สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐานทีส่ าคัญขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
๑ สภาพทัว่ ไปเกีย่ วกับทีต่ ้งั อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ประวัตคิ วามเป็ นมา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านนา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ยกฐานะจากสภตาบล
เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ ๑๐๑,๓๓๕ ไร่ หรื อประมาณ ๑๖๒.๑๔
ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้นื ที่ครอบคลุมตาบลบ้านนาทั้งตาบล
ทีต่ ้งั /อาณาเขต และเขตการปกครอง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านนา ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ห่ างจากที่ว่าการอาเภอเมืองชุมพร ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านนา มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
คลองชุมพร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลวิสัยเหนือ, ตาบลถ้ าสิ งห์, อาเภอสวี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลขุนกระทิง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดระนอง
เขตการปกครอง
ตาบลบ้านนา ประกอบด้วยหมู่บา้ น จานวน ๑๓ หมู่บา้ น เป็ นหมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเต็มทั้ง ๑๓ หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ที่ ๑
บ้านนา
หมู่ที่ ๒
บ้านเขาปูน
หมู่ที่ ๓
บ้านคณฑี
หมู่ที่ ๔
บ้านนาปรื อ
หมู่ที่ ๕
บ้านถ้ าสนุก
หมู่ที่ ๖
บ้านเขาวง
หมู่ที่ ๗
บ้านท่ามะปริ ง
หมู่ที่ ๘
บ้านในง่วม
หมู่ที่ ๙
บ้านส้านแดง
หมู่ที่ ๑๐
บ้านนาแซะ

หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓

บ้านช่องเพลียก
บ้านสระยักษ์
บ้านห้วยขนุน

ภูมปิ ระเทศ
ตาบลบ้านนา ลักษณะพื้นที่โดยทัว่ ไป เป็ นที่ราบและที่ราบเชิงเขา แยกเป็ นพื้นที่ ดังนี้
เป็ นพื้นที่ราบ
จานวน
๑๐,๘๙๔ ไร่
ภูเขา
จานวน
๘๙,๔๔๑ ไร่
และพื้นน้ า
จานวน
๑,๐๐๐ ไร่

หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ประชากรและครัวเรื อนในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านนา
ชื่อหมู่บา้ น
ประชากร
ประชากร
รวม
(ชาย)
(หญิง)
บ้านนา
๒๖๒
๓๓๔
๕๙๖
บ้านเขาปูน
๑๙๐
๒๐๖
๓๙๖
บ้านคณฑี
๑๕๔
๑๕๙
๓๑๓
บ้านนาปรื อ
๒๔๘
๒๔๕
๔๙๓
บ้านถ้ าสนุก
๓๓๙
๓๔๗
๖๘๖
บ้านเขาวง
๓๑๕
๓๓๖
๖๕๑
บ้านท่ามะปริ ง
๗๐๙
๗๓๐
๑,๔๓๙
บ้านในง่วม
๖๔๖
๕๘๕
๑,๒๓๑
บ้านส้านแดง
๕๗๓
๕๗๖
๑,๑๔๙
บ้านนาแซะ
๒๑๗
๒๐๐
๔๑๗
บ้านช่องเพลียก
๒๔๓
๒๖๘
๕๑๑
บ้านสระยักษ์
๓๑๑
๓๓๔
๖๔๕
บ้านห้วยขนุน
๓๐๘
๒๘๘
๕๙๖
รวม
๔,๕๑๕
๔,๖๐๘
๙,๑๒๓

ชื่อผูน้ าท้องที่
นางรัตนา มนต์นิมิตร
นายดารัส บัวสารบัรรณ
นายมนัส พงษ์เพชร
นายนิคม นวลพจน์
นายบุญสร้าง กาลเพชร
นายธานินทร์ ศรี นวล
นายสุ ทิน นาคสังข์
นายสุ รินทร์ ทวยนาค
นายสุ พล สันทัดการ (กานัน)
นายภูมิพฒั น์ ศรี พีรกานต์
นายดารงค์ศกั ดิ์ สิ นศักดิ์
นายภาณุวฒั น์ สวัสดี
นายจานงค์ พุ่มไม้ทอง

หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรชาวตาบลบ้านนาส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีสถานที่สาคัญทางศาสนาได้แก่
๑. วัดบ้านนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑
๒. สานักสงฆ์ดอนมะม่วง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑
๓. วัดสุ วรรณคีรี (เขาปูน)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒
๔. วัดคณฑีธรรมาราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓
๕. สานักสงฆ์ถ้ าสนุก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕
๖. สานักสงฆ์ถ้ าพระนโม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖
๗. วัดท่ามะปริ ง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗
๘. สานักสงฆ์บา้ นควนจาปา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑
๙. สานักสงฆ์ถ้ าช้างเผือก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒

การสาธารณสุ ข
ตาบลบ้านนา มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ให้บริ การทางด้านอนามัยขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาวง ให้บริ การประชาชนในหมู่ที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓ รวมจานวน ๑๑ หมู่บา้ น อีก ๒ หมู่บา้ น ได้แก่หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ นั้น ใช้บริ การ
จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านท่าไม้ลาย ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตตาบลวังใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๒ แห่ ง ได้ แก่
๑) โรงเรี ยนบ้านท่ามะปริ ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๙
๒) โรงเรี ยนบ้านเขาวง
ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๑๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน ๒ แห่ ง ได้ แก่
๑) ศพด.บ้านท่ามะปริ ง
๒) ศพด. อบต.บ้านนา

ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๙
ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๑๑

