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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาตง เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงาน
และโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                  หน้า 
 
บทที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       1 
บทท่ี 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเท่ียว     10 
บทที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว        11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
 
  เดิมทีสภาพพ้ืนที่ของต าบลบาตงนี้มีต้นไผ่ตงขึ้นอยู่ทั่วไป ใครจะไปใครจะมามักจะพูดว่า ไป  
บูโละตง ซึ่งมีความหมายก็คือ ไปพื้นที่ที่มีไม้ไผ่ตง ต่อมาค าว่า บูโละตง ได้พูดเพ้ียนเป็น “บือตง” และเพ้ียนมา
เป็น “บาตง” มาจนถึงปัจจุบัน 
 
2.1  สภาพทั่วไป 
 
2.1.1 ที่ตั้ง 
 
                   -  ทิศเหนือ                   อาณาเขตติดต่อต าบลเรียงและต าบลรือเสาะ 
                   -  ทิศตะวันออก             อาณาเขตติดต่อต าบลรือเสาะและต าบลตะมะยูงอ าเภอศรีสาคร 
                   -  ทิศตะวันตก               อาณาเขตติดต่อต าบลโคกสะตอและจังหวัดยะลา 
                   -  ทิศใต้                       อาณาเขตติดต่อต าบลโคกสะตอ 
 
2.1.2 เนื้อที่ 
ต าบลบาตงมีเนื้อที่ประมาณ  40,929 ไร่  หรือประมาณ  65.49  ตารางกิโลเมตร 
 

2.1.3 ภูมิประเทศ 
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับท่ีราบลุ่ม  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการท าการเกษตรกรรม 
                   -  ทิศตะวันตก               เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขาติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ 
                   -  ทิศตะวันออก             เป็นที่ราบลุ่มใช้ส าหรับท านามีน้ าท่วมขังและมีแม่น้ าสายบุรีไหล
ผ่าน 
                   -  ทิศเหนือ                   เป็นที่ราบสูงสลบักับที่ราบลุ่มติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลเรียง 
           -  ทิศใต้                      เป็นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขังและเป็นพ้ืนที่ประสบภัยกับน้ าท่วมตลอดปี  
 
     2.1.4 ประชากร                                                                                        
 ประชากรทั้งสิ้น  6,831  คน  แยกเป็นชาย  3,419 คน  หญิง  3,412 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย
85.20  คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนหลังคาเรือน  1,582  หลังคาเรือน    (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560)  
 
 
 
 
 



ตารางแสดง : จ านวนประชากร 
ล าดับที่ 

 
หมู่บ้าน 

 
จ านวนหลังคาเรือน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1. บ้านตะแม็ง 208 512 440 852 
2. บ้านสันติสุข 241 530 542 1072 
3. บ้านบาตง 215 500 502 1002 
4. บ้านบลูกาฮูลู 255 493 467 960 
5. บ้านตันหยง 234 422 404 826 
6. บ้านบลูกาฮีเล 193 410 425 835 
7. บ้านบูเก๊ะ 164 388 353 741 
8. บ้านบลูกาฮีเลตะวันตก 196 487 464 951 
 รวมทั้งต าบล 1,717 3,642 3,597 7,239 

 
2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.2.1 อาชีพ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาตงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม,การท าสวนยางพารา,การ
ลงทุนเชิงธุรกิจขนาดย่อม  SMEs 
2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
                      -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ปั๊มหลอด)                       8     แห่ง 
      -  โรงสี                                                     1     แห่ง 
 
2.3 สภาพทางสังคม  
2.3.1 การศึกษา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     3       แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                  4       แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)           1       แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ศรช.)                  1       แห่ง 
-  โรงเรียนตาดีกา                                   10       แห่ง 
2.3.1.1 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             3       แห่ง 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง 
 
 
 
 



 
 

 
2.3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา                                  4       แห่ง 
 

 
แบบสรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559  

    
 

ล ำดบัท่ี 
 

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

 
อนุบาล (คน) 

 
ป.1 – ป.6 (คน) 

 
รวมทั้งสิ้น(คน) 

1. บ้านพนาทักษิณ 29 149 215 
2. บ้านบลูกาฮีเล 83 148 231 
3. บ้านบาตง 40 132 172 
4. ประชาพัฒนา 18 82 100 

รวม 170 511 718 
 
          
2.3.1.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)           1       แห่ง 
 

 

ล ำดบัท่ี 
 

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

 
มัธยมศึกษา (คน) 

 
รวมทั้งสิ้น(คน) 

1. บ้านพนาทักษิณ 37 37 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง จ านวน
ครู 

จ านวนนักเรียน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ม.4 บ้านบลูกาฮูลู   3  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล ม.8 บ้านบลูกาฮีเลตะวันตก 2  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง ม.2 บ้านย่อยบาโงลาเวง 2  

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง เปิดสอนในระดับ จ านวน
ครู 

จ านวนนักเรียน 

1. 1. โรงเรียนประชาพัฒนา ม.2 บ้านสันติสุข   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6   
2. 2. โรงเรียนบ้านบาตง ม.3 บ้านบาตง       อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6   
3. 3. โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ม.4 บ้านบลูกาฮูลู   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 

(ขยายโอกาส) 
  

4. 4. โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล ม.8 บ้านบลูกาฮีเล
ตะวันตก  

อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6   



 
 
 
2.3.1.4  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ศรช.)           1       แห่ง 
 
 2.3.1.5      โรงเรียนตาดีกา                                  10       แห่ง 
-  โรงเรียนตาดีกาตัรเบียะห์ดีนียะห์ บ้านพงมูซู   หมู่ที่  1   
-  โรงเรียนตาดีกาศรีวีรอ   บ้านมางาญอ   หมู่ที่  2   
-  โรงเรียนตาดีกาดารุลการีม  บ้านบาโงลาเวง หมู่ที่  2   
-  โรงเรียนตาดีกาสตารีญาญายอ  บ้านบาตง   หมู่ที่  3   
-  โรงเรียนตาดีกาอาซูฮันฮารับปัน  บ้านบลูกาฮูลู   หมู่ที่  4   
-  โรงเรียนตาดีกาตูนัสฮารับปัน  บ้านตันหยง  หมู่ที่  5   
-  โรงเรียนตาดีกาอัลเราะห์มานียะห์ บ้านมูบา   หมู่ที ่ 6   
-  โรงเรียนตาดีกาตัรบียาตุลอัตฟาล บ้านบูเก๊ะ   หมู่ที่  7   
-  โรงเรียนตาดีกาอัสสอมาดียะห์  บ้านบลูฮีเลตะวันตก  หมู่ที่ 8   
-  โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม  บ้านตะโละซะ   หมู่ที่ 8    
2.3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          -  วัด/ส านักสงฆ์                                   -       แห่ง 
                -  มัสยิดในเขต อบต.  มี       8       แห่ง 
     -  บาลาเซาะห ์                                   17       แห่ง 
ตารางแสดง : จ านวนมัสยิดและบาลาเซาะห์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล                                                      
ล าดับ

ที ่
ชื่อมัสยิด ที่ตั้ง ชื่อ-สกุล 

โต๊ะอีหม่าม 
ที่อยู่ 

1. มัสยิดตะบิงตีงี 
-บาลาเซาะห์ก าปงดูซง 
-บาลาเซาะห์ตะแม็ง 

ม.1  บ้านตะแมง   นายยาหะยา  เจ๊ะสนิ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 

2. มัสยิดดารุสสาลาม 
-บาลาเซาะห์ยาแม 
-บาลาเซาะห์บาโงลาเวง 
-บาลาเซาะห์ซาโฆะ 

ม.2  บ้านสันติสุข   นายอับดุลมออิ  เง๊าะ เลขที่ 22/4 หมู่ที่ 2 

3. มัสยิดบือตง 
-บาลาเซาะห์ก าปงบารู 
-บาลาเซาะห์กูแบบือซา 

ม.3 บ้านบาตง        นายมะสากอรี  ดอเลาะ เลขที่ 41 หมู่ที่ 3 

4. มัสยิดดารุลยาดีดี 
-บาลาเซาะห์บลูกาฮูลู 

ม.4  บ้านบลูกาฮูลู  นายกอเซ็ง  สาเมาะ เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 

5. มัสยิดดารุลอามาน 
-บาลาเซาะห์ปูลาจีจา 
-บาลาเซาะห์ปาแดแตแร 

ม.5  บ้านตันหยง   นายอิสมาแอ  ดอกอตันหยง เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 



6. มัสยิดอัลหะลาเลียะห์ 
-บาลาเซาะห์ก าปงบูเก๊ะ 
-บาลาเซาะห์ฆือรุง 

ม.8 บ้านบลูกาฮีเล
ตะวันตก                          

นายอัดตนัน  มะดาโอ๊ะ  เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 

ล าดับ
ที ่

ชื่อมัสยิด ที่ตั้ง ชื่อ-สกุล 
โต๊ะอีหม่าม 

ที่อยู่ 

7. มัสยิดดารุลนาอีม 
-บาลาเซาะห์โรงเรียน 
บลูกาฮีเล 
-บาลาเซาะห์บลูกา 
ฮีเลตก 

ม.8 บ้านโล๊ะซะ                              นายซอมะ  อูมา เลขท่ี 56 หมู่ที่ 8 

8. มัสยิดอีกอมุดดีน 
-บาลาเซาะห์บลูกาฮีเล 
-บาลาเซาะห์บาโระ 

ม.6 บ้านมูบา                              นายอับดุลเลาะ โต๊ะปาราวัน เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 
 

 
2.3.3 สาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาตง                 1     แห่ง        
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบลูกาฮีเล       1     แห่ง   
     -  สถานพยาบาลเอกชน      1     แห่ง                     
                 
2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -     กองร้อยทหารพรานที่ 4613       1         แห่ง 
     -     สถานีดับเพลิง                   -         แห่ง 
 
    2.3.5 กีฬา 
 -  ชมรมกีฬา                                             3      ชมรม 
          1. ชมรมฟุตบอลต าบลบาตง 
 2. ชมรมตะกร้อวงต าบลบาตง 
 3. ชมรมจักรยานต าบลบาตง 
 
2.4  การบริการพื้นฐาน 
2.4.1 การคมนาคม 

- มีถนนทางหลวง 1  สาย  (ทางหลวงหมายเลข 4067 สายโกตาบารู-ท่าเรือ) 
- ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน                   4               สาย 
- ถนน ค.สผ.  ภายในหมู่บ้าน                   7               สาย 
- ถนน ค.สล.  ภายในหมู่บ้าน                   16             สาย 
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              4                สาย 

 
2.4.2 การโทรคมนาคม 



-      ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน           1              แห่ง 
-      สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ                     -               แห่ง       
2.4.3 การไฟฟ้า 
              -     ต าบลบาตงมีไฟฟ้าของรัฐใช้เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน    
 

2.4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     -     แม่น้ า            1      สาย 
     -    คลอง                                3              สาย 
-     ล าน้ า,ล าห้วย                            2              สาย 
-     บึง,หนองและอ่ืน ๆ                            4              แห่ง 
 
2.4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-     ฝาย                                              2              แห่ง 
    -     บ่อน้ าตื้น                                        4              แห่ง 
    -     บ่อโยก                                           2             แห่ง 
    -     อ่ืน ๆ (ประปา)                                 10            แห่ง 
        (หอถังสูง)                                3              แห่ง 
 
2.4.6 สถานที่ท่องเที่ยว 
- น้ าตกศรีตันหยง 
- ต้นไทรยักษ์ 
- มัสยิดโบราณ 
 
2.5  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- ดิน  เป็นที่ราบสูง  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ปนดินด า  มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน 21,050  ไร่  มีที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 9  
แปลง 54 ไร่ 

-    ป่าไม้  เป็น  ป่าสงวนแห่งชาติ  38,043  ไร่ 
- แหล่งน้ า  ได้แก่ 

แม่น้ าสายบุรี  
หนองน้ าแกลแร 
อ่างเก็บน้ าตะโล๊ะซะ      
 
2.5.2 มวลชนจัดตั้ง 
- อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน อปพร.                                40               คน 
-  ลูกเสือชาวบ้าน                            -          รุ่น                 -                คน 
    -  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน        8          หมู่               240              คน 



-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ       -          รุ่น                 -                 คน 
-  อ่ืน ๆ (ระบุ)                                -          รุ่น                 -                 คน 
2.6  ศักยภาพในต าบล 
2.6.1  ผู้บริหาร คณะบริหาร และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
ตารางแสดง : รายช่ือผู้บริหารและคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1. นายนูรูแมง  หะยีเจ๊ะโวะ นายก อบต.บาตง ปริญญาโท  
2. นายอัสมิง  ตันหยงขาเดร์ รองนายก อบต. ปริญญาตรี  

3. นายมูหมัดซาตา โดสามะ รองนายก อบต. มัธยมศึกษาปีที่ 6  
4. นายอิสมาแอ โต๊ะปาราวัน เลขานุการนายก อนุปริญญา  

     
 
ตารางแสดง : รายชื่อฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสมาชิกสภา อบต.บาตง ต าแหน่ง ที่อยู่ วุฒิการศึกษา 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

 

บ้านตะแม็ง 
 
บ้านสันติสุข 
 
บ้านบาตง 
 
บ้านบลูกาฮูลู 
 
บ้านตันหยง 
 
บ้านบลูกาฮีเล 
 
บ้านบูเก๊ะ 
 
บ้านบลูกาฮีเล
ตะวันตก 

1.นายมาหะมะ  มะดือเร๊ะ 
2.นายแวอาแซ    เจ๊ะหลง  
3.นายมะรูดิง  มะมิง 
4.นายอานันท์  ตะแม็ง 
5.นายมะยาลี หะยีดือราแม 
6.นายอิบราเฮง  มะแซ 
7. นายตอเฮร์  มะมิงสีโป 
8.นายอับดุลเลาะ  ตันหยงตามุง 
9.นายรีซัม  เจ๊ะโว๊ะ 
10.นายดือแน็ง  รานิงปะออ 
11.น.ส.พีเน๊าะ  ยูโซะปลูกา 
12.นายอับดุลไซเด็ง ซาแล 
13.นายอับดุลเลาะ  แยอาลี 
14.นายอับดุลรอนิง  มามะแตฮะ 
15.นายการิม  สาแมป่าอ้อ 
16.นายซูกีพลี  ยูโซะปลูกา 
17.นายสุกรี  ฮูลูสาและ 

สมาชิกสภาอบต.ม.1 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
สมาชิกสภาอบต.ม.4
สมาชิกสภาอบต.ม.4 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

ประธานสภา 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

รองประธานสภา 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
สมาชิกสภาอบต.ม.8 
สมาชิกสภาอบต.ม.8 

เลขานุการสภา 

28/4 
15/3  
27/1 
35 

28/2 
34 
14 

20/1 
37/1 
57 
74 
49 
32 

28/1 
80/1 
50 

ม.6 
ป.4 
ป.6 

ปริญญาตรี 
ม.6 
ป.6 
ม.6 
ป.4 
ม.3 
ม.3 

อนุปริญญา 
ป.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ป.6 

ปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 



 2.6.2  ผู้น าฝ่ายปกครอง 
ตารางแสดง : รายช่ือผู้น าหมู่บ้านฝ่ายปกครอง 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

บ้านตะแม็ง 
บ้านสันติสุข 
บ้านบาตง 
บ้านบลูกาฮูลู 
บ้านตันหยง 
บ้านบลูกาฮีเล 
บ้านบูเก๊ะ 
บ้านบลูกาฮีเลตะวันตก 

นายอับดุลตอเล๊ะ  อาลี 
นายดอรอฮะ  เจ๊ะหนิ 
นายฮาแว  กอแล็ง 
นายไพศาล ตันหยงอุตง 
นายอับดุลกอลัม  ตันหยงอุตง 
  นายยาหะยา  ปลูกาลาเต๊ะ 
  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะสูมาลอ 
 นายสะอูดี  กามาเซะ  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ก านันต าบลบาตง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

 

 
2.6.3  ส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 
     1.  ส านักงานปลัด อบต. 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งงานออกเป็น 
       1.1  งานบริหารทั่วไป  
        1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5  งานกิจการสภา 
  1.6  งานสวัสดิการสังคม 
 
              2.  กองคลัง 
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท า
บัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การจัดท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 
       2.1  งานการเงิน 
     2.2  งานบัญชี 
     2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
              3.  ส่วนโยธา 



                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานด้านการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการก่อสร้างและบ ารุงรักษา การควบคุมการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานออกเป็น 
3.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
      3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
             4.  สว่นการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
          งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือรองรับภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเด็กปฐมวัย การศึกษานอกระบบ การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การจัดท าหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน การติดตามตรวจสอบ การ
ประเมินผลการกีฬาและนันทนาการ งานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น 
   4.1  งานบริหารการศึกษา 
                     4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
1) การรวมกลุ่มของประชาชน 

จ านวนกลุ่มทุกประเภท                         30             กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ                     20             กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์                           2             กลุ่ม 
 -  กลุ่มอ่ืน ๆ                           8              กลุ่ม      
 

2) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
                  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกประกอบกับมีแม่น้ าสายบุรีไหลผ่าน เหมาะแก่การ
ท าการเกษตรเกี่ยวเนื่องเป็นทางเชื่อมกับจังหวัดยะลามีเส้นทางหลักท่ีติดต่อกับจังหวัดยะลา - จังหวัดนราธิวาส
ตัดผ่าน 
 
 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาตง
ใหม่  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง 

1.กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 แม่น้ าสายบุรี ตลอดปี  

2 น้ าตกศรีตันหยง ตลอดปี  

3 หนองน้ ากือแลแร ตลอดปี  

4 คลองน้ าใส่ ตลอดปี  

5 ต้นไทรยักษ์บ้านสันติสุข ตลอดปี  

6 ทุ่งนาบ้านบาโระ ตลอดปี  

7 โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปี  

8 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ตลอดปี  

 

2.กิจกรรมท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ กันยายน  

2 โครงการของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมต าบลบาตง มกราคม  

3 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พฤษภาคม  

4 โครงการจัดงานวิชาการและกีฬาตาดีกา
สัมพันธ์ 

มีนาคม  

5 กิจกรรมโคมลอยสัมพันธ์ มิถุนายน  

 



3.กิจกรรมท่องเที่ยวทางศาสนสถาน 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 มัสยิดอัลฮีลาลียะห์ บ้านบลูกาฮีเล ตลอดปี  

 

4.กิจกรรมท่องเที่ยวทางโบราณสถาน 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 มัสยิดโบราณ บ้านบลูกาฮูลู กันยายน  

 

5.กิจกรรมท่องเที่ยวทางสุขภาพ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 สวนสมุนไพรบ้านแบอิ บ้านบาตง ตลอดปี  

 

6.กิจกรรมท่องเที่ยวทางกีฬา 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ อบต. สิงหาคม  

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต. เมษายน  

3 กิจกรรมฟุตบอล 7 คน บ้านบาตง มิถุนาคม  

4 กิจกรรมฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ธันวาคม  

5 กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ มิถุนายน  

6 กิจกรรมวิ่งรอบต าบล พฤษภาคม  

7 กิจกรรมเรลลี่ออฟโรด มีนาคม  

 


