
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 

             สภาพทั่วไป 

               ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
                      ต าบลบางปู   ต้ังขึ้นโดยการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลต าบลบางปู   
เมื่อวันท่ี   ๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  ๑๑๖  ตอนท่ี  ๙  ก  ลงวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒  ซึ่งต้ังอยู่ในต าบลบางปู อ าเภอ
ยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   มีพื้นท่ีประมาณ  ๔.๙๐   ตารางกิโลเมตร  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือศาสนา
อิสลาม  มีถนนสายหลักตัดผ่านในเขตเทศบาล  ๒ สาย  คือ  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒  คลองแงะ - นราธิวาส  
และถนนทางหลวงแผ่นดิน  สายเอเชีย  (สายเกาหลี)   ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลบางปู  อ าเภอยะหริ่ง  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปัตตานี  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง 
ๆ ดังนี้ 

             ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวบางป ู  ป่าสงวนแห่งชาติ 
             ทิศใต้            ติดต่อกับ         ต าบลตาแกะ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลยามู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบาราโหม  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
     ลักษณะภูมิประเทศ 

  มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มดินเหนียวปนทราย ทางตอนเหนือของพื้นท่ีติดต่อกับอ่าวบางปู 
เหมาะส าหรับท าการประมงชายฝ่ัง  ช่วงน้ าทะเลขึ้นน้ าจะทะลักเข้าท าให้พื้นท่ีในส่วนดังกล่าวมีน้ าท่วมอยู่
ตลอดเวลา 
                ลักษณะภูมิอากาศ 
                      เทศบาลต าบลบางปูอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศร้อนช้ืน  มีลมทะเลพัดเข้าฝ่ังตลอดเวลาอากาศเย็นสบายตลอดปี  
มี ๒ ฤดู  ฤดูร้อน กับฤดูฝน อุณหภูมิโดยเฉล่ีย  ๒๖ ถึง  ๓๐  องศาเซลเซียส 
                 ลักษณะของดิน 
                        ด้านทิศใต้ เป็นท่ีราบลุ่มดินเหนียวปนทราย เหมาะส าหรับท านา ปัจจุบันเป็นนาแล้ง
เนื่องจากประชาชนไม่ท านาแล้ว ไปประกอบอาชีพอื่นแทน เช่น ค้าขายเส้ือผ้ามือสอง ไปท างานประเทศ 
มาเลเซีย  ทางด้านทิศเหนือติดอ่าวบางปูมีลักษณะเป็นดินเหนียว  เดิมท านาเกลือ ปัจจุบันเปล่ียนไปเป็นเล้ียง
ปลา  นากุ้งบ้าง ส าหรับอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลัก 
               ลักษณะของแหล่งน้ า  
                        มีคลองจ านวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
                        ๑) คลองโต๊ะโสม 
                        ๒) คลองบือเจาะ 
                        ๓) คลองอาแวเบาะ 
 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
                      ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
                            ไม้ยืนต้นท่ีปลูกในเขตเทศบาลต าบลบางปูประกอบไปด้วย ต้นตาล ต้นมะพร้าว 
ต้นยางพารา ต้นปาลม์ เป็นต้น 

ด้านการเมือง/การปกครอง 
                     เขตการปกครอง 
                            เทศบาลต าบลบางปูต้ังอยู่ท่ีต าบลบางปู  อ าเภอยะหริ่ง   จังหวัดปัตตานี   มีหมู่บ้านอยู่
ในเขตเทศบาล   จ านวน  ๓  หมู่บ้าน   คือ 
                            ๑.หมู่บ้านโต๊ะโสม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑ มี ๒ ชุมชน  ได้แก่ 

               ๑.๑ ชุมชนโต๊ะโสม 
               ๑.๒ ชุมชนบือเจาะ 

                  ๒.หมู่บ้านบาลาดูวอ  ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๒ มี ๒ ชุมชน ได้แก่ 
                ๒.๑ ชุมชนบาลาดูวอ 
                ๒.๒ ชุมชนบางปูสุเหร่า 

                             ๓.หมู่บ้านบางปู  ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๓ มี ๔ ชุมชน   ได้แก่ 
                                ๓.๑ ชุมชนบางปูอนามัย 
                                ๓.๒ ชุมชนบางปูตือเง๊าะ 
                                ๓.๓ ชุมชนบางปูกือลอ 
                                ๓.๔ ชุมชนกือลอจือแร 
                     การเลือกต้ัง  มี  ๒  เขต 
                             โครงสร้างการบริหารของเทศบาลต าบลบางปู   ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางปู  มีการแบ่ง
เขตการเลือกต้ัง เป็น  ๒  เขตการเลือกตั้งประกอบไปด้วย  เขต ๑  เขต ๒  การบริหารงานในรูปแบบของการ
แยกฝ่ายบริหาร  และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีการเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง โครงสร้างการบริหารแยกเป็น 
                           - ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย    นายกเทศมนตรี  ๑  คน  รองนายกเทศมนตรี  
๒  คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ๑ คน   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑  คน 
                          - ฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู   จ านวน   ๑๐ คน  ประกอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปู และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปู 
โดยมีข้าราชการประจ าเป็นเลขานุการเทศบาลต าบลบางปู 
ประชากร 
                       ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

                    ประชากร ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร    ณ  วันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒  เทศบาล 
ต าบลบางปูจ านวนประชากรท้ังส้ิน   ๑๐,๓๒๔  คน  แยกเป็นชายจ านวน  ๕,๑๔๗  คน   หญิงจ านวน ๕,๑๗๗  
คน   จ านวนครัวเรือน  ๒,๑๗๕  ครัวเรือน   ความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนประชากร 
๒,๑๐๖  คน/ตารางกิโลเมตร   โดยสามารถจ าแนกเป็นรายหมู่ ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
ม.๑ 888 ๙๑๐ ๑,๗๙๘ 
ม.๒ 1,537 ๑,๕๓๘ ๓,๐๗๕ 
ม.๓ ๒,722 ๒,๗๒๙ ๕,๔๕๑ 

รวม  ๓ หมู ่ ๕,๑๔๗ ๕,๑๗๗ ๑๐,๓๒๔ 
       ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
             ๑)อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี ชาย ๑,596 คน หญิง ๑,๔42 คน รวม ๓,038   คน 
             ๒)อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี ชาย 3,054  คน หญิง  ๓,๑63  คน รวม  ๖,217  คน 
             ๓)อายุมากกว่า  ๖๐ ปี  ชาย  497  คน  หญิง 572  คน รวม  1,069  คน 


