สภาพทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ด้านการเมือง/การปกครอง
ตำบลลำภี ยกฐำนะจำกสภำตำบลลำภี เป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำภี ตำมที่กระทรวงมหำดไทย
ได้มีประกำศลงวันที่ 19 มกรำคม 2539 จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนำคม
2539
ตำบลลำภี แบ่งพื้นที่กำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 1 บ้ำนบกปุย
ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยปฏิวัติ
กวดกิจกำร
2) หมู่ที่ 2 บ้ำนตีนเป็ด
ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยวิวัฒน์
วสันต์
3) หมู่ที่ 3 บ้ำนช้ำงนอน
ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยสำรำญ
เรืองยุทธ์
4) หมู่ที่ 4 บ้ำนลำภี
ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยทัตชัย
สูงยิ่ง
5) หมู่ที่ 5 บ้ำนเชี่ยวหลอด ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยจำรุวัฒน์ นวลละออง
6) หมู่ที่ 6 บ้ำนเก้ำเจ้ำ
ผู้ใหญ่บ้ำน
นำยสมศักดิ์
อ่อนศรีโรจน์
7) หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองห้ำง
กำนันตำบลลำภี นำยยศกร
มูสิกะเจริญ
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล
หมู่ 1 หมู่ 2
หมู่ 3
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2563
หลังคำเรือน
353
257
428
จานวนประชากร
ชำย
478
332
529
หญิง
486
311
565
รวม
964
643
1,094

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

204

415

166

255

250
254
504

488
520
08

172
198
370

298
290
588

จำนวนประชำกรทั้งสิ้น 5,151 คน แยกเป็นชำย 2,547 คน หญิง 2,624 คน
จำนวนหลังคำเรือนทั้งหมด 2,078 ครัวเรือน
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษำ
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน
- ห้องสมุดประจำตำบล
สาธารณสุข
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำร้อยละ

2
2
7
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2
100

แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์

4

แห่ง

รวม
2,078
2,547
2,624
5,171

การคมนาคมขนส่ง
- ทำงหลวงแผ่นดิน มีทำงหลวงแผ่นดินย่อย จำนวน 2 สำย คือ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4013 สำย
เอเชีย เส้นทำงจำกอำเภอเมืองไปอำเภอกะปงผ่ำนตำบลลำภีมีควำมยำวประมำณ 10 ก.ม. และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 4240 เส้นทำงจำกตำบลทุ่งมะพร้ำวถึงสำมแยกบ้ำนบกปุยตำบลลำภี ผ่ำนตำบลลำภีมีควำมยำวประมำณ
6 ก.ม.
- ถนน ร.พ.ช.หรือถนนในท้องถิ่นในตำบลลำภี มีถนนลำดยำงที่หน่วยงำนของ ร.พ.ช. ดำเนินกำรสร้ำงให้
จำนวน 2 สำย คือ สำยบ้ำนทุ่งมะพร้ำวถึงบ้ำนคลองห้ำง ระยะทำง 16 ก.ม. สำยบ้ำนเชี่ยวหลอดถึงบ้ำนตีนเป็ด
ระยะทำง 7 ก.ม. นอกจำกนี้ยังมีถนน คสล. ที่อบต.ลำภีดำเนินกำรก่อสร้ำง อีกจำนวนหนึ่ง
- ถนนในหมู่บ้ำน แยกเป็น
หมู่ที่ 1 บ้ำนบกปุย ถนนจำนวน
หมู่ที่ 2 บ้ำนตีนเป็ด ถนนจำนวน
หมู่ที่ 3 บ้ำนช้ำงนอน ถนนจำนวน
หมู่ที่ 4 บ้ำนลำภี
ถนนจำนวน
หมู่ที่ 5 บ้ำนเชี่ยวหลอด ถนนจำนวน
หมู่ที่ 6 บ้ำนเก้ำเจ้ำ ถนนจำนวน
หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองห้ำง ถนนจำนวน

9
8
16
7
13
9
5

สำย
สำย
สำย
สำย
สำย
สำย
สำย

คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

การไฟฟ้า
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคอำเภอท้ำยเหมืองสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแก่ประชำชนในตำบลลำภีได้ 100 %
การประปา
- ระบบประปำหมู่บ้ำน จำนวน 13
- ระบบประปำภูเขำ
จำนวน 9
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
- ศำสนำพุทธ
- ศำสนำอิสลำม
- ศำสนำคริสต์
- ศำสนำซิกซ์

99.8%
0.67%
0.13%
0.01%

ประเพณี/วัฒนธรรม
- ประเพณีวันตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรุษ
- ประเพณีวันสงกรำนต์
- ประเพณีวันเชงเม้ง
- ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
- ประเพณีถือศีลกินเจ
- ประเพณีวันสำรทเดือนสิบ
- ประเพณีชักพระ
- ประเพณีลอยกระทง

แห่ง
แห่ง

ของประชำกรทั้งหมด
ของประชำกรทั้งหมด
ของประชำกรทั้งหมด
ของประชำกรทั้งหมด

3
4
5
2
1
2
2

สำย
สำย
สำย
สำย
สำย
สำย
สำย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นำยสมใจ เวชรัตน์
2. ลุงไข่
3. ตำชม
4. นำยสมทรง ชุพร
5. นำยนิคม โรยมณี
6. นำยสมพร มีครั่ง
7. นำงสุกใส เกลี้ยงนุ้ย

หมู่ที่ 1 มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรตั้งศำลพระภูมิหรือศำลเจ้ำที่
หมู่ที่ 1 มีควำมรู้ด้ำนไสยศำสตร์
หมู่ที่ 1 มีควำมรู้ด้ำนกำรต้มยำสมุนไพรแก้ไขไทรอยด์
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรต้มยำสมุนไพรแก้ไขไทรอยด์
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรจักสำนไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรจักสำนไม้ไผ่ เช่น ค้อมไก่
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องกำรใช้ที่ดิน
ให้เป็นประโยชน์
8. นำยสำยัณห์ สัจจำรักษ์
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องกำรปลูก
ผักสวนครัว,โครงกำรกำรชีววิถีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
9. นำยสัมพันธ์ เจริญ
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน กำรเผำถ่ำน
10. นำยประวิทย์ แซ่เจี๋ย
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
11. นำยอนุรัตน์ ชัยสุวรรณ
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรปลูกผักไร้ดิน
12. นำยไพศำล วัฒนชำลี
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำน
13. นำยต๋อง ทองใบ
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรเพำะพันธ์กล้ำยำง
14. นำงปรีดี สิทธัง
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรทำขนมกำละแม
15. นำงทรงศรี สร้ำงเหมำะ
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรทำน้ำยำเอนกประสงค์
16. นำงรัตนำ นิลเมฆ
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนกำรทำผ้ำบำติก
17. นำยวงค์ ภูมิรินทร์
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้เรื่องไสยศำสตร์
18. นำยวิวัฒน์ วสันต์
หมู่ที่ 2 มีควำมรู้ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง,กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มต่ำงๆ กำรผสมปุ๋ยใช้เอง
19. นำยละออง ศรอินทร์
หมู่ที่ 4 มีควำมรู้ด้ำนทำกำรเกษตรแบบพอเพียง
20. นำยส่วน ศรีชะนะ และนำงนุ่ม สูงยิ่ง หมู่ที่ 4 มีควำมรู้ด้ำนกำรจักสำนอุปกรณ์จับปลำ
เครื่องใช้ภำยในบ้ำน ที่ทำมำจำกไม้ไผ่ หวำย และใบเตย
21. นำงวรรณำ คงเรือง
หมู่ที่ 5 มีควำมรู้ด้ำนกำรตัดต้อตำ
22. นำงกัลยำวดี มำกแก้ว
หมู่ที่ 5 มีควำมรู้ด้ำนกำรรักษำเกี่ยวกับกระดูกและเอ็น
23. นำยทศภณ เนียมทอง
หมู่ที่ 6 มีควำมรู้ด้ำนกำรทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
24. นำยเขม กองแก้ว
หมู่ที่ 6 มีควำมรู้ด้ำนกำรทำภูมิบ้ำน
25. นำยเสรี คงวัน
หมู่ที่ 7 มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้สมุนไพรรักษำโรค

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลลำภี มีสภำพทำงกำยภำพเป็นภูเขำและป่ำไม้เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธำร จึงทำให้มีน้ำตำมธรรมชำติ
และเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธำรของคลองทุ่งมะพร้ำว ป่ำไม้บำงแห่งยังมีสภำพสมบูรณ์ซึ่งเหมำะแก่กำรพัฒนำที่จะ
จัดทำเป็นกำรท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต่อไป
- ทรัพยำกรธรรมชำติในตำบลลำภี มีแหล่งแร่ดีบุกจำนวนมำกแต่ในปัจจุบันไม่มีกำรประกอบกิจกำร

