สวนที่ 1
บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (พ.ศ. 2553 – 2555)
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2553 – 2555) เปนการดําเนินการตอเนื่องจากที่องคการบริหาร
สวนตําบลไดจัดทําและกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนที่เรียบรอยแลว และไดนํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2552 – 2554) ไปลงมือปฏิบัติจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2552 -2554) เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตอไป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป ( พ.ศ.2553 – 2555)
2.1 เพื่อเปนแนวทางและกรอบสําหรับการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลในรอบสามป
2.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ไดวาการดําเนินการพัฒนาแตละปมี โครงการและกิจกรรม อยางไร ที่
ไหน เมื่อไร
2.3 เพื่อใหสามารถจัดทํางบประมาณรายจาย ในการสนับสนุน การดําเนินงาน ตามโครงการได
อยาง มีระบบ ระเบียบและมีเปาหมาย
2.4 เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ ติดตาม การทํางานขององคการบริหารสวนตําบลได
2.5 เพื่อควบคุมและเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ (พ.ศ. 2553 – 2555)
ใหมีความรัดกุม และมีประสิทธิผล ในการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2553 - 2555) ซึ่งจะตองดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายใน เดือนมิถุนายน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดทําแผน ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวมรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล จัดทําประชาคม ชุมชน กลุม องคกร เอกชน เพื่อ
รับทราบความคิดเห็น ขอปญหา เพื่อสรุป วิเคราะห ยุทธศาสตร แนวทางกิจกรรมแกไขปญหารวมกัน
ขั้นตอนที่ 4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5. การจัดทํารายละเอียด รางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2553 -2555)

ขั้นตอนที่ 6. การจัดทํารางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (2553 - 2555)
เสนอรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป
ตอผูบริหารเพื่อนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป ตอคณะกรรมการการ
ประสานแผนจังหวัดหรืออนุกรรมการประสานแผนอําเภอที่ไดรับมอบอํานาจ
ขั้นตอนที่ 7. นําเสนอขออนุมัติใช แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป
ตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารดําเนินการประกาศใช เพื่อประชาชน ชุมชน เอกชน รับทราบทั่วกัน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป (พ.ศ. 2553 – 2555)
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สามป เปนเครื่องมือที่ทําใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถ
ดําเนินการพัฒนาไปไดอยางมีเปาหมาย มีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งดานเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ และ
งบประมาณ เพราะมีการวางแผนการใชทรัพยากรทุกดานไวกอนแลว โดยในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลสามป ไดดําเนินการในเรื่อง จัดลําดับความสําคัญของประเด็นหลักการพัฒนา
เพื่อนํามา
คัดเลือกและจัดทํารายละเอียด แผนงาน โครงการ
เพื่อใหสอดคลองตอบสนองตอ ปญหาความตองการของ
ประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอยางแทจริง นอกจากนี้แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสามป
ยังเปนตัวเชื่อมโยง มาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธกัน ระหวาง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลกับ การบริหารงบประมาณรายจายประจํา และการจัดทําแผนปฏิบัติการ

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง
1.สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง
เปนตําบลที่ตั้งอยูใน อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวจังหวัด หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณ 70 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต ประมาณ
765 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 778 กิโลเมตร และหางจากตัวอําเภอทุงสง ประมาณ
16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 52,431 ไร หรือ 83.86 ตารางกิโลเมตร

มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอ ตําบลน้ําตก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอตําบลเขาโร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาเขตการปกครอง
ตําบลกะปางมีการแบงเขตการปกครอง ออกเปน 11 หมูบาน ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ชื่อผูนาํ
1
บานคลองตูก
กํานันสวัสดิ์ สมหมาย
2
บานคลองตูกเหนือ
ผูใหญวิชัย เรืองจรัส
3
บานไสไพ
ผูใหญอุดม เพียรดี
4
บานกะโสมเหนือ
ผูใหญวิรัตน ใจกระจาง
5
บานพูน
ผูใหญวิมล คําแหง
6
บานกะโสม
ผูใหญสอน ใจกระจาง
7
บานปาง
ผูใหญนอม ศรีสวัสดิ์
8
บานลานชาง
ผูใหญชิดชัย ชุมชื่น
9
บานเทพสตรี
ผูใหญมณฑา แซเฮา
10
บานทาเลน
ผูใหญสมเกียรติ รุงเรือง
11
บานศรีสุนทร
ผูใหญสุคนธ สามหมอ
( ขอมูล วันที่ 20 เมษายน 52)

1.2. สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีภูมิประเทศเปนที่ราบเชิงเขา ซึ่งเหมาะแกการทําสวนยางพาราสวน
ผลไม และพื้นที่ราบลุม สวนใหญ พื้นที่ราบลุมจะอยูบริเวณหมูที่ 3,4,5,6 ซึ่งในอดีตเปนพื้นที่ทํานา แตปจจุบันไดมี
การยกรองเพื่อปลูกยางพาราแทน

ตําบลกะปางประกอบดวยภูเขาตาง ๆ ดังนี้
1. ภูเขาลาเลง
2. ภูเขาชองพลี
3. ภูเขาคราม
4. ภูเขานานอย
5. ภูเขาถ้ําแรด

ตั้งอยูหมูที่ 2
ตั้งอยูหมูที่ 2
ตั้งอยูหมูที่ 2
ตั้งอยูหมูที่ 4
ตั้งอยูหมูที่ 8

ตําบลกะปางมีลําคลองสายตาง ๆ ดังนี้
1. คลองปาง
2 .คลองทาหลวง
3. คลองตูก
4. คลองพูน
5. คลองลําโลม
6. คลองใหม
7. คลองโสม

ไหลผานหมูที่ 1,2,3,7
ไหลผานหมูที่ 3,5
ไหลผานหมูที่ 1,2
ไหลผานหมูที่ 3,5,6,9
ไหลผานหมูที่ 3,7
ไหลผานหมูที่ 4,5
ไหลผานหมูที่ 4,5,6

สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม และจะเริ่มมีฝนตกติดตอกัน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆในเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม

1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแกการทําสวน
ยาง สวนผลไม พืชผัก การเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ อาชีพคาขาย และรับจางทั่วไป สวนใหญประกอบอาชีพทํา
การเกษตรประมาณ 80 เปอรเซ็นต มีอาชีพคาขาย รับจาง ทําธุรกิจสวนตัว และรับราชการประมาณ 20
เปอรเซ็นต การคาสวนใหญจะอยูในเขตชุมชนติดถนนสายตาง ๆ นอกจากนี้ประชากรบางสวนประกอบอาชีพ
มากกวาหนึ่งอาชีพควบคูกัน เชน รับจางและเกษตรกรรม
แบงตามกลุมอาชีพ ดังนี้
- ทําสวน
65 %
- รับจาง
10%
- คาขาย
5%
- เลี้ยงสัตว
3%
- รับราชการ 15%
- อื่น ๆ
2%

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคมขนสงสายหลักในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
1) มีรถประจําทาง สายทุงสง – กะปาง วิ่งผาน
2) มีรถเมลประจําทางสายตรัง – นครศรีธรรมราช วิ่งผาน
3) มีรถแท็กซี่วิ่งระหวางทุงสง – ตรัง วิ่งผาน

2.2 การไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง

มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชรอยละ 92%

2.3 การประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีประปาหมูบาน บอน้ําตื้น และบอน้ําบาดาลบางสวน

2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีสํานักงานไปรษณียโทรเลขเอกชน จํานวน
1 แหง และโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานตาง ๆ

2.5 การจราจรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีเสนทางการคมนาคมและระบบการจราจรที่สะดวก
2.6 การใชที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนผลไม และเกษตรผสมผสาน

3. เศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ประชาชนมีรายไดจากการกรีดยางพาราเปนสวนใหญ

แ ละอาชีพอื่นๆบางสวน เชน คาขาย ฯลฯ

3.2 การเกษตรกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ประชาชนสวนใหญ ปลูกสวนยางพารา สวนผลไม ปลูกผัก

และเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ

3.3 การอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
ส ว นใหญ เ ป น อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น และการรวมกลุ ม ต า ง ๆ ของประชาชนในตํ า บลซึ่ ง เป น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดเล็กใชแรงงานในชุมชน/ตําบล ใชแรงงานในครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งมี
หนวยธุรกิจตาง ๆ ดังนี้
1. โรงงานแปรรูปไม / จุดรับซื้อไมยาง
จํานวน 3 แหง
2. โรงเผาถาน
จํานวน 1 แหง
3. ปมน้ํามันและกาซ

จํานวน 5 แหง

3.4 การพานิชยกรรม/การบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปาง
1.รานอาหาร
2.โรงแรม

จํานวน 14 แหง
จํานวน 2 แหง

3.ปมน้ํามันและกาซ
4.รานซอมรถยนต
5. รานขายของชํา

จํานวน 5 แหง
จํานวน 8 แหง
จํานวน 38 แหง

3.5 การทองเที่ยวในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีสถานที่ทองเที่ยว คือ ถ้ําน้ําลอด ฯลฯ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

3.6 การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
การประกอบการปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง สวนใหญเปนการเลี้ยงสัตวเพือ่ ยังชีพ
สําหรับสัตวที่เลี้ยง ไดแก โค เปด ไก

4. ดานสังคม
4.1 ประชากร
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีประชากรทั้งสิ้น 14,095 คน แยกเปน ชาย 8,451 คน
หญิง 5,644 คน จํานวน 5,149 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 90 คน / ตารางกิโลเมตร
โดยแยกเปนหมูบาน ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
จํานวน
จํานวน
ชาย
หญิง คนชรา คนพิการ
ครัวเรือน
ประชากร
1
บานคลองตูก
271
1,004
502
502
94
26
2
บานคลองตูกเหนือ
205
805
374
431
66
14
3
บานไสไพ
500
1,321
683
638
141
8
4
บานกะโสมเหนือ
285
989
480
509
96
11
5
บานพูน
281
719
356
363
70
12
6
บานกะโสม
757
2,189
1,140
1,049
183
24
7
บานปาง
167
689
337
352
58
9
8
บานลานชาง
175
788
417
371
59
10
9
บานเทพสตรี
1,376
3,029
2,204
825
11
10
10 บานทาเลน
234
726
348
378
69
3
11 บานศรีสุนทร
898
2,136
1,610
526
20
3

4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
1) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง สวนใหญมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ประมาณ 55% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 30%
และระดับอนุปริญญา/
ปริญญาตรี 10% อื่น ๆ 5%
2) จํานวนสถาบันการศึกษาและศาสนาในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง

- โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 4 แหง
- โรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน 2 แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 3 แหง
- ศูนยการเรียนชุมชน
จํานวน 2 แหง
- วัด/ สํานักสงฆ
จํานวน 6 แหง
- มัสยิด
จํานวน 1 แหง
3) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ ไดแก งานวันเดือนสิบ งานชักพระ เปนตน

4.3 การสาธารณสุข
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีสถานพยาบาล ดังนี้
- มีโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จํานวน 1 แหง
- สถานีอนามัย
จํานวน 2 แหง
อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100%

4.4 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะปาง
สงเคราะห อาทิเชน เงินผูสูงอายุ เปนตน

สามารถขอรับบริการดานสังคม

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจประจําตําบล

จํานวน 1 แหง

5. ดานการเมือง การบริหาร
5.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของ
โครงสรางการบริหาร (องคกร) ประกอบดวย

องคการบริหารสวนตําบลกะปาง

1) สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดและควบคุมตรวจสอบการ
บริหารงานของผูบริหารทองถิ่น
2) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ทางดานการบริหาร
กําหนดนโยบายในการบริหารงานในทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนตําบล และตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
องคการบริหารสวนตําบลมีการแบงสวน
ราชการภายใน ออกเปน 3 หนวยงาน ดังนี้
- สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- สวนการคลัง

- สวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตองทําโดยสรุป ดังนี้
- จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูพิการ
- คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร
- นอกจากนั้น ยังมีหนาที่ในการบริการสาธารณะตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

5.2 การคลังขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง
1.ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ (ป)
2550
2551
2552

จํานวนเงิน (บาท)
20,565,555.31,478,500.30,000,000.-

2 . ประมาณการรายจาย
ประมาณการรายจาย (ป)
2550
2551
2552

จํานวนเงิน (บาท)
19,985,583.31,478,438.29,999,635.-

5.3 การดําเนินการกิจกรรมพานิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรชุมชน
- ไมมี

5.4 บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลกะปาง มีการใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง และการคลังขององคการ
บริหารสวนตําบล มีศักยภาพระดับหนึ่ง การบริหารงานประชาชนพอใจในระดับที่ดี รวมทั้งประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารงานสวนตําบล
อยางทั่วถึงโดยการจัดทําวารสารและประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบาน ฯลฯ

6.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําคลอง จํานวน 7 สาย
- ลําหวย จํานวน 4 สาย
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
- สระน้ํา
- ประปาหมูบาน
- บอน้ําตื้น
- บอโยก
- ถังเก็บน้ํา

เปนสภาพน้ําจืดใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภค

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
5
8
7
4
4

แหง
แหง
แหง
สาย
แหง
แหง

7. ขอมูลอื่น ๆ
7.1 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 1 รุน
จํานวน 150 คน
- สมาชิก อปพร.1รุน
จํานวน 100 คน
- หมูบาน อ.พ.ป. 1 หมูบาน (หมูที่ 3)

7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
- กลุมอาชีพ
- กลุมออมทรัพย
- ธนาคารตําบล/หมูบาน
- กองทุนหมูบาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30 กลุม
4 กลุม
2 กลุม
9 กลุม

- สหกรณสงเคราะหการทําสวนยาง
จํานวน 2 กลุม คือ
สหกรณกองทุนสวนยางสหมิตร จํากัด ( ม.2)
สหกรณกองทุนสวนยางบานลานชาง จํากัด (ม.8)
-ชมรมผูสูงอายุ
จํานวน 1 ชมรม
-ฌาปนกิจตําบล
จํานวน 1 แหง
-ศูนยพัฒนาครอบครัว
จํานวน 1 แหง
-ศูนยสงเคราะหราษฎร
จํานวน 11 แหง
-ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง

จุดเดนของพื้นที่
สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลกะปาง
จะเปนที่ราบเปนสวนใหญซึ่งสภาพพื้นที่เหมาะแกการทํา
เพราะเปนอาชีพที่ถนัดที่สุด
สวนยางพารา สวนผลไม ไรนาสวนผสม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
แต
สวนพื้นที่ราบลุมจะอยูบริเวณบางสวนของหมูที่ 3,4,5,6 ซึ่งบริเวณที่ราบลุมดังกลาว ในอดีตประชาชนประกอบอาชีพทํานา
ปจจุบันทําการขุดไถยกรอง เพื่อใชปลูกยางพารา สวนที่ไมมีการปลูกยางพารา ก็จะปลอยทิ้งไวเปนที่วางเปลา ไมคอยมีการทํานาอีก

