 
 - ร้านขายของชำ             116 แห่ง 
 - ร้านจำหน่ายและสะสมแก๊สหุงต้ม            21 แห่ง 
 - โรงงานน้ำดื่ม       2 แห่ง 
 - บ้านเช่าและห้องเช่า      4 แห่ง 
 - ร้านอินเตอร์เน็ต      2 แห่ง 
 - ร้านเชื่อมโลหะและโรงกลึง     2 แห่ง 
 - ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง 
 - เสารับสัญญาณโทรศัพท์      5 แห่ง 

การรวมกลุ่มของประชาชน 
 - กลุ่มทอผ้าไหมลายประยุกต์  หมู่ที่ 1  
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจังเอิญโค (เลี้ยงเป็ดไข่)  หมู่ที่  2 
 - กลุ่มชุมชนเข้มแข็งบ้านจังเอิญโค (เลี้ยงหนูพุกยักษ์)  หมู่ที่  2 
 - กลุ่มเกษตรกรบ้านจังเอิญโค (เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน) 

- กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านยาง  หมู่ที่  3 
- กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ  หมู่ที่  4 
- กลุ่มเลี้ยงปลาดุกเศรษฐกิจบ้านจันรม หมู่ที่  4 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายประยุกต์บ้านจันรม หมู่ที่  4 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแจรน (คุ้มสัมพันธ์)  หมู่ที่  5 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่  5 
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพ้ืนเมือง  หมู่ที่  6 
- กลุ่มปลูกผักสวนครัว  หมู่ที่  6 
- กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านอังกัญ  หมู่ที่  7 
- กลุ่มจัดทำทอผ้าไหม  หมู่ที่  7 
- กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่โคราช)  หมู่ที่  7 
- กลุ่มจัดทอผ้าไหม  หมู่ที่  8 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหม  หมู่ที่  8 
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- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค  หมู่ที่  8 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้านเพ่ือการตลาด หมู่ที่  10 
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค  หมู่ที่  10 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนจิก  หมู่ที่  11 
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนจิก  หมู่ที่  11 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านใต้ฆ้อง   หมู่ที่  12 
- กลุ่มสตรีทอผ้าคลุมไหล่ลายประยุกต์   หมู่ที่  12 
- กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่  12 
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์ (ลายพื้นฐาน)  หมู่ที่  13 
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์ 2 (ลายประยุกต์)  หมู่ที่  13 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสงตะวัน   หมู่ที่  15 
- กลุ่มทอผ้าไหมลายประยุกต์  หมู่ที่  15 
- กลุ่มทอผ้าไหมลายพ้ืนบ้าน (แสงตะวัน 2)  หมู่ที่  15 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านผักไหม กลุ่ม 2  หมู่ที่  16 
- กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านผักไหม  หมู่ที่  16 
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านผักไหม  หมู่ที่  16 
- กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านผักไหม  หมู่ที่  16 
 
๖.๘ แรงงาน 

 ประชากรที่อยู่ในวัยทำงานต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่การเกษตร (ทำนา)  
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 
7.๑ การนับถือศาสนา 

วัด  จำนวน  4  แห่ง 

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

สำนักสงฆ์และท่ีพักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง 

1. สำนักสงฆ์บ้านตาอ็องเทพนิมิต ตั้งอยู่ที่ บ้านตาอ็อง      หมู่ที่ 1 
2. สำนักสงฆ์แสงทรัพย์ศิริวราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแสงทรัพย์  หมู่ที่ 13  
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3. สำนักสงฆ์พฤกษาศรัทธาธรรม (บ้านกาเกาะ – เสกแอ)  ตั้งอยู่ที่  กึ่งกลางระหว่างบ้านกาเกาะ และเสกแอ 

หมูที่ 9 และ  หมู่ที่ 8  
4.  วัดสังข์มงคล   ตั้งอยู่ที่ บ้านขยอง  หมู่ที่ 10 
5. วัดสุทธิญาโน   ตั้งอยู่ที่ บ้านอังกัญ  หมู่ที่ 7 
6. ที่พักสงฆ์ชวนชม   ตั้งอยู่ที่ บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1  

 

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีสงกรานต์ (รำตรุด,รดน้ำดำหัว, ก่อเจดีย์ทราย, ทรงน้ำพระ)ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
   ตุลาคม 
- ประเพณีแซนโฎนตา      ประมาณเดือน   กันยายน   
- ประเพณีลอยกระทง      ประมาณเดือน  พฤศจิกายน   

      7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลตาอ็องได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
เลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประกอบด้วย ภาษาเขมร  ภาษาส่วย  
 

      7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลตาอ็องได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วย
บ้าง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวพันธุ์  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ผ้าที่ทอจากไหม เช่น ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า 
เป็นต้น  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำใต้ดิน 
 
8.๒ ป่าไม้   
1. ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าคล็อง  หมู่ที่ 1  พ้ืนที่ 966 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  
2. ป่าเสกแอ    หมู่ที่ 8  พ้ืนที่ 360 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 

 3.ป่าช้าโคกปจิก   หมู่ที่ 1  พ้ืนที่ 7 ไร่ งาน 11 ตารางวา 
4.ป่าช้าโคกสกร็อม  หมู่ที่ 4  พ้ืนที ่116 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา 
5.ป่าช้าโคกโสน    หมู่ที่ 3  พ้ืนที่ 41 ไร่ งาน 06 ตารางวา 
6.ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านอังกัญ  หมู่ที่ 7  พ้ืนที่ 74 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา 
7.ป่าช้าโคกเพชร   หมู่ที่ 9  พ้ืนที่ 168 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 
8. ป่าดงเดียว   หมู่ที่ 16 พ้ืนที่  520  ไร่ 
9. ป่าช้า    หมู่ที่ 10 พ้ืนที ่1  ไร่   3 งาน   82 ตารางวา 
10.ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกบุฤาษี  หมู่ที่  6,11,12,13 และ 15  จำนวน  2,389  ไร่   1  งาน  42   
     ตารางวา 
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8.๓ ภูเขา  ในเขตตำบลตาอ็องไม่มีภูเขา 

 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที ่ของตำบลตาอ็องส่วนมากเป็นพื ้นที ่สำหรับเพาะปลูก ที ่อยู ่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่ที่สาธารณะที่เป็นป่า ทำเลเลี้ยงสัตว์  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงทั้ง
ตำบล และไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้มาจากน้ำฝน  น้ำใต้ดิน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  มี
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ 

 
 

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


