
 

ขอมูลท่ัวไป 

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

 1. สภาพทั่วไป 

     1.1 ท่ีตั้ง 

  องคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ  ต้ังอยูหมูที่ 5 บานสุไหงบาลา ตําบลมะนังตายอ อําเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  โดยมีระยะทางหางจากตัวอําเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 12  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ติดตอ 

ดังน้ี  

 -ทิศเหนือ   ติดตอ ตําบลละหาร  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 -ทิศใต   ติดตอ ตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาสและ 

      ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

 -ทิศตะวันออก  ติดตอ ตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาสและ   

    ตําบลลําภู  อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 

 -ทิศตะวันตก  ติดตอ  ตําบลละหาร  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

       1.2 เน้ือท่ี  

 ตําบลมะนังตายอมีพื้นที่โดยรวม  35  ตารางกิโลเมตร หรือ 21,875 ไร 

         1.3 ภูมิประเทศ 

 ตําบลมะนังตายอ มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม  ทุงนา   พื้นที่โดยทั่วไปสลับกับพื้นที่สวนยางพาราของราษฎร  

สภาพของดินสวนใหญเปนดินลูกรัง มีบางแหงเปนดินเหนียว พื้นที่ราบลุมติดกับระดับนํ้า  คลองที่ขุดเพื่อระบายนํ้า

และมีแมนํ้ายะกัง  ซึ่งไดรับนํ้าจากเทือกเขาในเขตอําเภอระแงะ  ไหลผานไปยังหมูบานตางๆในเขตตําบลจึงทําใหฤดู

ฝนมีนํ้าทวมในพื้นที่ที่อยูติดกับแมนํ้ายะกัง 

         1.4 ภูมิอากาศ  

  อากาศโดยทั่วไปไมรอนจัด  เน่ืองจากมีอิทธิพลของรองมรสุมพาดผานจากทะเล จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดู

รอนและฤดูฝน 

  



 

  1.5 จํานวนหมูบาน   

โดยแยกพื้นการปกครองออกเปน   7    หมูบาน  ดังน้ี 

 

หมูท่ี ชื่อบาน 

จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 

 

ชาย หญิง รวม 

 

1 

 

บานมะนังกาหย ี

 

779 

 

777 

 

1,556 

 

444 

2 บานบือแนแล 268 250 518 111 

3 บานโคกแมแน 575 567 1,142 245 

4 บานโตะนอ 647 657 1,304 295 

5 บานสุไหงบาลา 789 839 1,628 355 

6 บานจูดแดง 592 603 1,195 221 

7 บานจะแลเกาะ 582 609 1,191 242 

 รวม 4,232 4,302 8,534 1,913 

 
   

  1.6 ประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น  8,534  คน     แยกเปนชาย  4,232  คน    หญิง  4,302  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  

245  คน / ตารางกิโลเมตร   

 
 

   

  



 

 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

  2.1 อาชีพ 

 ประชากรในตําบลมะนังตายอสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  เชน สวนยางพารา สวน

ผลไมและรับจาง 

  2.2 หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 

- ปนนํ้ามันและกาซ   1  แหง 

- โรงสี     3  แหง 

 3. สภาพทางสังคม 

  3.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา   6  แหง 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แหง 

- โรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  1  แหง 

  3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

   - มัสยิด     9 แหง 

   3.3 สาธารณสุข 

   - สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 2  แหง 

   - อัตราการมีการใชสวมราดนํ้า รอยละ  100% 

   3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   - จุดตรวจประจําตําบล   1  แหง 

 4. ระบบการบริการพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 4.1. การคมนาคม 

 มีทางหลวงแผนดิน  จํานวน  2  สาย คือทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 4055และ 4056  

   มีทางหลวงชนบทจํานวน  2  สาย คือสายบานทุงคา – มะนังตายอ เปนถนนของกรมโยธาธิการ รหัส

หมายเลข  นธ 2006 และถนนของ รพช. ยกใหองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอเปนผูดูแล  สายทางบานบือแน

แล – จูดแดง 

  



 

  4.2 การโทรคมนาคม 

 - ที่ทําการไปรษณียโทรเลขระดับตําบล   1 แหง  

 -โทรศัพทสาธารณะ    10 แหง  

 4.3. การไฟฟา 

- ประชาชนในหมูบานไดรับบริการไฟฟา  ทั้งหมด  7  หมูบาน 

  4.4. แหลงนํ้าธรรมชาติ 

 - แมนํ้า      1 สาย 

 4.5. แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน 

 - ฝาย      5 แหง 

 - บอนํ้าต้ืน     14 แหง 

 - บอโยก     12 แหง 

 - บอบาดาล     16 แหง 

  5. ขอมูลอ่ืน ๆ   

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี   

- มีที่ดินสาธารณประโยชนในเขตพื้นที่ปาโตะกูแชร ไดมีสัตวมีปกนานา ๆ ชนิดเปนเขสงวน

อนุรักษพันธุสัตวปา                                                         

  2. มวลชนจัดตั้ง   

  - ลูกเสือชาวบาน            รุน       -    คน 

                           - ไทยอาสาปองกันชาติ                          รุน       -    คน 

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ        รุน       -    คน 

- อ่ืน ๆ (ระบุ)            รุน       -   คน    

          6. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ 

 6.1 อัตรากําลัง 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสวนตําบล     3 7 3  13 

ลูกจางประจํา   1      1 

พนักงานจาง   6 2  3   11 

รวม   7 2 3 10 3  25 

 

 

 



6.2 ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

 

รายการ 

รายได(บาท) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ป 2556 

(ประมาณการ) 

รายไดรับจริง 32,879,686.35 30,765,660.25 41,268,879.56 26,972,800.- 

รายจายจริง 27,748,686.45 24,866,608.96 32,497,220.07 - 

 

 

  6.3 โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ  

 

  ฝายบริหาร   จํานวน  4  คน   ประกอบดวย 

 1.นายกองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ  จํานวน 1    คน  

 2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ  จํานวน 2    คน 

 3.เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ จํานวน 1    คน  

 ฝายนิติบัญญัติ  จํานวน  14  คน  ประกอบดวย 

 1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1   คน  

 2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   1   คน  

 3.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1    คน  

 4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   11  คน  

 ฝายพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  จํานวน    25   คน  ประกอบดวย 

 1.สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ จํานวน   11   คน 

 2.สวนการคลัง      จํานวน     5   คน 

 3.สวนโยธา      จํานวน     5   คน 

 4.สวนศึกษา      จํานวน     4   คน 

  



แผนที่ตําบลมะนังตายอ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 

 


