
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑ สภาพทัว่ไปเกีย่วกบัทีต่ั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลติภณัฑ์มวลรวม 
 ประวตัคิวามเป็นมา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร  ไดย้กฐานะจากสภต าบล 
เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙   มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ  ๑๐๑,๓๓๕  ไร่  หรือประมาณ  ๑๖๒.๑๔ 
ตารางกิโลเมตร  โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมต าบลบา้นนาทั้งต าบล 

 ทีต่ั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นนา  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัชุมพร 
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชุมพร  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  มอีาณาเขต  ดังนี ้
   ทิศเหนือ      ติดต่อกบั คลองชุมพร 
   ทิศใต ้       ติดต่อกบั ต าบลวิสัยเหนือ, ต าบลถ ้าสิงห์, อ  าเภอสว ี
   ทิศตะวนัออก      ติดต่อกบั ต าบลขุนกระทิง 
   ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบั จงัหวดัระนอง 
  เขตการปกครอง 
   ต าบลบา้นนา  ประกอบดว้ยหมู่บา้น  จ  านวน  ๑๓  หมู่บา้น  เป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บา้น   ไดแ้ก่ 
   หมู่ท่ี  ๑  บา้นนา 
   หมู่ท่ี  ๒  บา้นเขาปูน 
   หมู่ท่ี  ๓  บา้นคณฑี 
   หมู่ท่ี  ๔  บา้นนาปรือ 
   หมู่ท่ี  ๕  บา้นถ ้าสนุก 
   หมู่ท่ี  ๖  บา้นเขาวง 
   หมู่ท่ี  ๗  บา้นท่ามะปริง 
   หมู่ท่ี  ๘  บา้นในง่วม 
   หมู่ท่ี  ๙  บา้นส้านแดง 
   หมู่ท่ี  ๑๐  บา้นนาแซะ 
  



 
   หมู่ท่ี  ๑๑  บา้นช่องเพลียก 
   หมู่ท่ี  ๑๒ บา้นสระยกัษ ์
   หมู่ท่ี  ๑๓ บา้นห้วยขนุน 
 

  
 

ภูมปิระเทศ 
   ต าบลบา้นนา ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา แยกเป็นพ้ืนท่ี  ดงัน้ี     

เป็นพ้ืนท่ีราบ  จ านวน    ๑๐,๘๙๔      ไร่   
ภูเขา    จ านวน    ๘๙,๔๔๑      ไร่   
และพ้ืนน ้า   จ านวน    ๑,๐๐๐        ไร่   
 

ประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น ประชากร

(ชาย) 
ประชากร
(หญิง) 

รวม ช่ือผูน้ าทอ้งท่ี 

๑ บา้นนา ๒๖๒ ๓๓๔ ๕๙๖ นางรัตนา     มนตนิ์มิตร 
๒ บา้นเขาปูน ๑๙๐ ๒๐๖ ๓๙๖ นายด ารัส    บวัสารบรัรณ 
๓ บา้นคณฑี ๑๕๔ ๑๕๙ ๓๑๓ นายมนสั    พงษเ์พชร 
๔ บา้นนาปรือ ๒๔๘ ๒๔๕ ๔๙๓ นายนิคม      นวลพจน ์
๕ บา้นถ ้าสนุก ๓๓๙ ๓๔๗ ๖๘๖ นายบุญสร้าง  กาลเพชร 
๖ บา้นเขาวง ๓๑๕ ๓๓๖ ๖๕๑ นายธานินทร์  ศรีนวล 
๗ บา้นท่ามะปริง ๗๐๙ ๗๓๐ ๑,๔๓๙ นายสุทิน  นาคสังข ์
๘ บา้นในง่วม ๖๔๖ ๕๘๕ ๑,๒๓๑ นายสุรินทร์   ทวยนาค 
๙ บา้นส้านแดง ๕๗๓ ๕๗๖ ๑,๑๔๙ นายสุพล  สันทดัการ (ก านนั) 
๑๐ บา้นนาแซะ ๒๑๗ ๒๐๐ ๔๑๗ นายภูมิพฒัน์    ศรีพีรกานต ์
๑๑ บา้นช่องเพลียก ๒๔๓ ๒๖๘ ๕๑๑ นายด ารงคศ์กัด์ิ  สินศกัด์ิ  
๑๒ บา้นสระยกัษ ์ ๓๑๑ ๓๓๔ ๖๔๕ นายภาณุวฒัน์   สวสัดี 
๑๓ บา้นห้วยขนุน ๓๐๘ ๒๘๘ ๕๙๖ นายจ านงค ์ พุ่มไมท้อง   

รวม ๔,๕๑๕ ๔,๖๐๘ ๙,๑๒๓  

   
หมายเหตุ :   ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร   ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 



สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          ประชากรชาวต าบลบา้นนาส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีส าคญัทางศาสนาไดแ้ก่ 
   ๑. วดับา้นนา   ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๑ 
   ๒. ส านกัสงฆด์อนมะม่วง  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๑ 

๓. วดัสุวรรณคีรี (เขาปูน)  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๒ 
๔. วดัคณฑีธรรมาราม  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๓ 
๕. ส านกัสงฆถ์  ้าสนุก  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๕ 
๖. ส านกัสงฆถ์  ้าพระนโม  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๖ 
๗. วดัท่ามะปริง   ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๗ 
๘. ส านกัสงฆบ์า้นควนจ าปา ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๑๑ 
๙. ส านกัสงฆถ์  ้าชา้งเผอืก  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๑๒ 
 

        การสาธารณสุข 
   ต าบลบา้นนา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ท่ีให้บริการทางดา้นอนามยัขั้นพ้ืนฐานแก่
ประชาชน  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี ๖ บา้นเขาวง ให้บริการประชาชนในหมู่ท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓  รวมจ านวน  ๑๑  หมู่บา้น  อีก  ๒  หมู่บา้น  ไดแ้ก่หมู่ท่ี  ๘  และหมู่ท่ี ๑๐  นั้น  ใชบ้ริการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไมล้าย  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตต าบลวงัใหม่ 
 

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
    ๑)  โรงเรียนบา้นท่ามะปริง ตั้งอยูห่มู่ท่ี    ๙ 
    ๒)  โรงเรียนบา้นเขาวง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี   ๑๑ 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็   จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
    ๑)   ศพด.บา้นท่ามะปริง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี    ๙ 
    ๒)   ศพด. อบต.บา้นนา  ตั้งอยูห่มู่ท่ี   ๑๑ 

 
 

 
 
 
 


