สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานทีส่ ํ าคัญขององค์ การบริหารส่ วนตําบลตุยง
1.1 ประวัติความเป็ นมา
นายอนันต์ วัฒนานิกร อดีตศึกษาธิการอําเภอยะรังผูใ้ ห้ขอ้ มูล คําว่า “ตุยง” สันนิษฐานว่า
มาจากภาษามาลายูถิ่นว่า “ตันหยง” ซึ่ งแปลว่า แหลม (แหลมทราย) บ้านตุยง เดิมเป็ นที่อยูข่ องชาวประมง
ขนาดเล็ก ขึ้นกับเมืองหนองจิก (ตําบลดาโต๊ะ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2388 ต่วนกูปะสา เจ้าเมืองหนองจิกย้ายไป
ดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองปั ตตานี ต่อมาพระยาวิเชียรภักดีศรี สงคราม (เกลี้ยง) ได้รับการแต่งตั้งเจ้าเมืองหนองจิก
พระยาวิเชี ยรฯ เห็ นว่าที่ต้ งั เมืองหนองจิกเดิ มซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลดาโต๊ะ มีที่ทาํ เลไม่ดี ไม่สามารถทํามาค้าขาย
ติ ดต่อกับ เมื องชายทะเลอื่ น ๆ เช่ น กรันตัน ตรั งกูนา ยะหริ่ ง สายบุ รี ได้ส ะดวกทําให้บา้ นเมื องไม่เจริ ญ
เท่าที่ควร จึงย้ายเมืองเก่าซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลดาโต๊ะ มาตั้งเมืองหนองจิกขึ้นใหม่ที่บริ เวณหมู่บา้ นตุยง (ตันหยง)
ในปั จจุบนั และได้ชกั ชวนผูค้ นในเมืองยะหริ่ ง เมืองจะนะ เมืองสงขลา เมืองเทพา และเมืองนครศรี ธรรมราช
ซึ่ งพรรคพวกและเครื อญาติมาร่ วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง จนกระทัง่ เมืองได้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บมา
ประวัติและชื่ อหมู่บ้านต่ างๆในตําบล ตําบลตุยง มีหมู่บ้านทั้งหมด จํานวน 8 หมู่บ้าน
บ้ านคลองรี หมู่ที่ 1
เดิ มได้มีคนจีนได้เข้ามาอาศัยทํากินในหมู่บา้ น พออยูไ่ ด้ไม่นานก็ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไป
ต่อมาก็ได้มีชาวไทยมุสลิมชื่อว่า นายเตะดอเฮง ได้เข้ามาอยูอ่ าศัยและได้ชกั ชวนให้ญาติพี่นอ้ งของตนเข้ามา
อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน และได้เรี ยกชื่อหมู่บา้ นว่า “บ้านโคกขรบ” หรื อชาวมุสลิมเรี ยกว่า “บ้านบาโงกือกุ” (เป็ น
ชื่อของต้นไม้ชนิ ดหนึ่ งลําต้นมีหนามและผลกินได้) แต่เดิมชาวบ้านส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทํานํา และทํา
การประมง ประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่รวมกันแบบพี่น้อง ต่อมาเมื่อมีความเจริ ญขึ้นก็ได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นหมู่บา้ น “บ้านคลองรี ” และได้เกิดเป็ นชุมชนขึ้นจนถึงปัจจุบนั
โดยแบ่ งการปกครองเป็ น 2 ส่ วน คือ
เขตเทศบาล 2 ชุ มชน
- ชุมชนวัดมุจลินทร์
- ชุมชนริ มคลอง
เขต อบต.
- บ้านคลองรี
บ้ านตุยง หมู่ที่ 2
โดยแบ่ งการปกครองเป็ น 2 ส่ วน คือ
เขตเทศบาล 3 ชุ มชน
- ชุมชนย่านมัสยิด
- ชุมชนริ มนํ้า
- ชุมชนโคกจันทร์
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เขต อบต.
- บ้านคลองขุด
บ้ านโคกดีปลี หมู่ที่ 3
บรรพบุรุษที่ต้ งั อยูก่ ่อนนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด สันนิษฐานว่า ที่ดินตรงนี้ เป็ นโคกสู งมีพริ ก
ขึ้นอยู่มากมายอุดมสมบูรณ์ พร้ อมทุกอย่าง เห็นว่าเหมาะสําหรับทําที่อยู่อาศัย จึงชักชวนกันมาอยู่เพิ่มขึ้น
เพราะมีเนื้ อที่กนั มากพอจับจองแบ่งกันทํามาหากิ น การตั้งชื่ อโคกดีปลี เข้าใจว่า โคกนี้ มีดีปลี (พริ ก) เป็ น
จํานวนมาก เลยตั้งชื่อว่า “โคกดีปลี” นี้มาตลอด
โคกเลียบเป็ นส่ วนกลางของหมู่บา้ นต่อจากโคกดีปลีไปทางทิศตะวันออกมีชื่ออีกหลายโคก
ชื่อ โคกกลาง, โคกออก, โคกสําโหรง โคกสําโหรงเป็ นที่ดินสร้างวัดขึ้นชัว่ คราวมีพระภิกษุมาจําวัดอยูไ่ ด้กี่ปี
ไม่ทราบ ต่อมาก็เลยยกเลิกไปหมด เขตของหมู่บา้ นโคกดีปลีติดต่อกับบ้านกาหยี มีชาวมุสลิมอยูก่ นั
ส่ วนทิ ศ ตะวันตก ชื่ อโคกม่วง ที่ ไ ด้ชื่ อโคกม่วงเพราะมี ต้นมะม่วงใหญ่ อยู่ต้นหนึ่ ง วัด
ประมาณรอบต้น 2 เมตรกว่า สู งประมาณ 16 เมตร เดี๋ยวนี้ ตายไปหมดแล้วกว่า 10 ปี และมีตน้ ไทรใหญ่อยู่
หนึ่ งต้นเขาเรี ยกว่าทวดไทรเหลือง อยู่ทางด้านเหนือของต้นมะม่วงห่างกันประมาณ 100 เมตร มีคนนับถื อ
บนบาลกันมากในเรื่ องต่าง ๆ แล้วแต่ความประสงค์ มีครอบครัวอาศัยอยูห่ ลายครอบครัวในปั จจุบนั
ส่ วนทิศเหนื อมีชื่อว่า โคกอีนิน เพราะมีตน้ อินทนินที่ดินทางทิศนี้ มีเนื้ อที่มาก เพราะติดต่อ
กับเขตอื่นด้วย ส่ วนเขตนี้ได้ทาํ เป็ นป่ าช้าสําหรับเผาศพในหมู่บา้ นเป็ นเชิงตะกรเผาศพ และสร้างศาลาไว้ทาํ
พิธี 2 หลัง มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วม ต่อจากนั้นก็เป็ นของส่ วนบุคคลในปั จจุบนั
ส่ วนทิศใต้ มีตน้ เลียบใหญ่อยูห่ นึ่งต้นไม่ทราบว่ามีอายุเท่าไร เลยตั้งชื่อว่าโคกเลียบมาจนถึง
ปั จจุบนั เขาเล่ากันว่าต้นเลียบที่อยูท่ างหลวงมีอายุเท่ากับต้นเลียบในหมู่บา้ น ต่อจากโคกเลียบมีอีกหลายโคก
และเป็ นเนื้ อที่ทาํ กินทั้งหมดและมีสายล้อมรอบทั้งนั้น ถัดมาก็เป็ นโคกเสื อ เล่ากันว่ามีเสื ออยูม่ าก ถัดไปชื่ อ
โคกกาเด ต่อมาเปลี่ยนเป็ นชื่อ โคกหว้า ซึ่ งอยูใ่ กล้กบั ถนนใหญ่ หมดเขตที่สายนํ้าสะพานคลองขุด
ทางทิศตะวันออกต่อจากโคกเสื อมีสายนํ้ากั้นอยู่เรี ยกว่า โคกเครี ยด ติดกับคลองกาหยีที่
ไหลผ่านไปลงคลองบ้านตุยงออกไปสู่ ทะเลบ้านบางตาวา และยังเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา อีกหลายแห่ ง
เพราะเป็ นที่ลึก แต่ละโคกมีสายนํ้าล้อมรอบไปมาไม่สะดวกเหมือนปั จจุบนั สมัยก่อนต้องเดินทางตามคันนา
ล่องนํ้าข้ามพรุ ถึงจะไปมาหาสู่ กนั ได้ ต่อมาก็เริ่ มใช้เรื อกันทุกครัวเรื อนเพราะทุกคนมีอาชี พทํานากัน ที่บา้ น
โคกดี ปลีสมัยก่อน ได้ผลอุดมสมบูรณ์ดงั สุ ภาษิตที่ว่า “ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว” อยูก่ ิ นกันอย่างสบาย ไม่
เดือดร้อนในการครองชีพ สมัยก่อนไม่สะดวกอยูอ่ ย่างเดียวคือ การไปมาหาสู่ กนั ต่อมาก็เริ่ มมีสะพานเข้ามา
ใช้และมีศาลาริ มทางถนนเข้าหมู่บา้ นโคกดีปลี และสะพานข้ามพรุ ไปบ้านโคกดีปลี สะพานที่ใช้สร้างใช้ไม้
ตะเคียนทําเสาและคานส่ วนไม้พ้ืนใช้ไม้เคียม ความหนาหนึ่ งนิ้วครึ่ ง กว้าง 10 นิ้ว เรี ยบคู่กนั ไป 2 แผ่น ยาว
ประมาณ 50 เมตร ส่ วนทุนสร้างได้มาจากวัดตุยง เป็ นผูจ้ ดั สรรงบประมาณร่ วมกับชาวบ้าน ชาวบ้านเป็ นผู้
ช่วยกันสร้างสะพานนี้ ไม่ทราบว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน พ.ศ. 2470
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ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริ ญขึ้น การคมนาคมก็สะดวก ทางอําเภอหรื อหน่ วยงานใดไม่ทราบ
ได้คิ ดหาทางทํา ถนนเข้า หมู่บา้ นโดยปรึ ก ษา กํา นัน ผูใ้ หญ่บ ้าน เพื่อขอที่ ดินทํา ถนน เมื่ อชาวบ้า นรู้ และ
เล็งเห็นถึงความสะดวกก็ยอมให้ที่ดิน ก็เลยลงมือทําเป็ นเส้นทาง ขอแรงชาวบ้านมาขุดเป็ นคูเกลี่ยพอเดินได้
เลยรื้ อสะพานเก่าที่มีอยู่ไปทําที่ถนนใหม่ตดั บ้านโคกดีปลี และอีกสะพานทําข้ามไปโคกม่วง ที่ขา้ ง อบต.
ต่อมาทางราชการได้จดั หาเงินงบประมาณเข้ามาช่ วยเหลือทุกปี จนกลายเป็ นถนนลาดยางในปั จจุบนั และมี
ไฟฟ้ าใช้ มี น้ ํา ประปาใช้ ป ระจํา หมู่ บ ้า น เจริ ญ ขึ้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ถนนเข้า หมู่ บ ้า นสายนี้ สร้ า งหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 กว่าจะสร้างสําเร็ จเหมือนในปั จจุบนั ก็ใช้เวลาหลายปี
โดยปกครองเป็ นเขต อบต. คือ บ้านโคกดีปลี
บ้ านท่ ายาลอ หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บา้ นท่ายาลอ ความหมายคําว่า “ ท่ายาลอ” เดิมมาจากเรื อชักพระที่ได้มาจอดที่
ใต้สะพานแม่น้ าํ คลองตุยงในปั จจุบนั หมู่บา้ นท่ายาลอจะอยูต่ ิดต่อกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยงหมู่ที่ 4
ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาอิสลามจะประกอบอาชี พการประมงเป็ นหลักใช้คลองตุยงเป็ นเส้นทาง
เดินเรื อ จากหมู่บา้ นต่าง ๆ ออกสู่ ทะเลนอกจากนั้นยังประกอบอาชี พธุ รกิจ ทํานา ทําสวน รับจ้าง และเลี้ยง
สัตว์ โรงงานทํายางรี ดยางเดรฟ 1 โรง การคมนาคมไม่สะดวกกับการสัญจรไปมาในหมู่บา้ น ไม่มีถนน
หนทางระหว่างหมู่บา้ นใกล้ ๆ นอกจากนั้นยังขาดนํ้าที่เป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องใช้ในชี วิตประจําวันและขาดการ
สื่ อสารที่ดี
โดยแบ่ งการปกครองเป็ น 2 ส่ วน คือ
เขตเทศบาล 2 ชุมชน
- ชุมชนท่ายาลอ
- ชุมชนกะลูแป
เขต อบต.
- บ้านดาริ ง
บ้ านแฉงแหวง หมู่ที่ 5
นายยายอ เจะคาเร็ ง ตั้งบ้านเรื อนเลขที่ 14 ได้เล่าว่า คําว่า “แฉงแหวง” หมายถึง
แฉงตะเกี ยงแก๊สแหว่ง นานมาแล้วมีคนสองคนมีอาชีพหาปลาเป็ นประมงแต่อยูม่ าคืนหนึ่ งเขาทั้งสองคนมี
เรื อหาปลาอยูห่ นึ่ งลํา คนหนึ่ งเป็ นนายท้าย อีกคนหนึ่ งเป็ นแทงปลา คนแทงก็จะใช้ตะเกียงแก๊สส่ องดูปลา
ขณะนั้นเองจระเข้ตวั หนึ่งใช้หางตีไปถูกแฉงตะเกียงแก๊สแหว่ง และทั้งสองคนก็เลยตั้งชื่อหมู่บา้ นนี้ วา่ “แฉง
แหวง” มาจนถึงปั จจุบนั
โดยปกครองเป็ น เขต อบต. คือ บ้านแฉงแหวง
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บ้ านปะกาลือสง หมู่ที่ 6
ปะกาลือสง แปลเป็ นภาษาไทยว่า ครกตําข้าว นายอีซอ สะมะแอ ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่ 16
ได้ให้ขอ้ มูลว่า หมู่บา้ นปะกาลือสงเป็ นชุมชนเล็ก ในสมัยก่อนมีที่ต้ งั ของหมู่บา้ นเดิมอยูท่ ี่บริ เวณโรงเรี ยนใน
ปัจจุบนั ซื่อหมู่บา้ นภาษาถิ่นแปลความหมายเป็ นภาษาไทย คือ ครกตําข้าวมีตาํ นานเล่าว่าสมัยก่อน ปะกาลือ
สง มีพ้ืนที่ทาํ นาที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าํ มีชาวมลายูมาติดต่อค้าขายข้าว เป็ นชาวตรังกาบู โดยมาค้าขาย
ทางเรื อตามคลองตุยงปั จจุบนั และมาขึ้นที่ท่าคลองเล็กละแวกหมู่บา้ นเรี ยกว่า กาแลบือระ ซึ่ งแปลว่าข้าวสาร
โดยมีการซื้ อขายสิ นค้าที่นี่ ปั จจุบนั เป็ นคูน้ าํ เล็ก ๆ ต่อมาชาวตรังกานูส่วนหนึ่ งได้ต้ งั ถิ่นฐานที่ปะกาลือสง มี
นายมานิ โตะบานุง ชาวตรังกานู เสมือนเป็ นบรรพบุรุษชาวตรังกานูของผูค้ นในหมู่บา้ น ในสมัยก่อนคนใน
หมู่บา้ นมรการตําข้าว โดยใช้ครกใหญ่แบบเหยียบ โดยมีการทําครกใหญ่หนึ่ งแห่ ง ซึ่ งเป็ นของนายโตะแว
โตะเตะ เป็ นเสมือนผูน้ าํ หมู่บา้ น โดยเพื่อนบ้านจะมาตําข้าวที่ครกแห่งนี้ที่เดียว นายโตะแว โตะเตะ ก็เป็ นต้น
ตระกูลของชาวบ้านปะกาลือสงในปั จจุบนั
โดยปกครองเป็ นเขต อบต. คือ บ้านปะกาลือสง
บ้ านโคกม่ วง หมู่ที่ 7 และ บ้ านบางปลาหมอ หมู่ที่ 4
บ้านโคกม่วง หรื อ กําปงลาโงเปาว์ นายดอเลาะ ตาเละ ตั้งบ้านเรื อนเลขที่ 133/1 ได้ให้
ข้ อ มู ล ว่ า เดิ ม ชื่ อ บ้ า นตัก กื อ ดั ม แปลว่ า แรกเริ่ มหรื อดั่ ง เดิ ม อยู่ ใ นเขตการปกครองของบ้ า น
ท่ายาลอ ซึ่งประกอบด้วย บ้านท่ายาลอ บ้านตักกือดัม บ้านโคกม่วง บ้านดาริ ง ต่อมาได้แยกการปกครอง
มาเป็ นหมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วงและบ้านตักกือดัม
เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ได้แยกมาเป็ นหมู่ที่ 8 บ้านบางปลาหมอ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของบ้านโคกม่วง
เดิม ส่ วนหมู่ที่ 7 ตามเขตการปกครอง เรี ยกว่า บ้านโคกม่วง แต่ประชาชนยังใช้เรี ยกชื่ อเดิมว่า บ้านตักกือ
ดัม หรื อตักกือแด
โดยปกครองเป็ น เขต อบต. คือ บ้านโคกม่วงและบ้านบางปลาหมอ
1.2. ทีต่ ้ งั
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง ตั้งอยู่ในพื้นที่อาํ เภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี มีระยะทาง
ห่างจากอําเภอหนองจิก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปั ตตานี ประมาณ 10 กิโลเมตร
1.3. เนือ้ ที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง มีเนื้ อที่ประมาณ 8,500 ไร่ หรื อ 16.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่ ง
พื้นที่ของตําบลตุยง คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี หมู่ที่ 2 บ้านตุยง และหมู่ที่ 4 บ้านท่ายาลอ บางส่ วน เป็ นพื้นที่
ของเทศบาลตําบลหนองจิก
เนือ้ ที่แต่ ละหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2

มีพ้นื ที่ 2,060
มีพ้ืนที่ 712

ไร่
ไร่
4

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

3
4
5
6
7
8

มีพ้นื ที่ 2,963
มีพ้นื ที 671
มีพ้นื ที่ 683
มีพ้นื ที่ 1,016
มีพ้นื ที่ 625
มีพ้นื ที่ 460

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

เขตตําบล
เป็ นที่ราบ พื้นที่บางส่ วนอยูใ่ กล้ทะเล
หมู่ที่ 4,8
เป็ นพื้นที่ราบชายฝั่ง
หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 เป็ นพื้นที่ราบ
1.4. อาณาเขตขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
ระยะทางห่างจากอําเภอประมาณ 3 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จดตําบลบางตาวา
ทิศใต้
จดตําบลบ่อทอง
ทิศตะวันออก
จดตําบลดอนรักกับเกาะเปาะ
ทิศตะวันตก
จดตําบลบางเขา

อําเภอหนองจิก
อําเภอหนองจิก
อําเภอหนองจิก
อําเภอหนองจิก

จํานวนประชากร ในเขตตําบลตุยง 6,525 คน
เพศ ชาย 3,243 คน
เพศ หญิง 3,282 คน
แยกเป็ นหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี
หมู่ที่ 2 บ้านคลองขุด
หมู่ที่ 3 บ้านโคกดีปลี
หมู่ที่ 4 บ้านดาริ ง
หมู่ที่ 5 บ้านแฉงแหวง
หมู่ที่ 6 บ้านปะกาลือสง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านบางปลาหมอ
รวม

ชาย
297
336
323
722
220
598
324
423
3,243

หญิง
264
371
309
655
232
648
337
466
3,282

รวม
561
707
632
1,377
452
1,246
661
889
6,525
5

แยกตามจํานวนครัวเรือน
หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี
หมู่ที่ 2 บ้านคลองขุด
หมู่ที่ 3 บ้านโคกดีปลี
หมู่ที่ 4 บ้านดาริ ง
หมู่ที่ 5 บ้านแฉงแหวง
หมู่ที่ 6 บ้านปะกาลือสง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านบางปลาหมอ
รวม

จํานวนครัวเรือน
103
174
200
288
94
206
171
153
1,389

(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2558 จากสํานักบริ หารการทะเบียนอําเภอหนองจิก กรมการ
ปกครอง)
จํานวนหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง มี จํานวน 8 หมู่บา้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย จํานวน 1,389 ครัวเรื อน และประชากรทั้งสิ้ น 6,525 คน
1.5 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทัว่ ไปเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่ วนติดชายฝั่งทะเลเหมาะ
สําหรับการทําประมงเรื อเล็ก และทําการเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ทํานา
พืน้ ทีถ่ ือครอง
มีที่ดินเป็ นของตนเอง
2,342 ไร่
มีที่ดินเป็ นของตนเองแต่ตอ้ งเช่าบางส่ วน
146 ไร่
ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเองและต้องเช่าที่ดินทั้งหมด 180 ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ อิทธิ พลจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่ วงฤดูฝน และได้รับลม
ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ใ นช่ ว งฤดู ร้อ น ทํา ให้มี เพี ย ง 2 ฤดู คื อ ฤดู ร้อ น ระหว่า งเดื อ นกุ ม ภาพันธ์ ถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม และฤดูฝน ในระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง เดือนมกราคม
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมโดยภาพรวม
2.1 การประกอบอาชี พของประชาชนในเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลตุยง คือ
ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ทําสวน ทํานา
ประมงทะเล และเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น ส่ วนอาชีพ ได้แก่ รับจ้างทัว่ ไป และค้าขาย
ประกอบอาชี พ
จํานวนชาวนา
62 ครัวเรื อน
จํานวนชาวสวน
50 ครัวเรื อน
จํานวนชาวไร่
76 ครัวเรื อน
จํานวนชาวประมงทางทะเล 288 ครัวเรื อน
จํานวนผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ าํ
42 ครัวเรื อน
การประกอบอาชี พ ประชาชนประกอบด้วยอาชีพหลากหลาย เช่น ค้าขาย เกษตร
และธุรกิจในครัวเรื อน
รับราชการ
810 คน
รับจ้าง
3,740 คน
เกษตรกรรม
494 คน
ประกอบอาชีพส่ วนตัว
455 คน
ประมงทางทะเล
288 คน
ประมงนํ้าจืด
1 คน
เลี้ยงสัตว์น้ าํ
42 คน
ไม่มีงานทํา
1,558 คน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ถนอมอาหาร
10 ครัวเรื อน
เย็บปั กถักร้อย
25 ครัวเรื อน
2.2 หน่ วยธุรกิจในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตําบลตุยง
โรงงานและสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม
1 แห่ง
คนงาน
169 คน
สถานประกอบการ
17 แห่ง
คนงาน
50 คน
2.3 การเกษตรและสั ตว์ เลีย้ ง
ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อยูใ่ นบางหมู่บา้ นของตําบล เช่น
ม.3,ม.5,ม.6, ม.7,ม.8 เป็ นต้น
7

3. สภาพทางสั งคม
3.1 การศึกษา

พืน้ ทีท่ างการเกษตร
ทํานา
ทําสวน
- สวนผัก
ทําไร่
- ไร่ ขา้ วโพด
- ไร่ ออ้ ย
สั ตว์ เลีย้ ง
- โค
- สุ กร
- สัตว์ปีก

50
2,196
2,196
313
4
77
6,100
759
37
5,304

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

- โรงเรี ยนประถมศึกษา
2
แห่ ง
- โรงเรี ยนบ้านปะกาลือสง หมู่ที่ 6
- โรงเรี ยนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7
- โรงเรี ยนมัธยมศึกษา (เอกชน)
1
แห่ ง
- โรงเรี ยนศาสน์สามัคคี (ปอเนาะ)
- ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1
แห่ ง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ครู ผดู ้ ูแลเด็ก จํานวน 2 คน
เด็กนักเรี ยน จํานวน 46 คน
โรงเรียนตาดีกา
9
แห่ ง
 ตาดีกานู รุลอิสลาม
ณ มัสยิดบ้านคลองรี
 ตาดีกาดารุ ลฟุรกอน
ณ มัสยิดยามิอิลเราะห์มะห์ (ม.2 บ้านตุยง)
 ตาดีกายามิอุลอัตฟาล
ณ มัสยิดยาแมะห์ (ม.2 บ้านแฉงแหวง)
 ตาดีกานูรุลอัตฟาล
ณ มัสยิดดารุ ลอีหม่าม (ม.บ้านดาริ ง)
 ตาดีการิ ฏวานิ ยะห์
ณ มัสยิดริ ฏวานิยะห์ (ม.4 บ้านท่ายาลอ)
 ตาดีกานู รุลฮูดา
ณ มัสยิดปะกาลือสง (ม.6 บ้านกาปะลือสง)
 ตาดีกานู รูลยันนะห์
ณ มัสยิดนูรูลยันนะห์ (ม.6 บ้านตากอง)
 ตาดีกาอัลฮีดายาตุลดีนียะห์
ณ มัสยิดอัลอีดายาตุลดีนียะห์
(ม.7 บ้านกือแด)
 ตาดีกาดารุ ณนาอีม
ณ มัสยิดดารุ ณนาอีม (ม.8 บ้านบางปลาหมอ)
8

- ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น
8
แห่ง
3.2 สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
- มัสยิด
9
แห่ ง
 มัสยิดคลองรี
 มัสยิดปะกาลือสง
 มัสยิดยิอิลเราะห์มะห์
 มัสยิดนูรุลยันนะห์
 มัสยิดยาแมะห์
 มัสยิดอัลฮีดายาตุลดีนียะห์
 มัสยิดดารุ ลนาอีม
 มัสยิดดารุ ณนาอีม
 มัสยิดริ ฏวานียะห์
- กูโบร์
3
แห่ ง
3.3 การสาธารณสุ ข
- อัตราการมีและใช้สุขาแบบราดนํ้า ร้อยละ 95
- แพทย์ประจําตําบล คือ นายดาโอะ สามะ
3.4 ความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สิน
- ฐานปฏิบตั ิทางทหาร
4
แห่ง
- ปั๊มนํ้ามัน
2
แห่ง
3.5 การนับถือศาสนาในตําบล (ร้ อยละ)
ศาสนาพุทธ 19.94 %
ศาสนาอิสลาม 80.06 %
4. การบริการพืน้ ฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมในตําบลตุยง ใช้การคมนาคมทางบกเป็ นสําคัญในการคมนาคม ติดต่อและ
ขนส่ งผลผลิตการเกษตรออกสู่ ตลาด ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 (สายเพชรเกษม) เป็ นเส้นทางหลัก
ส่ วนการคมนาคมติดต่อภายในตําบลใกล้เคียงใช้ถนน รพช. และใช้ถนนโครงข่ายผิวจราจรลูกรังหิ นคลุก
และคอนกรี ตซึ่งอบต. ดําเนิ นการก่อสร้างเอง อาจจะมีการคมนาคมทางนํ้าเป็ นบางส่ วนโดยจะใช้เส้นทาง
คลองตุยงเป็ นการเดินทางและขนส่ งผลิตภัณฑ์ทางการประมงอยูบ่ า้ น
4.2 ข้ อมูลด้ านแหล่ งนํา้ ดื่ม-นํ้าใช้ :
แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ
ลํานํ้า ลําห้วย
1
แห่ง
แหล่ งทีส่ ร้ างขึน้
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่
7
แห่ง
บ่อนํ้าบาดาลส่ วนตัว
8
แห่ง
บ่อนํ้าบาดาลสาธารณะ 3
แห่ง
9

บ่อนํ้าตื้นส่ วนบุคคล 128
แห่ง
บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ
3 แห่ง
ประปาหมู่บา้ น
14 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
คลองตุยง
4.3 การโทรคมนาคม
-โทรศัพท์สาธารณะ
15 แห่ง
- หอกระจายข่าว
9 แห่ง
- ศาลาประชาคม
1 แห่ง
4.4 การไฟฟ้า
จํานวนหมู่บา้ นที่ไฟฟ้ าเข้าถึง 8 หมู่บา้ น มีไฟฟ้ าใช้ทุกครัวเรื อน แต่มีบางบ้านที่เชื่อมโยง
สายไฟฟ้ ามาจากบ้านใกล้เคียง
5. ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทสี่ ํ าคัญ
การละเล่ นพืน้ เมืองในหมู่บ้าน
 การละเล่นพื้นเมือง มี ลูกข่าง กระโดดยาง ว่าว หมากเก็บ
 ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มี ซีละ ดีเกฮูลู
ประเพณี พิธีกรรมของหมู่บ้าน ของชุมชนในตําบลตุยง ปฏิบตั ิตามประเพณี พิธีกรรม
ตามหลักความเชื่อในศาสนาที่ตนนับถือ แยกเป็ น 2 ประเภท คือ
 อิสลาม มีประเพณี พิธีกรรมที่สาํ คัญ คือ วันเมาลิด กวนอาซูรอ แต่งงาน
มาแกปูโล๊ะ-มาแกแต สําหรับพิธีกรรมมี การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การทําฮัจย์ การเข้า
สุ นตั (มาโซะยาวี) การบริ จาคทาน
 พุทธ มีประเพณี พิธีกรรมที่สาํ คัญ คือ วันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ ชักพระ
แห่เรื อพระ วันสารทไทย แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลอยกระทง สําหรับพิธีกรรม มีการบวชนาค ทําบุญเดือน
สิ บ เวียนเทียน ทําบุญกระดูก ตักบาตร ฟังเทศน์
6. กลุ่มชาติพนั ธ์ -ภาษาพูด-ภาษาเขียน ของคนในตําบล
อดีต กลุ่มชาติพนั ธ์ของคนในตําบลตุยง เป็ นกลุ่มชนพื้นเมืองมลายู สื บเชื้ อสายมาจากชาว
มลายู มาตั้งแต่อดี ตกาล ตามประวัติศาสตร์ ไทยได้บนั ทึกไว้ว่า พื้นที่ดินแดนแห่ งภาคใต้ท้ งั หมดที่อยู่บน
คาบสมุทรมลายู หรื อคาบสมุทรมาลายา ใช้ภาษามลายูโบราณในการติดต่อสื่ อสารกันใช้เป็ นภาษามลายู
ท้องถิ่นเป็ นภาษาพูด การเขียนอักษรยาวีโบราณเป็ นภาษาเขียน ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม
ปั จจุบนั กลุ่มชาติพนั ธ์ของคนในตําบลตุยง ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหลานของคนในพื้นที่มาแต่
ดั้งเดิม มีบางส่ วนที่มาจากหลายท้องที่ ด้วยปั จจัยหลายอย่าง เช่น การมาซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยูอ่ าศัย และทํา
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การเกษตร หรื อแต่งงานกับคนในพื้นที่ คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดและเขียนภาษาไทยในการสื่ อสาร
กัน
ส่ ว นผูส้ ู ง อายุ ย งั ใช้ภ าษามลายูท ้อ งถิ่ น เป็ นภาษาพู ด และใช้อ ัก ษรยาวีเ ป็ นภาษาเขี ย น
ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีบางส่ วนนับถือศาสนาพุทธ ซึ่ งอพยพมาจากถิ่นอื่นพูดภาษาไทย
ปั กษ์ใต้ และใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาเขียน
7. ข้ อมูลอืน่ ๆ
7.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง มีทรัพยากรทางทะเลในเขตพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 และปลานํ้าจืด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
7.2 มวลชนจัดตั้ง
- ผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน
303 คน
- อสม.
64 คน
- ชรบ.
181 คน
- อพปร.
85 คน
- อรบ.
45 คน
8. ศักยภาพในตําบล
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง มีโครงสร้างการบริ หารงานขององค์กรที่ชดั เจน จํานวน คือ
6 ส่ วนราชการ คือ สํานักงานปลัด ส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ วน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และส่ วนส่ งเสริ มการเกษตร โดยมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากรทั้งหมด 11
ตําแหน่ ง และมีปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นหัวหน้าบังคับบัญชา ภายใต้การกํากับดูแลของนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นองค์กรนิ ติบุคคลที่กฎหมายกําหนดให้สามารถจัดหา
รายได้เอง เช่น จัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที่ ตลอดทั้งมีอาํ นาจออกข้อบังคับเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ และล้อเลื่อน ตลอดทั้งมี อาํ นาจออกข้อบังคับ เพื่อเก็บ ภาษีอากรและค่า ธรรมเนี ย มเพิ่ม ขึ้ นไม่เกิ น
ร้ อยละสิ บของค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุ รา ฯลฯ มี
ความคล่องตัวในการบริ หารงบประมาณองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบล นั้น มี
ระเบียบในการดําเนิ นงานเป็ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยเฉพาะ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรั บเงิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรั กษาเงิ นและการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ.2547 ระเบี ยบว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2541 ฯลฯ
กําหนดให้มีกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้ น ดังนี้
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8.1 ศักยภาพขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล
1. บุคลากร
คณะบริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบล
1. นายสะมะแอ
หะยีตาเยะ
2. นายแวหะมะ
หะยีมะแซ
3. นายยูโซะ
สามะ
4. นางสุ ภาพรรณ
เนื้อนุ่ม
สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบล
1. นายตอเละ
ยูโซะ
2. นายยา
สาแม
3. นายการี ยา
หะยีตาเยะ
4. นายสะการี ยา
มามะ
5. นายไพรัช
ธรรมสโร
6. นายเอกริ นทร์
สุ วรรณ์
7. นายสะอาด
เปาะกา
8. นายศรี เนตร
มาปิ๊ ก
9. นายมหามัดราวี
สะนิ
10. นายแวอาแซ
แวบีรู
11. นายเจะอูมา
มามะ
12. นายอิสมาน
มะลี
13. นายรอมหลี
ดามิ
14. นายแวอาแซ
แวดาแม
15. นายมูฮมั หมัดดาริ ส ยุนุ
16. นายเจะอาแซ
มามะ
สภาองค์ การบริหารส่ วนตําบล
1. นายศรี เนตร
มาปิ๊ ก
2. นายมูฮมั หมัดฮาริ ส ยูนุ
3.ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จํานวนบุคลากร
พนักงานส่ วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัว่ ไป

จํานวน 4 คน
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง
เลขานายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง
จํานวน 18 คน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ส.อบต.หมู่ที่ 8
จํานวน 3 คน
ประธานสภา อบต.ตุยง
รองประธานสภา อบต.ตุยง
เลขานุการสภา อบต.
รวมทั้งสิ้น 32 คน
จํานวน 15 คน
จํานวน
2 คน
จํานวน 15 คน
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2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
- อนุปริ ญญา / ปวส. / ปวท.
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
5
5
2
13
3

3.รายได้ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
ปี งบประมาณ 2554
จํานวนทั้งสิ้น
- รายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
จํานวนทั้งสิ้ น
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
จํานวนทั้งสิ้ น
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวนทั้งสิ้ น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวนทั้งสิ้ น
จํานวนทั้งสิ้น
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
หมวดภาษีจดั สรร
จํานวนทั้งสิ้ น
จํานวนทั้งสิ้น
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป
จํานวนทั้งสิ้ น
ปี งบประมาณ 2555
จํานวนทั้งสิ้น
- รายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
จํานวนทั้งสิ้ น
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
จํานวนทั้งสิ้ น
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวนทั้งสิ้ น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวนทั้งสิ้ น
จํานวนทั้งสิ้น
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
หมวดภาษีจดั สรร
จํานวนทั้งสิ้ น
จํานวนทั้งสิ้น

คน
คน
คน
คน
คน
คน
16,961,256.28 บาท
156,215.36
140,400.62

บาท
บาท

60,163.56
10,593
682,084.54

บาท
บาท
บาท

10,047,542.74 บาท
10,047,542.74 บาท
6,231,629
บาท
20,507,351.05 บาท
145,940.67
164,065

บาท
บาท

82,167.46
210
393,389.13

บาท
บาท
บาท

10,593,773.92 บาท
10,593,773.92 บาท
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- เงินอุดหนุนทัว่ ไป

จํานวนทั้งสิ้ น

9,520,188

บาท

ปี งบประมาณ 2556
จํานวนทั้งสิ้น 21,750,000
บาท
- รายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
จํานวนทั้งสิ้ น 155,000
บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
จํานวนทั้งสิ้ น 286,000
บาท
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวนทั้งสิ้ น 65,000
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวนทั้งสิ้ น 14,000
บาท
จํานวนทั้งสิ้น 520,000
บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
หมวดภาษีจดั สรร
จํานวนทั้งสิ้ น 11,230,000
บาท
จํานวนทั้งสิ้น 11,230,000
บาท
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป
จํานวนทั้งสิ้ น 10,000,000
บาท
8.2 ศักยภาพของชุ มชนและพืน้ ที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
จํานวนกลุ่มทุกประเภท
จํานวน 11 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มอาชีพเย็บผ้า หมู่ที่ 1 , 2 , 4
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชัง หมู่ที่ 6, 8
- กลุ่มอาชีพงานดอกไม้ประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์ OTOP) หมู่ที่ 3
- กลุ่มเลี้ยงไก่กระทงพันธุ์เนื้อ หมู่ที่ 3
- กลุ่มอาชีพปลูกอ้อย หมู่ที่ 5
- กลุ่มอาชีพตัดเย็บชุดนักเรี ยน หมู่ที่ 6
- กลุ่มอาชีพทําปลาหวาน ปลาเค็ม หมู่ที่ 4
- กลุ่มอาชีพทําหมวกกะปิ เยาะ หมู่ที่ 2 , 7
- กลุ่มแม่บา้ นปะกาลือสง หมู่ที่ 6
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3
- อาสาสมัคร ชรบ.รักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น อรบ. หมู่ที่ 1-8
2. ผลิตภัณฑ์ ของชุ มชนและท้องถิ่น (OTOP)
- เครื่ องแต่งกายมุสลิม
- งานดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
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3. โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/สถานทีส่ ํ าคัญ/แหล่ งท่ องเทีย่ วในตําบล
- วัดมุจลินทวาปี วิหาร (วัดหลวงพ่อดํา)
- เมืองเก่าหนองจิก
- จุดชมวิว ฝายกั้นนํ้าบ้านตุยง
4. ข้ อมูลการเมือง/การบริ หาร (ผู้นําชุ มชน ผู้นําท้องถิ่น )
กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
1. นายดาโอะ
สามะ
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 1
2. นายวิวฒั น์
เพชรบริ สุทธิ์ ผช.ปค. หมู่ที่ 1
3. นางสุ พิศ
เหมือนพยอม ผช.ปค. หมู่ที่ 1
4. นางมารี ยะ๊ ห์
เจ๊ะอาแซ
แพทย์ประจําตําบล
5. นายเสกสิ ทธิ์
พลายด้วง
ผรส. หมู่ที่ 1
6. นายไพรัตน์
ยิม้ วัลย์
ผรส. หมู่ที่ 1
7. นายอับดุลการิ ม
มะเซ็ง
ผรส. หมู่ที่ 1
8. นายอับดุลฮาเล็ม
หะมะ
ผรส. หมู่ที่ 1
9. นายชาญชัย
สุ วรรณยุหะ ผรส. หมู่ที่ 1
10. นายอับดุลเลาะ
มูซอ
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 2
11. นายอิบรอเฮง
แวยูโซะ
ผช.ปค. หมู่ที่ 2
12. นายอับดุลเล๊าะ
หะยีตาเยะ
ผช.ปค. หมู่ที่ 2
13. นายมะรื อนัน
ดือราแม
ผรส. หมู่ที่ 2
14. นายสมาน
วันมุกตา
ผรส. หมู่ที่ 2
15. นายมะเปาะซี
อีซอ
ผรส. หมู่ที่ 2
16. นายเล็ก
แซ่ซี่
ผรส. หมูที่ 2
17. นายฮารงสะ
ยูโซะ
ผรส. หมูที่ 2
18. นายวรรณะ
อํามาตย์
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 3
19. นายวิรัช
ตันติพงษ์
ผช.ปค. หมู่ที่ 3
20. นางอุษา
เทียมแก้ว
ผช.ปค. หมู่ที่ 3
21. นายพัฒนะ
หนูเกื้อ
ผรส. หมู่ที่ 3
22. นายจตุพล
พวงบุระ
ผรส. หมูที่ 3
23. นายประคอง
มณี รัตน์
ผรส. หมู่ที่ 3
24. นายคนอง
พุทธแสง
ผรส. หมู่ที่ 3
25. นายภาณุ
บุญกุศล
ผรส. หมู่ที่ 3
26. นายเจะอับดุลวาหับ เจริ ญยืน
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 4
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27. นายซุลกิฟลี
28. นายสะมะแอ
29. นายมะรอยี
30. นายแวดอเลาะ
31. นายรุ สลัม
32. นายจรัญ
33. นางวาสนา
34. นางสุ ภาณี
35. นายสการี ยา
36. นายมะยาเอะ
37. นายแวอาลี
38. นายมะดิง
39. นายฮาซัน
40. นายรอแม
41. นายมะแอ
42. นายอุสมาน
43. นายมะรอนิง
44. นายหามะ
45. นายอารี ฟิน
46. นายสะอารี
47. นายมูฮาํ หมัดโสะ
48. นายดอเลาะ
49. นายอับดุลเลาะ
50. นายเจะยอ
51. นายแวฮามะ
52. นายอันนุ วา
53. นายอะแส
54. นายมือลี
55. นายสะมะแอ
ผู้นําศาสนา
1. นายดอเลาะ สอเหาะ
2. นายมะแอ แมเราะ

เจะสะมะแอ
อาลี
หะ
แวยูโซะ
บือราเฮง
จินตพันธ์
จินตพันธ์
ชูหา
ดือรามะ
โตะลี
แวดอเลาะ
สามะ
หะยีเจะเด็ง
ยูโซะ
สุ เด็ง
หะยีลาเตะ
ยาแม
ยูโซะ
เจะสะอะ
บือราเฮง
มามะ
อาบู
บือราเฮง
สุ หลง
สะแม
หะยีสุหลง
เจะดะ
หามิ
ยุนุ

ผช.ปค. หมู่ที่ 4
ผช.ปค. หมู่ที่ 4
สารวัตรกํานัน
สารวัตรกํานัน
ผรส. หมู่ที่ 4
กํานันตําบลตุยง
ผช.ปค. หมู่ที่ 5
ผช.ปค. หมู่ที่ 5
ผรส. หมู่ที่ 5
ผรส. หมู่ที่ 5
ผรส. หมู่ที่ 5
ผรส. หมู่ที่ 5
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 6
ผช.ปค. หมู่ที่ 6
ผรส. หมู่ที่ 6
ผรส. หมู่ที่ 6
ผรส. หมู่ที่ 6
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 7
ผช.ปค. หมู่ที่ 7
ผช.ปค. หมู่ที่ 7
ผรส. หมู่ที่ 7
ผรส. หมู่ที่ 7
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 8
ผช.ปค. หมู่ที่ 8
ผรส. หมู่ที่ 8
ผรส. หมู่ที่ 8
ผรส. หมู่ที่ 8
ผรส. หมู่ที่ 8
ผรส. หมู่ที่ 8
อิหม่าม มัสยิดคลองรี ม.1
บิหลัน่ มัสยิดคลองรี ม.1
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3. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุ ทธิ สมณวัตร
เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปี วิหาร ม.1
4. นายหะยีดิง หะยีอุสมาน
อิหม่าม มัสยิดยามิอิลเราะห์มะห์ ม.2
5. นายนิฟูอาด บาสาลาฮา
คอเต็บ มัสยิดยามิอิลเราะห์มะห์ ม.2
6. นายอะแซ สาแม
บิหลัน่ มัสยิดยามิอิลเราะห์มะห์ ม.2
7. นายเซ็ง มะแซ
อิหม่าม มัสยิดยาแมะห์ ม.2
8. นายอัมเสาะ เจะคาเรง
คอเต็บ มัสยิดยาแมะห์ ม.2
9. นายมูซอ เจะสะนิ
บิหลัน่ มัสยิดยาแมะห์ ม.2
10. นายหามะ คารี
อิหม่าม มัสยิดริ ฎวานียะห์ ม.4
11. นายแวสมาแอ สะแลแม
คอเต็บ มัสยิดริ ฎวานียะห์ ม.4
12. นายมะแอ มะลี
บิหลัน่ มัสยิดริ ฏวานียะห์ ม.4
13. นายอารง มะแอ
อิหม่าม มัสยิดดารุ ลอีหม่าม ม.4
14. นายสะนิ มามุ
บิหลัน่ มัสยิดดารุ ลอีหม่าม ม.4
15. นายอาแซ แวกือจิ
อิหม่าม มัสยิดปะกาลือสง ม.6
16. นายอาแว หะยีหามะ
คอเต็บ มัสยิดปะกาลือสง ม.6
17. นายยูโซะ หยีบือเฮง
บิหลัน่ มัสยิดปะกาลือสง ม.6
18. นายอ๊ะหามะ หะยีดือราแม อิหม่าม มัสยิดนูรุลยันนะห์ ม.6
19. นายดือเระ หะยีสมาแอ
คอเต็บ มัสยิดนูรุลยันนะห์ ม.6
20. นายรอสาลี เจะอาแซ
บิหลัน่ มัสยิดนูรุลยันนะห์ ม.6
21. นายสมาแอ บือราเฮง
อิหม่าม มัสยิดฮีดายาตุลดีนียะห์ ม.7
22. นายกอเดร์ หะยีดาโอะ
คอเต็บ มัสยิดฮีดายาตุลดีนียะห์ ม.7
23. นายบือราเฮง มะดีเยาะ
บิหลัน่ มัสยิดฮีดายาตุลดีนียะห์ ม.7
24. นายการิ ง สะแม
อิหม่าม มัสยิดดารุ ลนาอีน ม.8
25. นายมะรอเซะ สาและ
คอเต็บ มัสยิดดารุ ลนาอีน ม.8
26. นายแวสะมาแอ แวยูนุ
บิหลัน่ มัสยิดดารุ ลนาอีน ม.8
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