
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
พ.ศ. 2562 



 

คำนำ 

          คำนำนโยบายในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ ์การกำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุก
ฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์ ด้วยกัน
ทุกฝา่ยและมีความยั่งยืน     นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถิ ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้กำหนดให้  การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้
งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว     ควรมี
แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ    
ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ     เห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว      
เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ  เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องและ เหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบจากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการ   กำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                     หน้า 

   

  ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        

           ๑. ด้านกายภาพ     
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

3. ประชากร 
4.สภาพทางสังคม 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

ส่วนที่ 2 แผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
 

     ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.3013 หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะหันประมาณ  10  
กิโลเมตร ยังมีสภาตำบลบางเพลิง  และ สภาตำบลตาลเอน  ยุบมารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อมี
เนื้อท่ีโดยรวมประมาณ 19.82 ตารางกิโลเมตร  (13,703.10ไร่) 

จำนวนหมู่บ้าน  11 หมู่ 
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งหมู่บ้าน  11  หมู่    ได้แก่ 
ตำบลบ้านขล้อ    ตำบลบางเพลิง           

1. หมู่ที่  1 บ้านท้องคุ้ง  6. หมู่ที่  1   บ้านแก้วตา 
2. หมู่ที่  2 บ้านขล้อ  7. หมู่ที่  2   บ้านโคก  
3. หมู่ที่  3 บ้านโคกกะยอ  8. หมู่ที่  3   บ้านบางเพลิง 
4. หมู่ที่  4 บ้านโคกกะบัง ตำบลตาลเอน 
5. หมู่ที่  5 บ้านปากทางลัด  9. หมู่ที ่ 1   บ้านโรง 
                               10. หมู่ที่  2   บ้านใหม่   
                                                  11. หมู่ที่  3   บ้านตาลเอน 

  
อาณาเขต 
 - ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลกระทุ่ม ตำบลบางนาอำเภอมหาราช ตำบลบ้านหลวง 

      อำเภอดอนพุด 
 - ทิศใต ้    ติดต่อกับตำบลบางระกำอำเภอนครหลวง  ตำบลเสาธง  อำเภอบางปะหัน 

- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือ  ตำบลพระนอน  ตำบลแม่ลา 
 ตำบลบางพระครูอำเภอนครหลวง 

 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลเสาธง   ตำบลทางกลางอำเภอบางปะหัน 
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แผนท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลบ้านขล้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,432 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองบางพระครู ไหล่ผ่านกลางตำบล เชื่อมระหว่างแม่น้ำลพบุรี อำเภอ
มหาราช กับแม่น้ำป่าสัก อำเภอนครหลวง 

ตำบลตาลเอน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,710 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีคลองบางพระครู ไหลผ่านกลางพ้ืนที่ตำบลตาลเอน 

ตำบลบางเพลิง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,561.10 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง 
มักเป็นที่กักเก็บและระบายน้ำ เดิมน้ำจะท่วมเป็นประจำปี แต่ปัจจุบันมีการสร้างคันก้ันน้ำเพ่ือประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม ทำให้เกิดภาวะน้ำไม่ท่วมเหมือนแต่ก่อนภูมิประเทศลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่ง
น้ำธรรมชาติ คือ คลองบางพระครู ไหลผ่านกลางตำบลเชื่อมระหว่างแม่น้ำลพบุรีอำเภอมหาราช กับแม่น้ำป่า
สักอำเภอนครหลวง 

ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ   คลองบางพระครูไหลผ่านกลางตำบล 
เชื่อมระหว่างแม่น้ำลพบุรีอำเภอมหาราชกับแม่น้ำป่าสักอำเภอนครหลวง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันอออกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ( เมษายน - พฤศจิกายน) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) ฤดู
ร้อน( กุมภาพันธ์ - เมษายน)  

1.4 ลักษณะของดิน 
         เป็นดินเหนียว ส่วนใหญ่ ลักษณะดินเหนียว หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดินเล็กกว่า 0.002 
มม. เป็นพวกเนื้อดินละเอียดและมีการจับตัวกันอย่างหนาแน่น มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย จึงสามารถอุ้มน้ำ
ไว้ได้มาก แต่การระบายถ่ายเทอากาศไม่สะดวก 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

 - คลองบางพระครู  จำนวน 1 สาย 
 - คลองบางเพลิง  จำนวน 1 สาย 
  
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
  - 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 จำนวนหมู่บ้าน  11หมู่ 
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน    ได้แก่ 
ตำบลบ้านขล้อ                                          ตำบลบางเพลิง           

1. หมู่ที่  1 บ้านท้องคุ้ง  6. หมู่ที่ 1    บ้านแก้วตา 
2. หมู่ที่  2 บ้านขล้อ  7. หมู่ที่  2   บ้านโคก  
3. หมูท่ี่  3 บ้านโคกกะยอ  8. หมู่ที่  3   บ้านบางเพลิง 
4. หมู่ที่  4 บ้านโคกกะบัง ตำบลตาลเอน 
5. หมู่ที่  5 บ้านปากทางลัด  9. หมู่ที่  1    บ้านโรง 
                               10. หมู่ที่  2    บ้านใหม่   
                                                  11. หมู่ที่  3    บ้านตาลเอน 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 3 ตำบล มีจำนวน 11 หมู่บ้าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1  คน ๑๕ หมู่บ้าน รวมเป็น 11 คน 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

ตำบลบ้านขล้อ  จำนวน  5  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บ้านท้องคุ้ง 145 195 181 

๒ บ้านขล้อ 130 151 120 

๓ บ้านโคกกะยอ 177 304 280 

๔ บ้านโคกกะบัง 216 343 341 

๕ บ้านปากทางลัด 96 144 119 

รวมทั้งสิ้น 764 1,137 1,041 
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ตำบลบางเพลิง  จำนวน  3  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บ้านแก้วตา 221 341 315 

๒ บ้านโคก 122 182 170 

๓ บ้านบางเพลิง 119 273 242 

รวมทั้งสิ้น 462 796 727 
 

 
 

ตำบลตาลเอน  จำนวน  3  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บ้านโรง 153 183 204 

๒ บ้านใหม่ 84 148 128 

๓ บ้านตาลเอน 87 144 127 

รวมทั้งสิ้น 324 475 459 
 

 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอบางปะหัน  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

ตำบล 

จำนวนประชากร 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ตำบลบ้านขล้อ 1,080 1,151 1,068 1,151 1,062 1,147 1,063 1,150 1,041 1,141 1,045 1,134 
2 ตำบลบางเพลิง 661 725 731 788 731 792 726 790 729 791 728 791 
3 ตำบลตาลเอน 426 479 422 476 427 480 434 474 446 475 455 470 

รวม 
2,167 2,355 2,221 2,415 2,220 2,419 2,223 2,414 2,216 2,407 2,228 2,395 

4,522 4,636 4,639 4,637 4,623 4,623 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 445 424 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 1,374 1,332 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 527 377 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,346 2,133 ทั้งสิ้น  4,479  คน 
 

 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  มีสถาบันการเรียน ดังนี้ 

-    โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   4   แห่ง 
     โรงเรียนวัดโขดเขมาราม  หมู่ 2 ตำบลบ้านขล้อ 
     โรงเรียนวัดแก้วตา  หมู่ 1 ตำบลบางเพลิง 
     โรงเรียนวัดบางเพลิง   หมู่ 1 ตำบลบางเพลิง 
     โรงเรียนวัดตาลเอน  หมู่ 1 ตำบลตาลเอน     
-    โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษา   จำนวน    1         แห่ง 

                    โรงเรียนวัดโขดเขมาราม  หมู่ 2 ตำบลบ้านขล้อ 
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน   2   แห่ง 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขล้อ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบางเพลิง 

 
4.2 สาธารณสุข 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขล้อ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพลิง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเอน   

4.3 อาชญากรรม 
- 

4.4 ยาเสพติด 
 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้ 

-  สถานีตำรวจบ้านขล้อ 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  - 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ระหว่างตำบลกับอำเภอบางปะหัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
(รถสองแถวและรถตุ๊กรับจ้าง) ผ่านพ้ืนที่ตำบลใช้เวลาเดินทางประมาณ  25 นาที ผ่านพ้ืนที่ตำบลใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที หรือการคมนาคมทางน้ำ โดยเรือโดยสารข้ามฟาก ใช้เวลาเพียง 5 นาที 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

5.3 การประปา 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 5.4 โทรศัพท์ 
 -ปัจจุบัน ประชาชนมีโทรศัพท์มีอถือกันทั่วถึง ตามสภาพของค่านิยมในสภาพปัจจุบัน 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 -ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร (ทำนา) 
 เกษตรกรปลูกข้าว 
 หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเอน จำนวน  12 ราย    41.75 ไร่ 
 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพลิง จำนวน  57 ราย  512.25 ไร่ 
 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพลิง จำนวน  69 ราย  691.60 ไร่ 
 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพลิง จำนวน  26 ราย  242.00 ไร่ 
 ปลูกพืชอ่ืน 
 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ จำนวน  8 ราย  5.75 ไร่ 
 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขล้อ จำนวน  3 ราย  2.50 ไร่ 
 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพลิง จำนวน  3 ราย  4.50 ไร่ 
 หมู่ที ่2 ตำบลบางเพลิง จำนวน  7 ราย  11 ไร่ 
 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพลิง จำนวน  3 ราย  6 ไร่ 
 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลเอน จำนวน 12 ราย  7.40 ไร่ 
 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเอน จำนวน  1 ราย  0.75 ไร่ 
 หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเอน จำนวน  4 ราย  5 ไร่ 
 6.2 การประมง 
         -  
 6.3 การปศุสัตว์ 
         - 
 6.4 การบริการ 
         - 
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6.5 การท่องเที่ยว 
       - วัดตาลเอน   สักการะ  หลวงพ่อกัญหา 
      - วัดโขดเขมาราม   สักการะ  หลวงพ่อรัก 

6.6 อุตสาหกรรม 
 - 
 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 -อาชีพค้าขาย เช่นร้านขายอาหารตามสั่งในพ้ืนที่ ,ร้านขายของชำ และหน่วยธุรกิจในพ้ืนที่ 

 - ปั๊มน้ำมัน                             -         แห่ง 
-  ปั๊มน้ำมันหลอด  5 แห่ง  
-  โรงสีข้าว   1 แห่ง  
-  ร้านอาหาร,ขายของชำ           49 แห่ง 
-  ร้านตัดผมชาย   2 แห่ง 
 - ร้านตัดผมหญิง                     3        แห่ง 

6.8 แรงงาน 
 -อาชีพรับจ้าง เป็นอาชีพรองลงมาจากการทำอาชีพเกษตรกร (ทำนา) 
 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

 -  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

มีสถาบันและองค์กรทางศาสนาดังนี้ 
-  วัด     จำนวน  4 แห่ง 
-  มัสยิด     จำนวน  - แห่ง 

 7.2 ประเพณี และงานประจำปี 
  -  มีการสืบสาน ประเพณีตามสภาพสังคมที่ทำกันมาตามปกติที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน 
ไม่ได้มีประเพณีและงานประจำปีที่โดดเด่นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  -  มีหมอดิน 1 คน คือนายประสาน ศรศิลป์  หมู่ที่5 ตำบลบ้านขล้อ 
  -  ภาษาถิ่น คือภาษากลาง 
 
 7.4สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  -  ไข่เค็ม ของตำบลตาลเอน 
  -  สบู่ฟักข้าว ของตำบลบ้านขล้อ 
  -  สินค้าจักสาน เช่น งอบ ลอบดักปลา ฯลฯ 
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  -  คลองบางพระครู 1 สาย 
  - คลองบางเพลิง 1 สาย 
 
 8.2 ป่าไม้ 
 - 
 8.3 ภูเขา 
 - 
 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  เริ่มเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ ตามความเจริญที่เข้ามาทดแทน ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการทิ้ง
น้ำเสียลงในแหล่งน้ำ สภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี มลภาวะของอากาศที่มีฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจาก
ขบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพของเกษตรกรรม 
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ส่วนที่ 2  
แผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

 
 

 

 

  

องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านขลอ้ 

 สภาองค์การบริหาร                      

ส่วนตำบล 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วน

ต ำบล 

รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 

รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สมาชิกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล (22 คน) 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

คณะผู้บริหาร 
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10.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  
มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนา 3  ปี 
แผนการ ดำเนินงาน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
  3. การจัดทำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  4. การประชุม การฝึกอบรม ในโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น 
  5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์                  
การบริหารส่วนตำบล 
  6. การร่วมจัดตั้งชุมชนใน “โครงการบ้านเมืองน่าอยู่” 
 

10.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อมีศูนย์อำนวยการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  รถยนต์ดับเพลิง                 1       คัน 
   - อัตรากำลังเจ้าหน้าที่            4        คน 
 
 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอบรบ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) ขึ้น 2 รุ่น จำนวน 15 นาย 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ   

ตำบลบ้านขล้อ  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหต ุ

1.กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เม.ย.2562 - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
- วัดโขดเขมารามฯ 
- วัดตาลเอน 

 

 

2.ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา พ.ค.2562 - วัดโขดเขมารามฯ ต.บ้านขล้อ 
- วัดตาลเอน ต.ตาลเอน 
- วัดบางเพลิง ต.บางเพลิง 
- วัดแก้วตา ต.บางเพลิง 
 

 

3.งานทอดกฐิน พ.ย.2562 - วัดโขดเขมารามฯ ต.บ้านขล้อ 
- วัดตาลเอน ต.ตาลเอน 
- วัดบางเพลิง ต.บางเพลิง 
- วัดแก้วตา ต.บางเพลิง 
 

 

4.งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พ.ย.2562 วัดโขดเขมารามฯ 
 

 

5. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี วัดตาลเอน 
 

 

 


