
ส่วนที่ ๑ 
 
 
๑. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั ้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การจัดตั ้งสุขาภิบาล          

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย 
หมู่ที ่๑ บ้านปากน้ำ  
หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ 
หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่ว  
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน     
ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันออก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก เขตติดต่อคือ หมู่ที ่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
อำเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก 

พื้นที่อำเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบทุกด้าน  
ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพนม และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยามีฝนตกชุกตลอดปีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

เพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – เดือนธันวาคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 37.3 
องศาเซลเซียล  

 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินโดยส่วนใหญ่ในเขตจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง เหมาะสำหรับปลูกพืชสวน 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ตั้งอยู่ที่ 122/3 หมู่ 5 ถนนอ่าวลึก – พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบี่ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอปลายพระยา) โทรศัพท์ ๐ 7568 7141, โทรสาร ๐ 7568 7480 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำ

ชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น 
5,053 คน มีผู ้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือ
ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานให้อำเภอทราบ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
เทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน     
และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน   
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ    
เพื ่อนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื ่น  ๆ และเทศบาล          
มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการที่เกินศักยภาพขอรับ    
การสนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่ วยงานอื ่น มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด          
ในการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชน  โดยเทศบาล
แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา 

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา      
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านปากน้ำ (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี (หมู่ท่ี 5) 
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (หมู่ที่ 5) 
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้านบางเหียน (หมู่ท่ี 6) 
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (6) 
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านหาดถั่ว (หมู่ที่ 7)  
ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านหน้าสวน (หมู่ท่ี 9)  
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต

เลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านปากน้า ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี 

ชุมชนบ้านบางเหียน  
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว ชุมชนบ้านหน้าสวน 
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบล ปลายพระยา  

มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง หอประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา (หลังเก่า) 
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมอำเภอปลายพระยา (หลังเก่า) 
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนบ้านบางเหียน 
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบลปลายพระยา    

มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง อาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลคณาพร 
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง เต็นท์ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชุมชน      

บ้านหน้าสวน 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)  
- จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 3,863 คน 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
- มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๓. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล  

เทศบาลตำบลปลายพระยามีข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านปากน้ำ 194 220 205 
2 บ้านหน้าอำเภอ 708 592 619 
3 บ้านหัวควนสามัคคี 369 348 292 
4 บ้านบางเหียน 316 504 490 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 125 240 211 
6 บ้านหาดถั่ว 382 631 641 
7 บ้านหน้าสวน 310 542 549 
 ไม่กำหนดชุมชน  

(ทะเบียนบ้านกลาง) 
4 28 32 

รวม 2,408 3,105 3,039 
 ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

3.2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทั้งหมด จำนวน 2,408 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 6,125 คน 

แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 3,100 คน เพศหญิง จำนวน 3,025 คน โดยสามารถแจกแจงตามช่วงอายุ           
และแบ่งเป็นเพศชาย – หญิง ดังนี้ 

 

  ตารางที่ 2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ 

(ปี) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

0 – 5 269 216 485 
6 – 10 256 253 509 

11 – 15 233 179 412 
16 – 20 192 203 395 
21 – 25 198 221 419 
26 – 30 235 221 456 
31 – 35 267 223 490 
36 – 40 255 248 503 
41 – 45 249 258 507 
46 – 50 247 249 496 
51 – 55 203 218 421 
56 – 60 175 188 363 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

  ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ (ต่อ) 
ช่วงอายุ 

(ปี) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

61 – 65 112 96 208 
66 – 70 70 91 161 
71 – 75 43 55 98 
76 – 80  53 47 100 
81 ปีขึ้นไป 43 59 102 

รวม 3,100 3,025 6,125 
   ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ 
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
กับทางโรงเรียน 
 

   ตารางท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานศึกษา 

จำนวนครู/นักเรียน 
อยู่ในสังกัดเทศบาล 

(คน) 

อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
รวม 
(คน) 

รัฐบาล 
(คน) 

เอกชน  
(คน) 

1. คร ู 10 114 50 174 
2. นักเรียน 266 307 2,240 973 3,520 

   ที่มา: กองการศึกษา 
 

   ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา 

รายช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อที ่
ครู 

(คน) 
ลูกจ้าง 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

1. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(เอกชน) 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

9 ไร่ 50 10 973 

2. โรงเรียนบ้านบานเหียน ประถมศึกษา 10 ไร่ 2 งาน 42 ตร.ว. 32 7 749 
3. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประถมศึกษา 28 ไร่ 3 งาน 59 ตร.ว. 14 3 283 
4. โรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคม 

มัธยมศึกษา 168 ไร่ 60 22 960 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

   ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา (ต่อ) 
5. ศูนย์บริการการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปลาย
พระยา 

ประถม/
มัธยมศึกษา 

ใช้ห้องสมุด 
เป็นสำนักงาน 

8 1 248 

6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

ก่อนวัยเรียน 5 ไร่ 3 งาน 6 4 167 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหาดถั่ว  

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนของ    
ร.ร. ชุมชนวัดหาดถั่ว 

2 1 69 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหน้าอำเภอ 

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนภายใน         
ร.ร. เทศบาลฯ 

2 3 71 

รวม 174 51 3,520 
   ที่มา: กองการศึกษา 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์      
โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลหน่วยงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและมีการจัดตั้งธนาคาร
สุขภาพ ซ่ึงประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

   ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. เภสัชกร 4 ลำดับ 1 – 3 บุคลากรในสังกัด ร.พ.ปลายพระยา 
 
 
 
ลำดับ 4 บุคลากรในสังกัดเกษตรอำเภอปลายพระยา 
ลำดับที่ 5 บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอฯ 
ลำดับที่ 6 – 7 บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

2. พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค/
นายแพทย์ 

                    
42/0/4 

3. ทันตสาธารณสุข 3 
4. สัตวแพทย์  1 
5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 
6. นักวิชาการสุขาภิบาล - 
7. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 
8. อสม. ในเขตเทศบาล 104 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

    ตารางท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานรักษาพยาบาลในเขตเทศบาล 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(แห่ง) หมายเหตุ 

อยู่ในสังกัดเทศบาล อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข/
สถานีอนามัย 

- 1  

2. โรงพยาบาล - 1 
3. คลินิก - 3 
4. จำนวนเตียงผู้ป่วย 
ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ในเขตเทศบาล 

- 30 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

  ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลโรคที่ประชากรในเขต 
 เทศบาลที่ป่วยเป็น 3 อันดับแรก 

โรคที่ไม่ติดต่อ ชื่อโรคที่ติดต่อ หมายเหตุ 
1. โรคอุจจาระร่วง 1. โรคตาแดง  
2. โรคปอดบวม 2. โรคไข้เลือดออก  
3. โรคบิด 3. โรคไข้หวัดใหญ่  

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากจะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลาย

ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
 

ตารางที่ 8 สถิติจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถิติในการเกิดอาชญากรรมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
    ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายการข้อมูล 
จำนวน 

2559 2560 2561 

1. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล (นาย) 72 72 74 
2. สถิติการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาล (ครั้ง) 3 4 5 
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ครั้ง) 23 25 27 

  ที่มา: สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่า ในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ถือว่ามีปริมาณน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานของเทศบาล   
ที ่ช่วยสอดส่องดูแลอยู ่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที ่เท่านั้น           
เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่อง
ของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
๖) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื ้นที ่เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย เทศบาลตำบลปลายพระยา อยู่ห่างจาก
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ระยะทางจากเทศบาลตำบลปลายพระยาถึงกรุงเทพมหานครประมาณ 900 กิโลเมตร 

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

1. ซอยปากน้ำ 
2. ซอยบ้านควน 
3. ซอยหัวควน 
4. ซอยตากลิ้ง 
5 ซอยโรงน้ำ  
6. ซอยวังจา 
7. ซอยสุวรรณโชติ 
8. ซอยเทศบาล 1 
9. ซอยเทศบาล 2 
10. ซอยเทศบาล 2/1 

600 
260 

- 
- 
- 
- 

530 
- 

210 
- 

- 
200          
200 
327           
325 
200 
290          
100 

- 
40 

- 
115 
300 

90 
- 

300 
347 

- 
- 
- 

600 
575 
500 
417 
325 
500 

1,167 
100 
210 

40 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ) 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

11. ซอยเทศบาล 3 
12. ซอยเทศบาล 3/1 
13. ซอยเทศบาล 4 
14. ซอยเทศบาล 4/1 
15. ซอยเทศบาล 5 
16. ซอยเทศบาล 5/1 
17. ซอยเทศบาล 6 
18. ซอยเทศบาล 7 (ประเสริฐอุทิศ) 
19. ซอยเทศบาล 8 
20. ซอยเทศบาล 9 
21. ซอยอุดมศรี 
22. ซอยบางแก้วใต ้
23. ซอยบางแก้วใต้ 1 
24. ซอยบางแก้วใต้ 2 
25. ซอยโรงเชือดไก ่
26. ซอยเริ่มเจริญ 
27. ซอยราษฎร์อุทิศ 
28. ซอยน้ำซ่ำ 
29. ซอยประปา – อำเภอ 
30. สายข้างสวนสุขภาพฯ 
31. สายห้องสมุดประชาชน – ประปา 
32. สายหน้าอำเภอ – เทศบาล 
33. ซอยหนองใหญ่ 
34. ซอยประทีปอุทิศ 
35. ซอยปลายพระยาวิลล่า 
36. ซอยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
37. สายทางเข้า – ออกโรงเรียนปลายพระยา 
38. ซอยสหปาล์ม 
39. ซอยโชคด ี
40. ซอยโพธิ์งาม 
41. ซอยร่วมใจ – ซอยประชาร่วมใจ 
42. ซอยหนองทุ่ง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

343 
321 

- 
- 
- 

400 
196 
240 
750 
368 

- 
     - 
    - 

   494 
   - 

           - 
344 
285 
839 

- 
- 
- 
- 

238 
42 

248              
44 
56 
47 

100       
125 
174              
171 

- 
500 

66 
66 

- 
- 
- 
- 
- 

214 
240 
305 

- 
215 

- 
- 
- 
- 

500 
656 
928 
500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

     - 
- 
- 

300 
490 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

238 
42 

248 
44 
56 
47 

100 
125 
174 
514 
321 
500 

66 
66 

400 
196 
240 
750 
368 
214 
240 

   305 
494 

   515 
490 
344 
285 
839 
500 
656 
928 
500 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ) 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

43. ซอยสามราษฎร์ 
44. ซอยตาแนม 
45. ซอยหาดถั่ว 
46. ซอยวัดบางเงิน 
47. ซอยเขาไม้แก้ว 
48. ซอยไทรห่อ  
49. ซอยเขายอ 
50. ซอยหัวเชี่ยว 
51. ซอยช่องหลำ 
52. ซอยฝ่ายคลอง 
53. สายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
54. ซอยคุณเจียรวานิช (สีซอ 1 – คลองพวน) 
55. ซอยสีซอ 2 
56. ซอยตลาดใหม ่– ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ 
57. ซอยค่ายมวย 
58. ซอยครุสัมพันธ์ 
59. สายหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลฯ 
60. ซอยประเสริฐอุทิศ 
61. ซอยโพธิ์งาม – โชคดี 
62. ซอยโพธิ์งาม – หนองทุ่ง 
63. สายเทศบาล 9 – เชื่อมบางแก้วใต้  
64. ตอนแยกโรงเรียนอนุบาลฯ – สหกรณ ์
บ้านมั่นคง    
65. ตอนแยกสหกรณ์บ้านมั่นคง – ซอย 
ปลายพระยาวิลล่า – ทางหลวงแผ่นดิน 4035 

580 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

500 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

490 
 

411 
 

102 
140 
582 
239 
500 
873 
588 

1,095 
- 

150 
300 
900 
395 

333.5 
60 

166 
43 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

114 
552 
750 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

840 
- 
- 

120 
700 
785 
369 

- 
 

- 
 

796 
692 

1,332 
239 
500 
873 
588 

1,095 
500 
150 
300 
900 
395 

333.5 
900 
166 

43 
120 
700 
785 
369 
490 

 
411 

 
  ที่มา: กองช่าง 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า       

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างนั ้นยังไม่เป็นที ่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน             
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการ
ที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 

 



12 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,312 หลังคาเรือน 
๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 62 สาย สำหรับโคมไฟตามถนนสาธารณะครอบคลุมถนนในเขต

เทศบาลมีทั้งหมด 1,752 หลอด 
๕.๓ การประปา 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใช้น้ำจากจากการประปาส่วนภูมิภาค เกือบครบ
ทุกครัวเรือน ยังขาดครัวเรือนซึ่งพึ่งก่อสร้างบ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขยายเขตประปา ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการขยายเขตประปาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปี จากการสำรวจเทศบาลตำบลปลาย
พระยามีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,312 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 8 ครัวเรือน 

๕.4 โทรศัพท์ 
เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T, TOT, CAT 

และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS, True และ DTAC 
๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพเกษตรการทำสวน
ปาล์มน้ำมันและยางพารา เนื่องจากสภาพดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสม ดังนั้นรายได้หลักของคนส่วนใหญ่
จึงมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างและรับราชการ 

6.2 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่โรงงานยูนิวานิช

น้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

มีธุรกิจพาณิชย์และการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้ 
- บริษัท      จำนวน  2  แห่ง    
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด     จำนวน  4  แห่ง   
- ธนาคาร      จำนวน  3  แห่ง     
- ร้านซ่อมรถ     จำนวน  28  แห่ง 
- โรงพิมพ์      จำนวน  1  แห่ง 
- ร้านตัดผม/เสริมสวย    จำนวน  22  แห่ง 
- ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน   จำนวน  8  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง    จำนวน  2  แห่ง  
- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า    จำนวน  3  แห่ง 
- ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร   จำนวน  11  แห่ง 
- ร้านอาหารเครื่อง/ดื่ม    จำนวน  31  แห่ง 
- ทำอิฐบล็อก – ทำอิฐ    จำนวน  3  แห่ง 
- ร้านเสื้อผ้า – ขายเสื้อผ้า    จำนวน  15  แห่ง 
- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    จำนวน  5  แห่ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

- ร้านคาร์แคร์     จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านเภสัชกร     จำนวน  5  แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง     จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านถ่ายรูป     จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านทองรูปพรรณ     จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ     จำนวน  7  แห่ง  
- ร้านขายของชำ     จำนวน  51  แห่ง 
- อ่ืน ๆ      จำนวน  120  แห่ง 

 สำหรับทิศทางการค้าการลงทุน ในเชิงพานิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นในพื้นที่
เทศบาลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เขตท่ีมีธุรกิจพานิชยกรรม หนาแน่นอยู่ในชุมชน
บ้านหน้าอำเภอส่วนพื้นที่บริเวณชุมชนอื่น ๆ เริ่มมีการขยายตัวของการประกอบธุรกิจพานิชยกรรม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กแนวถนนต่าง ๆ 

6.8 แรงงาน 
ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญร่ับจ้างทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับศาสนา 

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘  
มีวัด จำนวน 1 แห่ง (วัดบางเหียน)   

- ผู้ที่นับศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๒     
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    
- ถือศีลกินเจ 
- วันเด็กแห่งชาติ  
- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- ทอดกฐินสามัคคี   
- ประเพณีวันสงกรานต์    
- ประเพณีลอยกระทง    
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  
- ประเพณีปากปีปากเดือน 
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ พรหมสุวรรณ์    (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
2) นายส้วน ศรีพนัง   (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
3) นางเสาวลักษณ์ เศียรอุ่น  (มีความรู้เกี่ยวกับนวดแผนโบราณ) 
4) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน) 
5) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ ศรีนาค  (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
2) นายวันโน ไทยทอง    (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
3) นายปรีชา ศรีทองนาค  (มีความสามารถด้านหนังตะลุงเพลงบอก) 
4) นายทวี ชูงาน   (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
5) นางยุคคล ชูงาน   (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
6) นางประคอง เกิดเกลี้ยง  (มีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า ได้แก่ 
1) นายวันโน ไทยทอง  (มีความรู้ในด้านการเป็นช่างไม้) 
2) นางเสวลี ทวีศรี   (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
3) นายโกมล จันทร์ทองอ่อน  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
4) นายบุญสม ขวัญเดือน  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
5) นายเดช ชื่นอารมณ์  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
6) นางอุษา นวนนุ่น   (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
7) นายพรหม คงกัน   (มีความรู้ด้านช่างไม้) 
ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ 
1) นายอำนวย คำดี   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
2) นายสุพจน์ สุกใส   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
3) นายฟอง ทองหน   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
4) นางแดง จันทรส์ุข  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
5) นายจบ ชัยสุวรรณ์  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙5 % พูดภาษาถ่ิน (ภาษาใต้)   

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ 
1) ข้าวพองน้ำแตงโม 
2) ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 
3) ข้าวเกรียบด้วง 
4) ข้าวเกรียบวอเตอร์เครส 
5) กล้วยฉาบสมุนไพร 
6) ขนมดอกจอก 
7) น้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 ทรัพยากรน้ำ  

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีแม่น้ำลำคลองสายหลัก จำนวน 7 สาย ได้แก่ 1) คลองอิปัน     
ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 2) คลองบางเหียน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 3) คลองบางพาบน้ำ ในพื้นที่ หมูที่ 5 4) คลองบางหลน     
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 5) คลองปากน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 6) คลองทุ่งไหน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 7) คลองบางบอน      
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 8) คลองบางด้วน 
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8.2 ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สาธารณะ  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีป่าไม้และพื้นที่สาธารณะ คือ หมู่ที่ 7 ป่าบางหมากสาธารณะ

ประโยชน์ 
8.3 ทรัพยากรภูเขา  

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีเป็นลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน
บ้านบางเหียน หมู่ที่ 6 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบด้วย 
1) ทรัพยากรดิน ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ทรัพยากรดินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ         

ต้นกำเนิดดิน ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกมีลักษณะร่วนซุยเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขต
เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา  

2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทรัพยากรน้ำที ่สำคัญคือ คลองบางหลน        
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก เพ่ือบริการประชาชนในเขต
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

3) ทรัพยากรภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กและต้นไม้ต่าง ๆ 

 

9. อ่ืน ๆ  
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
 

  ตารางท่ี 10 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร พื้นที่ทำการเกษตร 

(ไร่) ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านปากน้ำ 184 215 211 426 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 350 334 307 1,414 
3 บ้านหน้าอำเภอ 680 578 617 777 
4 บ้านบางเหียน 310 498 495 1,260 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 120 243 214 1,579 
6 บ้านหาดถั่ว 366 619 639 1,006 
7 บ้านหน้าสวน 298 557 557 1,324 

รวม 2,308 3,044 3,040 7,786 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
 

9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี 

รายละเอียด คือ 
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  ตารางท่ี 11 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

(ครัวเรือน) รวม
(ครัวเรือน)  

จำนวนพื้นที่การเกษตร 
(ไร่) รวม 

(ไร่) 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา ปาล์มน้ำมนั 

1 บ้านปากน้ำ 12 85 97 120 320 440 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 48 12 60 382 520 902 
3 บ้านหน้าอำเภอ 10 10 20 35 50 85 
4 บ้านบางเหียน 13 31 44 130 290 420 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 15 45 60 30 200 230 
6 บ้านหาดถั่ว 15 21 36 78 195 273 
7 บ้านหน้าสวน 35 50 85 255 410 665 

รวม 148 254 402 1,030 1,985 3,015 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
 

9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝน แหล่งน้ำที่ใช้จะมีด้วยกัน คือ คลองอิปัน คลองบางเหียน คลองบางพาบน้ำ
คลองบางหลน คลองปากน้ำ คลองทุ่งไหน คลองบางบอน และอ่างเก็บน้ำหัวควนสามัคคี 

9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จากน้ำประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีของ
ประชาชนทั้ง 7 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปากน้ำ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านบางเหียน 
ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว และชุมชนบ้านหน้าสวน 


