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สวนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล 
1.  สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 
                 1.1  ประวัติความเปนมาของตําบลบานใหม 
                      ตําบลบานใหม เดิมพื้นที่ตําบลเปนปารกรางไมมีประชาชนอาศัยอยู ตอมาประชาชนที่อาศัยอยูบานเกาะ
จันทร ตําบลปากแพรกซึ่งอยูคนละฝงคลองกันเหน็พื้นทีด่งักลาวเปนปารกรางจึงไดยายบานเรือนเขามาอยูอาศัยทํามา
หากินเปนเวลาหลายปและมปีระชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงไดตัง้ชื่อวา ชุมชนบานใหม และเปนตําบลบานใหมมาจนถึง
ปจจุบัน 
                      องคการบริหารสวนตําบลบานใหม ยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพนัธ  2540 
                   
                 1.2 ท่ีตั้ง 
 ตําบลบานใหม เปนหนึ่งใน 16 ตําบลของอําเภอปากพนงั  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูเลขที่ 86 
หมูที่ 5 อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอปากพนัง  หางจากทีว่าการอําเภอปากพนัง  
ประมาณ  17  กิโลเมตร  หางจากศาลากลางจังหวดันครศรีธรรมราช  ประมาณ  40  กโิลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี ้
 ทิศเหนือ  จด ตําบลคลองนอย , ตําบลคลองกระบือ 
 ทิศใต  จด ตําบลบางศาลา , ตําบลปาระกํา , (คลองบางไทร) 
 ทิศตะวนัออก จด แมน้ําปากพนงั 
 ทิศตะวนัตก จด ตําบลเกาะทวด , (คลองปากคลอง) 

  
                  1.3  เนื้อท่ี 
  ตําบลบานใหมมีเนื้อที่ประมาณ  15.11  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  9,443 ไร   

  
                  1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตําบลบานใหมมีสภาพพื้นทีเ่ปนที่ราบลุม  มีน้ําทวมขังเปนบางฤดูประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของ
ทุกป  เหมาะแกการทําการเกษตร  อันไดแก  ทํานา  เล้ียงสัตว  ปลูกผัก  ทําไรนาสวนผสม  เนื่องจากมีแหลงน้ําสาย
หลักของตําบล คือ คลองบางไทร ซ่ึงจะไหลลงสูแมน้ําปากพนัง และมีลําคลองสายตางๆ อีก เชน คลองปากคลอง  
คลองเกาะรุง  คลองบางไทรนนท  คลองบางไผ  และคลองบางคุระ 
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              1.5  การปกครอง 
 ตําบลบานใหมแบงการปกครองออกเปน  8  หมูบาน ซ่ึงอยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบล
บานใหมทั้งหมด มีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งส้ิน  3,905  เปนชาย  1,946  คน  เปนหญิง  1,959 คน ความ
หนาแนนเฉลีย่  258 คน/ตารางกิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบยีนราษฎรทั้งหมด  1,035  ครัวเรือน(ขอมลู ณ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอปากพนัง)  แยกเปนรายหมูบาน ดังนี ้
 

จํานวนประชากร 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ชาย หญิง 
รวม 

จํานวน 
ครัวเรือน

1 ปากคลอง 298 297 595 159 
2 เกาะรุง 284 268 552 162 
3 บางไทรนนท 234 229 463 121 
4 บางคุระ 254 282 536 135 
5 บางคุระ 283 278 561 140 
6 บางไผ 142 133 275 72 
7 บางหมัน 179 188 367 90 
8 ใหมบน 272 284 556 156 

 รวม 1,946 1,959 3,905 1,035 
              
              1.6  ทองถิ่นอื่นในตําบล          ไมมี 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  การประกอบอาชีพ 
 ประชากรสวนมากประกอบอาชีพทางเกษตร และเปนรายไดหลักของประชาชนในตําบล ซ่ึงสามารถแยกได
ดังนี้  คือ  
                 ทําการเกษตรประมาณรอยละ   80 
                 รับจางประมาณรอยละ              10 
                 คาขายประมาณรอยละ               5 
                 อ่ืนๆ ประมาณรอยละ                 5 
 2.2  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

  ตลาดเอกชน                                    2              แหง  ( หมูที่ 4 ) 
   รานขายของชํา     26              แหง 
   ปมน้ํามันหลอด       8       แหง  

  รานรับซื้อพลาสติก (ของเกา)           1             แหง 
  บานเชา                                             1             แหง  (หมูที่ 8) 
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2.3  องคกรการเงิน / กลุมอาชีพของชุมชน 
 กลุมสตรีตําบลบานใหม        1          กลุม 

 กองทุนหมูบาน                                   8          กองทุน 
 กลุมอาชีพ                                         22          กลุม 

             โครงการ  กข.คจ.      6          กลุม 
กองทุนปุย         2          กลุม 
สวัสดิการชุมชน         1          กลุม 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต                 8          กลุม 

 
3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก (ศพด.วดัสุวรรณภมูวิหิาร) 1 แหง 
 โรงเรียนประถมศึกษา    2 โรง  ดังนี้   

- โรงเรียนวัดบางคุระ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
- โรงเรียนวัดบานใหมบน 

 ที่อานหนังสือพิมพ (ศาลาเอนกประสงค)                 6 แหง   
 หอกระจายขาว     8 แหง 
 สถานีวิทยุชุมชน     1 แหง 
              ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตาํบล                       1           แหง  (หมูที่ 4) 
              ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                           1          แหง    (หมูที่ 4) 

                

 3.2  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
    วัด      5 แหง  ดังนี้ 
  -  วัดเกาะรุง                          
  -  วัดสวุรรณภมูิวิหาร (วัดบางคุระ) 
  -  วัดเทพสิทธาราม 
  -  วัดบานใหมบน 
                   -วัดสระน้าํขาว 
  3.3  การสาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  2 แหง  ดังนี้ 

- สถานีอนามัยบานบางไทรนนท    ม. 4 
- สถานีอนามัยบานใหมบน               ม. 8    

 อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา 100 % 
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                3.4  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน 

          สถานีตํารวจ/สายตรวจ    1 แหง  หมูที่ 3 

 4.  การบริหารพื้นฐาน 
 4.1  การคมนาคม    องคการบริหารสวนตําบลบานใหม  มีเสนทางคมนาคมแยกไดดังนี้ 
                         -  ถนนลาดยาง                  จํานวน    1    สาย 
                         -  ถนนแอสฟสทติก          จํานวน    1    สาย 
                         -  ถนนคอนกรีต                จํานวน   17   สาย 
                         -  ถนนหนิคลุก                  จํานวน   24   สาย         ที่ใชเปนเสนทางหลักของของราษฎร ดังนี ้
  1.  สาย  ยธ.  นศ.2044  ผานหมูที่  1,2,3,4,5,6,7  เปนถนนลาดยาง  ระยะทาง 7,300  เมตร 
  2.  สายบางไผ - บางหมัน  ผานหมูที่ 6,7 เปนถนนแอสฟลทติก  ระยะทาง  1,170  เมตร  

3. สายซอยบางปากกวาง-หนองเกาะเสือ-ซอยปาระกําเหนือ ผานหมูที่ 2,3 เปนถนนคสล./ หินคลุก            
ระยะทาง  3,500  เมตร 

4. สายสถานีอนามัยบางไทรนนท - ซอยหมูยาง ผานหมูที่ 3,4 เปนถนน คสล. / หินคลุก ระยะทาง  
2,500  เมตร 

5.  สายซอยบางไผประชานารถ - บานนายสุชาติ  ผานหมูที่ 6,5 เปนถนนหินคลุก ระยะทาง 1,050       
เมตร     

  6.  สายซอยสามแยกพัฒนา ผานหมูที่ 4,2 เปนถนนหนิคลุก ระยะทาง  3,000  เมตร 
  7.  สายซอยโรงเรียนโรงเรียนบานเกาะรุง  หมูที่ 2  เปนถนน คสล. / หินคลุก ระยะทาง 2,400 เมตร 
  8.  สายบางเหน็บ - บางซอย หมูที่ 7 , ต.หลูอง เปนถนน คสล. / หินคลุก  ระยะทาง 1,700 เมตร 
  9.  สายซอยโรงเรียนวัดบานใหมบน หมูที่ 8  เปนถนน คสล. ระยะทาง 500 เมตร 
   
  4.2  การโทรคมนาคม            โทรศัพทสาธารณะ   10 แหง 
  4.3  การไฟฟา                         มีไฟฟาใชเขาถึงทุกหมูบาน 
  4.4  แหลงน้ําธรรมชาต ิ
             -  ลําน้ํา ,  ลําหวย    14 แหง 
  4.5  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
              -  สระน้ํา    10 แหง 
              -  ถังเก็บน้ําฝน    20 แหง 
              -  ถังเก็บน้ํา ( แบบ ฝ.99 )      1 แหง 
                                              ( แบบ ฝ.33 )                                1        แหง 
               -  ประปาหมูบาน       3 แหง  หมูที่ 1,3,6 

                   - ประตูระบายน้ํา (ขนาดเล็ก)                         7        แหง  หมูที่ 1,2,3,5,6,7,8                               
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5.  ขอมูลอ่ืนๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ี 
 ไมมีการคนพบทรัพยากรทีสํ่าคัญ 

 5.2  มวลชนจัดตัง้ 
         -  ลูกเสือชาวบาน                               2    รุน        จํานวน           115  คน 
         -  ไทยอาสาปองกันชาต ิ                 1    รุน        จํานวน             24  คน 
         -  สมช.                   1    รุน        จํานวน             40  คน 
         -  กลุมสตรีพัฒนา     1     กลุม     จํานวน     15  คน 
         -  กลุมสตรีอาสาพัฒนา    1     กลุม     จํานวน     92  คน 
         - อปพร.      1     รุน       จํานวน     50  คน 
              - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ  (อพม         1     กลุม     จํานวน             8  คน 
                     - อาสาสมัครสาธารณะสุข   (อสม.)       8    กลุม      จํานวน         115  คน 
6.  ศักยภาพในตําบล 
 ก.  ศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบล 
         (1)  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
                           นายไพรัตน  ถูกตอง             นายกองคการบริหารสวนตําบล                
                           นายวีระศักดิ์  บมไล              รองนายกองคการบริหารสวนตําบล              
                           นางสาวสวดิ  บัวขาว             รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
                           นาวสาวสารี  นาคะ                เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (2)  จํานวนบคุลากร/อัตรากําลัง 
  จํานวน  11 คน 
  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   3      คน    
  ตําแหนงในสวนการคลัง     3       คน 
  ตําแหนงในสวนโยธา     2       คน 
  ลูกจางประจํา (สวนการคลัง)    1       คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ (สํานักปลัดฯ)                 1       คน 
                  พนังงานจางทั่วไป (ผูดแูลเด็ก)                                               1       คน 
 (3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
                  ม.ศ. 5                                                                                      1      คน 
  ปริญญาตรี                   8      คน 
  ปริญญาโท      2       คน 
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               (4)  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
  ประจําปงบประมาณ  2549                                       จํานวน  13,521,782.52  บาท  แยกเปน 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน      300,979.20  บาท 
  รายไดที่สวนราชการตางๆ  จัดเก็บให  จํานวน    7,437,921.32  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน    2,929,356.00  บาท 
  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   จํานวน    2,853,526.00  บาท 
 
                   ประจําปงบประมาณ  2550                                     จํานวน  12,383,379.92  บาท  แยกเปน 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน      211,321.63  บาท 
  รายไดที่สวนราชการตางๆ  จัดเก็บให  จํานวน    6,890,172.29  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน    3,714,343.00  บาท 
  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   จํานวน    1,567,543.00  บาท 
                             
                             ประจําปงบประมาณ  2551                                   จํานวน  13,886,440.96  บาท  แยกเปน 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน      369,218.68  บาท 
  รายไดที่สวนราชการตางๆ  จัดเก็บให  จํานวน    6,583,422.39  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน    5,423,799.89  บาท 
  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   จํานวน    1,510,000.00  บาท 
 
 
 
 


