บทที่ ๒
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ ๒ ตาบล
ได้แก่ ตาบลกระบี่ใหญ่ และตาบลปากน้า มีพื้นที่ ๑๙ ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดสภาพพื้นที่
ดังนี้
๑. จังหวัดกระบี่
๑.๑ ประวัติของจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานสืบต่อกันมาแต่ละยุคสมัย คณะกรรมการศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ ได้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ไว้ตามโครงการ
พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ ดังนี้
จั ง หวัด กระบี่ เริ่ ม ต้น ยุ คธรณีก าลเมื่ อ ๓๐๐-๑๐๐ ล้ า นปี โดยพบซากสิ่ ง มี ชีวิ ต โบราณเป็ น
ซากฟอสซิลหอยสองฝาและปะการั งในชั้นหิน และมาสู่ ยุคเทอเชียรี เมื่อ ๔๐-๓๕ ล้านปี พบซาก
ดึกดาบรรพ์ของลิงสยามโมพิเธคัส อีโอซีนั ส และฟอสซิลสัตว์โบราณหลายชนิ ด เช่น เสือเขี้ยวดาบ
ช้าง แรด เป็นต้น ที่แอ่งกระบี่ในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ และพบซากหอยน้าจืดที่ตายทับถม
กันจนกลายเป็นหินที่บ้านแหลมโพธิ์ และมาสุ่ยุคไพลโตซีน มีการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในกระบี่ เมื่อ
๓๕ ล้านปีถึง ๕,๐๐๐ ปี พบโครงกระดูกมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปี้ยน อายุราว ๔๓,๐๐๐-๒๗,๐๐๐ ปี
ที่ถ้าหลังโรงเรียนทับปริก และที่ถ้าหมอเขียว มีอายุราว ๒๗,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปี พร้อมทั้งพาชนะดินเผา
เครื่องมือหินต่างๆ ที่เขาขนาบน้า มีอายุราว ๕,๐๐๐ ปีด้วย เข้าสู่ยุคไฮโลซีน ช่วง ๕,๐๐๐-๓,๐๐๐
ปี มนุษย์เริ่มขยายเผ่าพันธุ์กระจายไปอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ มากขึ้น พบซากโครงกระดูกของมนุษย์ สัตว์
เครื่ อ งมื อ และภาพเขี ย นตามถ้ าต่ า งๆ เช่ น ถ้ าผี หั ว โต ถ้ าไวกิ้ ง เขากาโรส เป็ น ต้ น เข้ า สู่ ยุ ค
ประวัติศาสตร์ตอนต้น ที่กระบี่มีชุมชนโบราณคลองท่อมเกิดขึ้น เมื่ อ ๓,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี มนุษย์เริ่มทา
การเกษตร ค้าขาย พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และมีท่าเรือขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้พบหลักฐานเครื่องมือ หิน
ขัด ขวานหิน สิ่วหิน ลูก ถือหิน แผ่นหินลับ ครกหิน แท่งหินสลัก แม่พิมพ์หล่อขวาน ตุ้มหู แหวน
สาริด เหรียญรูปต่างๆ ลูก ปัดชนิดต่างๆ และภาชนะดินเผา และที่ชุมชนโบราณแห่งนี้ มีการติดต่อ
ค้าขาย สัมพันธ์กับประเทศตะวันตก เช่น อินเดีย อาหรับ โรมัน เป็นต้น เป็นเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล เชื่อมต่อคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออก ในช่วง ๕๐๐-๗๐๐ ปี มาถึงช่วงพุทธศตวรรษที่
๕-๑๘ หรื อประมาณ พ.ศ ๑๐๙๘-๑๘๙๓ เกิดอาณาจักรตามพรลิ งค์ หรือสิ กอ มีอาณาเขตการ
ปกครองหัวเมืองต่างๆ เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร รวมถึงกระบี่ด้วย กระบี่เดิมชื่อเมือง “บันไทย
สมอ” ปีวอก ตราลิง ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ ตามพรลิงค์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรี
วิชัย แต่ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ศรีวิชัยเริ่มเสื่อม ตามพรลิงค์ก็ขึ้นปกครองแทน
ต่อมาในสมัย กรุ งรั ตนโกสิ น ทร์ ตอนต้ น ประมาณช่ว งปี พ.ศ.๑๙๐๐-๒๓๒๕ มีชุมชนต่างๆ
เกิ ดขึ้ น ในกระบี่ ได้ แก่ ชุ มชนปากลาว อ่า วลึ ก กระบี่ ใ หญ่ กระบี่น้ อย คลองเสี ย ด คลองกาไส
คลองท่อม คลองพน และกลุ่มชนชาวจีน มลายู ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งทะเล พื้นที่ไหนมี

คนอาศัยอยู่มากก็ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแขวง ได้แก่ แขวงปากลาว แขวงคลองพน แขวงปกาไส แขวงกระบี่
(บ้านหินขวาง) อานาจการปกครองยังขึ้นอยู่กับเมื องนครศรีธรรมราช มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ช่วงปี
พ.ศ.๒๓๕๕-๒๔๑๔ ได้ยกฐานะแขวงปกาไส เป็น “เมืองปกาไส” ได้ตั้งค่ายทหาร มีท่าเรือ มีด่าน
ปากน้าปกาไส ตั้งเพนียดคลองช้างไว้ใช้งานและส่งขายต่างประเทศ
จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.๒๔๑๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองจากเมืองปกาไส
มาตั้งเมืองใหม่ที่แขวงกระบี่หรือบ้านหินขวาง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความพร้อมกว่า มีร่องน้าลึกกว่า
มีท่าเรื อขนาดใหญ่กว่า ทรงพระราชทานนามว่า “เมื องกระบี่ ” และได้แต่ งตั้ง หลวงเทพเสนาเป็ น
เจ้าเมืองคนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครอง
ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ สมัย
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้นไม่สะดวกต่อการคมนาคม (เพราะในสมัยนั้นอาศัยเรือเป็น
พาหนะ) จึงได้ให้พระยาอุตรกิจพิจารณ์ เจ้าเมืองในสมัยนั้น ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ที่ตาบลปากน้า ซึ่งอยู่
ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้าลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวก จึงเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดปัจจุบันนี้
ความหมายของคาว่า “กระบี่” มีตานานเล่าสืบต่อกันมา ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณใหญ่
เล่มหนึ่ง ได้นามามอบให้เจ้าเมืองกระบี่ ต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็กอีกเล่มหนึ่ง รูปร่างคล้าย
กับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนามามอบให้ กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เห็นว่าเป็นมีดดาบ
โบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล แต่ขณะนั้นยังสร้างเมืองไม่เสร็จจึงได้นาดาบ
ไปเก็บไว้ในถ้าเขาขนาบน้าหน้าเมืองโดยวางไขว้กัน ซึ่งลักษณะการวางทาให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์
ตราประจาเมือง คือ ดาบไขว้ทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้าและทะเล ซึ่งสถานที่ที่ขุดพบดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า
“บ้านกระบี่ใหญ่” สถานที่ที่ขุดพบดาบเล็กได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่น้อย” แต่มีอีกตานานหนึ่งสันนิษฐาน
ว่าคาว่า “กระบี่” อาจเรียกตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือ ต้นหลุมพี เรียกชื่อว่า “บ้าน
หลุมพี” มีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้เรียกเพี้ยนเป็น “กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” ต่อมาได้
ปรับเป็นสาเนียงไทยว่า “กระบี่”
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกติดกับ
ทะเลอันดามัน โดยห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเซีย ประมาณ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งสิ้น ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน

๑.๓ การปกครองและประชาชน
จังหวัดกระบี่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อาเภอ รวม ๕๓ ตาบล ๓๘๙ หมู่บ้าน โดย
มีอาเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาเภอเมืองกระบี่ อาเภอเกาะลั นตา อาเภอเขาพนม อาเภอคลองท่อม
อาเภอปลายพระยา อาเภอลาทับ อาเภอเหนือคลอง และอาเภออ่าวลึก
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑
แห่ง เทศบาลตาบล ๑๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๔๘ แห่ง
สถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี ๒๕๕๕ จังหวัดกระบี่มีจานวนประชากร
ทั้งสิ้น ๔๔๔,๔๙๐ คน เป็น ชาย ๒๒๑,๗๕๓ คน และหญิง ๒๒๒,๗๓๗ คน (ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕) โดยความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ ๙๔.๔๐ คน/ตาราง
กิโลเมตร
๑.๔ ลักษณะทางกายภาพ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วย ภูเขา ที่ราบ และเนินสูงๆ ต่าๆ บริเวณด้านตะวันตกมี
ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย
ใหญ่ประมาณ ๑๓๐ เกาะ ซึ่งเกาะที่สาคัญได้แก่ เกาะลันตา และเกาะพีพี ส่วนลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็น
ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้าได้ดี พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน
มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และผลไม้ต่างๆ
จังหวัดกระบี่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้มีฝนตก
ตลอดปี มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๗.๙-๓๙.๑ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง ๒๓.๒-๓๔.๕%
ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ ๒,๐๖๙.๘-๒,๒๖๓.๑ มิลลิเมตรต่อปี
๑.๕ สภาพเศรษฐกิจ
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๕๕ พบว่า จานวนประชากรในจังหวัด
กระบี่ ๔๔๔,๔๙๐ คน ชาย ๒๒๑,๗๕๓ คน หญิง ๒๒๒,๗๓๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๕)
- รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดกระบี่เท่ากับ ๒๑๘,๔๘๒ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ราคาประจาปี)
๒. เทศบาลเมืองกระบี่
๒.๑ สภาพทั่วไป
๒.๑.๑ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับ การจัดตั้ งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
เล่ม ๕๓ หน้า ๘๐๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ โดยการยกฐานะท้องที่ตาบลปากน้า อาเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ เป็นเทศบาลเมืองกระบี่ มีพื้นที่ ๒.๖๕ ตารางกิโลเมตร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ทาการขยายเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๓ หน้า ๑๐๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ โดยครอบคลุมพื้นที่ในตาบล
ไสไทย และตาบลกระบี่ใหญ่ (รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ ๑ ตาบลกระบี่น้อย และหมู่ที่ ๘ ตาบลทับปริก
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่ที่ ๗ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ากระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ ๓ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่

ปัจ จุ บัน นี้ ส านั กงานเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๒ ถนนมหาราช ตาบล
ปากน้า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
๒.๑.๒ ตราเครื่องหมายเทศบาลเมืองกระบี่

ดวงตราของเทศบาลเป็ น รู ป ช้ า งเผื อ กยื น ชู ก ระบี่ ใ นกงล้ อ มี ค วามหมายกล่ า วคื อ
เนื่องจากเมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีช้างมาก และมีประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ค้นพบ
ช้างเผือกเชือกแรกในสมัยรัชกาลที่ ๙
กระบี่ หมายถึง ดาบโบราณที่ขุดพบให้มีความหมายเหมือนชื่อเมือง
กงล้อ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ
๒.๑.๓ ข้อมูลประชากรและบ้าน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕)
- มีประชากรทั้งหมด ๒๘,๙๕๖ คน แบ่งเป็น
ชาย ๑๓,๕๓๓ คน
หญิง ๑๕,๔๒๓ คน
- จานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๔,๘๒๗ ครัวเรือน
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ ๒.๔๓
- ความหนาแน่นของประชากรประมาณ ๑,๕๒๔ คน/ตารางกิโลเมตร
- จานวนประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ ๑๘๔ คน

จานวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ทารก (น้อยกว่า ๑ ปี)
วัยเด็ก (๑-๖ ปี)
เด็กโต (๗-๑๒ ปี)
วัยรุ่น (๑๓ -๑๙ ปี)
ผู้ใหญ่ (๒๐ – ๖๐ ปี)
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

รวมทั้งสิ้น

ทารก (น้อยกว่า ๑ ปี)
วัยเด็ก (๑ - ๖ ปี)
เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี)
วัยรุ่น (๑๓ - ๑๙ ปี)
ผู้ใหญ่ (๒๐ - ๖๐ ปี)
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น

ตาบลปากน้า
๒๒๗
๒๑๓
๔๔๐
๙๐๒
๘๐๑
๑,๗๐๓
๙๑๑
๘๙๖
๑,๘๐๗
๘๓๐
๘๔๗
๑,๖๗๗
๕,๐๐๘
๖,๑๐๘
๑๑,๑๑๖
๗๘๖
๙๙๓
๑,๗๗๙
๑๘,๕๒๒

๗๑๑
๒,๗๙๖
๒,๘๒๕
๒,๔๔๓
๑๗,๔๗๘
๒,๗๐๓
๒๘,๙๕๖

ตาบลกระบี่ใหญ่
๑๓๙
๑๓๒
๒๗๑
๕๔๒
๕๕๑
๑,๐๙๓
๔๘๗
๕๓๑
๑,๐๑๘
๓๙๓
๓๗๓
๗๖๖
๒,๘๙๖
๓,๔๖๖
๖,๓๖๒
๔๑๒
๕๑๒
๙๒๔
๑๐,๔๓๔

หน่วย : คน
รวม
๓๖๖
๓๔๕
๗๑๑
๑,๔๔๔
๑,๓๕๒
๒,๗๙๖
๑,๓๙๘
๑,๔๒๗
๒,๘๒๕
๑,๒๒๓
๑,๒๒๐
๒,๔๔๓
๗,๙๐๔
๙,๕๗๔,
๑๗,๔๗๘
๑,๑๙๘
๑,๕๐๕
๒,๗๐๓
๒๘,๙๕๖

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวนสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองกระบี่
ปี
การเกิด
การตาย
ย้ายเข้า
ย้ายออก
พ.ศ. ชาย หญิง
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
๒๕๕๕ ๓,๐๑๗ ๒,๘๒๙ ๕,๘๔๖ ๔๘๖ ๒๘๓ ๗๖๙ ๑,๒๔๖ ๑,๕๓๘ ๒,๗๘๔ ๓,๙๘๕ ๓,๙๔๕ ๗,๙๓๐

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๒.๑.๔ แผนที่แสดงอาณาเขต

๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒.๒.๑ การคมนาคม การจราจร
๑) การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
การคมนาคมทางบก จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ผ่านจังหวัด
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง – พังงา – กระบี่ รวมระยะทางประมาณ ๙๔๖ กิโลเมตร
หรือ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพร ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑
ผ่านอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาเภอไชยา เข้าอาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ านี จากนั้นใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๕ ผ่านอาเภออ่าวลึก และใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้ง เข้าสู่
จังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร
จากจังหวัดภูเก็ตใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔
ผ่านตาบลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุ่ง อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา เข้าอาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ
เข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ รวมระยะทางประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร
การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟสามารถลงได้ที่จังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสารเข้าสู่
จังหวัดกระบี่
การคมนาคมทางอากาศ มีสายการบิน (ไทยสมายล์) การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และ
บางกอกแอร์เวย์ส โดยจากท่าอากาศยานกระบี่ สามารถโดยสารรถประจาทางเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ได้
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
๒) การจราจร
ในปัจจุบันมีถนนทั้งสิ้น ๒๕๐ สาย ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนอุตรกิจ ถนนมหาราช
และถนนกระบี่ ขนานกันและมีถนนสายย่อยต่างๆ เชื่อมต่อกัน ทาให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทา
ได้โดยสะดวก สาหรับถนนกระบี่สามารถใช้เป็นเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดได้ เช่น
อ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา และสุสานหอย เป็นต้น ส่วนถนนมหาราชนับว่าเป็นถนนสายการค้าขาย
ที่สาคัญของเมือง เนื่องจากประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และร้านค้าร้านอาหารจานวน
มาก ทาให้มีปริมาณประชากร และยานพาหนะเป็นจานวนมากในแต่ละวัน ส่วนถนนอุตรกิจเป็นถนน
สายที่มีหน่ ว ยงานราชการจานวนมาก เช่น ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สถานีตารวจเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธนาคาร
ต่างๆ และโรงเรียนอีกด้วย เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) และโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นต้น
๓) สะพาน จานวน ๔ แห่ง
๔) แม่น้า จานวน ๑ สาย ได้แก่ แม่น้ากระบี่
๕) คลอง จานวน ๒ สาย ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่, คลองท่าแดง
๖) สะพานลอยคนข้าม จานวน ๓ แห่ง

ข้อมูลถนน

๒.๒.๒ ข้อมูลด้านการประปา
๑) จานวนผู้ใช้น้าประปาในเขตเทศบาล ๑๑,๘๐๐ ราย
๒) จานวนน้าประปาที่ผลิตได้ ๒๖,๔๐๐ ลบ.ม./วัน
๓) จานวนน้าประปาที่ใช้เฉลี่ย ๒๖,๔๐๐ ลบ.ม./วัน
๔) แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาจานวน ๑ แห่ง คือ คลองกระบี่ใหญ่
๕) หน่วยงานที่ดาเนินกิจการประปาในพื้นที่ คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๒.๒.๓ ข้อมูลด้านไฟฟ้า
๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายกระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของพื้นที่
๒) จานวนครัวเรือที่มีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐% ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
๓) จานวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขตเทศบาล จานวน ๒๕๐ จุด
๒.๒.๔ ข้อมูลด้านการสื่อสาร
๑) จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล
๑๐,๗๖๖
เลขหมาย
๒) จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล
๓๓๗
เลขหมาย
๓) จานวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล
๑๑
ชุมสาย
๔) สถานีวิทยุกระจายเสียง (FM) รวม ๑๙ สถานี ได้แก่ คลื่นความถี่ ๘๘.๕ MHz,
๘๙.๒๕ MHz, ๙๐.๐๐ MHz, ๙๑.๐๐ MHz, ๙๒ MHz, ๙๓.๕ MHz, ๙๔.๕ MHz, ๙๕.๒๕
MHz, ๙๖ MHz, ๙๘ MHz, ๙๘.๕ MHz, ๙๙.๕ MHz, ๑๐๑ MHz, ๑๐๒.๕ MHz, ๑๐๓.๕
MHz, ๑๐๔ MHz, ๑๐๖ MHz, ๑๐๗.๕ MHz และ ๑๐๘ MHz
๖) สื่อมวลชนในพื้นที่/หนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กระบี่บ้านเรา
หนังสือพิมพ์กระบี่นิวส์ และหนังสือพิมพ์หอการค้ากระบี่
๗) สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีจานวน ๑ แห่ง คือ บริษัท กระบี่เคเบิ้ลทีวี จากัด
๒.๒.๕ ข้อมูลลักษณะการใช้ที่ดิน
ที่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก จะอยู่บริเวณถนนมหาราช
ถนนอุตรกิจ และถนนเจ้าฟ้า ซึ่งอยู่ในตาบลปากน้าประกอบไปด้วย ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า บริษัทนา
เที่ยว ร้านค้าร้านอาหาร และที่พักอาศัยของประชาชน จัดเป็นย่านธุรกิจและการค้าในเขตเทศบาล
นอกจากนี้ บ้านตลาดเก่า ตาบลกระบี่ใหญ่ บริเวณใกล้สถานี บขส. ร้านบิ๊กเบน และใกล้เคียง ก็จัดอยู่
ในการใช้ที่ดินประเภทนี้ด้วย เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่นและมีกิจการร้านค้าต่างๆ อยู่
มากมาย
ที่ดิน ประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่นปานกลาง อยู่ช่ ว งถนนมหาราช บริ เวณรอบที่ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น ถนนกระบี่ ในเขตตาบลปากน้า ถนนตะกั่วทุ่ง ถนนเหมทานนท์ ถนน
เจ้าคุณ ถนนปานุราช และบริเวณบ้านตลาดเก่า ตาบลกระบี่ใหญ่ นอกจากนั้นจะจัดอยู่ในประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย เช่น ถนนพิศาลภพ ถนนนภาจรัส ถนนจันทร์กวีกูล ถนนสุดมงคล ถนนเจริญสุข
และถนนวัชระ เป็นต้น
ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยู่บริเวณถนนอุตรกิจ
ในเขตตาบลปากน้า ได้แ ก่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ และสถานีตารวจเมืองกระบี่
เป็นต้น

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา บริเวณถนนอิศราได้แก่ วัดแก้วโกรวาราม บริเวณถนน
อุตรกิจ ตาบลกระบี่ใหญ่ ได้แก่ วัดโภคาจูฑามาตย์ บริเวณถนนศรีพังงาได้แก่ วัดควนสบาย และ
บริเวณถนนไชยกุล ได้แก่ วัดปานุราชประชาสรรค์
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา จานวน ๑๑ แห่ง มีที่ตั้ง
ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ บริเวณถนนอุตรกิจ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ บริเวณถนนกระบี่-เขาทอง ได้แก่ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล โรงเรียน
อิศรานุสรณ์ บริเวณถนนศรีตรัง ได้แก่ โรงเรียนเมืองกระบี่ และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
บริเวณถนนวัชระ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง และถนนไชยกุล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาล
ปานุร าช บริ เวณถนนหน้าพลับพลา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า บริเวณถนนทางหลวง
๔๐๓๔ ได้แก่โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด บริเวณถนนมหาราช ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓
ท่าแดง
ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ป่ าไม้ ได้แก่ บริเวณป่าชายเลนหน้าเมืองกระบี่ และพื้นที่ป่า
บริเวณคลองจิหลาดซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ส่วนที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้น จะอยู่บริเวณรอบเมืองและ
พื้นที่ภายนอกเขตเทศบาล
๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๓.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
- รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดกระบี่เท่ากับ ๒๑๘,๔๘๒ บาท/
คน/ปี (ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ราคาประจาปี)
- ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เป็นเจ้าของกิจการ/
บริษัท/ค้าขาย รองลงมารับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขับรถรับจ้าง/ประจาทาง พนักงานบริษัท
ห้างร้าน เอกชน โรงแรม และเกษตรกรรม
๒.๓.๒ การพาณิชยกรรมและบริการ
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ามันจานวน ๑๑ แห่ง ซึ่งอยู่ในตาบลปากน้าจานวน ๕ แห่ง
และอีก ๖ แห่ง อยู่ในตาบลกระบี่ใหญ่
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จานวน ๖ แห่ง
- ตลาดสด ๒ แห่ง คือ ตลาดสดมหาราช และตลาดสดบ้านตลาดเก่า
- ย่านการค้าถนนคนเดิน ตลาดซิตี้
๒) สถานประกอบเทศพาณิชย์
- สถานธนานุบาล จานวน ๑ แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์ จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (สุกร, โค)

๓) สถานประกอบการด้านการบริการ
- ธนาคารจ านวน ๑๗ แห่ ง ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด (มหาชน),
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขากระบี่, ธนาคารกรุง
ศรี อยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาราช, ธนาคารกสิ กรไทย จากัด(มหาชน) สาขากระบี่ ,
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาย่อยตลาดเก่า, ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน), ธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน), ธนาคารธนชาติ สาขากระบี่, ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จากัด, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ , ธนาคารทิสโก้ สาขา
กระบี่, ธนาคารออมสิน สาขากระบี่ และธนาคารออมสิน สาขาตลาดเก่า
๒.๓.๓ ข้อมูลสถานประกอบการ
๑) จานวนสถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๘๗ แห่ง
๒) จานวนสถานบริการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ ๙ แห่ง
๓) จานวนโรงแรม ๓๐ แห่ง
๒.๓.๔ ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
๑) ลั ก ษณะการประกอบอุ ต สาหกรรมในเขตเทศบาล จ านวน ๑๒ ประเภท
ประกอบด้วยกิจการทาเส้นขนมจีน , พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ, ปะยาง เคาะ พ่นสีรถยนต์ ซ่อมรถยนต์
เครื่องยนต์, กลึง เชื่อม, ทาขนมปังหรือเค้ก, ยางแผ่นรมควัน, ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, ทาประตู หน้าต่าง เหล็กดัด, อัดเศษกระดาษและโลหะ, ทาน้าแข็งก้อนเล็ก/ซอง, ทาวงกบประตู – หน้าต่าง,
ทาเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์จากไม้
๒) อุตสาหกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจในเขตเทศบาล
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภทอุตสาหกรรม/
ธุรกิจ
ซ่อมรถยนต์ / เครื่องยนต์
ทายางแผ่นรมควัน
ทาน้าแข็งก้อน/ซอง
ทาเครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์จากไม้
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต/คอนกรีตบล็อก

จานวนโรงงาน/
บริษัท/
ผู้ประกอบการ
๒๒
๑
๔
๔
๓

จานวน
แรงงาน
(คน)
๒๕๖
๑๕๙
๑๐๒
๗๓
๑๐๙

คิดเป็นกี่ % ของ
อุตสาหกรรม
ทั้งหมด
๖๔.๗๑
๒.๙๔
๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๘.๘๒

๓) จานวนโรงงาน ๖๖ แห่ง วงเงินลงทุนประมาณ ๔๑๓,๔๗๒,๙๐๒ บาท
๔) จานวนแรงงานรวม ๖๙๙ คน
แรงงานชาย ๕๖๔ คน
แรงงานหญิง ๑๓๕ คน
ตารางแสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมเขตเทศบาลเมืองกระบี่
โรงงาน
โรงงานจาพวกที่ ๑
โรงงานจาพวกที่ ๒
โรงงานจาพวกที่ ๓
รวม

จานวน
(โรงงาน)
๑๒
๑๕
๓๙
๖๖

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

คนงาน (คน)
ชาย
๓๘
๕๗
๔๓๐
๕๒๕

หญิง
๑๑
๒๒
๑๔๑
๑๗๔

เงินลงทุน
(บาท)
๕,๕๐๗,๙๐๐
๑๒,๓๗๓,๐๐๐
๓๙๕,๕๙๒,๐๐๒
๔๑๓,๔๗๒,๙๐๒

๒.๓.๕ การท่องเที่ยว
๑) แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาคัญในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้
๑. เขาขนาบน้า เป็นเขาหินปูนสองลูก สูงประมาณ ๑๐๐ ม. ตั้งขนาบ
แม่น้ ากระบี่ บริเวณหน้าเมือง เป็น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองกระบี่ ภายในภูเขามีถ้าที่มีหินงอก
หินย้อยสวยงาม นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนริมแม่น้าหน้าเมืองที่รู้จักกันดีในหมู่นักดูนก เพราะมีนกหายาก
หลายชนิด โดยเฉพาะนกฟินฟุต ซึ่งเป็นดาราเด่นของที่นี่
สิ่งที่น่าสนใจ
ดูน กในป่ าโกงกาง ริมฝั่ งน้าหน้าเมืองกระบี่มีป่ าโกงกางผื นใหญ่ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ ที่นี่เป็นแหล่งดูนกที่ดีจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย. จะมีนกหลายชนิดมาหากิน
บริเวณนี้บางชนิดเป็นนกหายาก แต่ที่นี่สามารถพบได้ไม่ยากนัก เช่น นกบั้งรอกเล็กท้องแดง นกฟินฟุต
นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้าตาล ฯลฯ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูนกคือช่วงที่น้าลง เพราะมีพื้นเลนให้นก
ออกมาหากิน จึงเห็นตัวได้ง่าย
ถ้าเขาขนาบน้า จากท่าเรือเจ้าฟ้า จะมองเห็นภูเขาที่มีถ้าอยู่ ทางขวามือ เรือจะ
จอดบริเวณหาดทรายเล็กๆ หน้าถ้า ภายในถ้าใหญ่นี้มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ด้านบนมีช่องขนาดใหญ่
แสงสาดเข้ามาได้ทั่ว เล่ากันว่าในอดีตมีคนพบโครงกระดูกมนุษย์ในถ้านี้หลายโครง จึงคาดว่าที่นี่เคยเป็น
แหล่งอาศัยของคนโบราณ
วิธีชีวิตชาวประมง ออกไปทางปากแม่น้า เยื้องท่าเรือเจ้าฟ้า มีเกาะกลาง
แม่น้าเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมการเลี้ยงปลาในกระชังได้ หรือถ้าไป
ตอนที่ชาวบ้านกาลังขึ้นปลาก็สามารถขอซื้อปลาทะเลสดๆ ได้ในราคากันเอง
๒. สวนเจ้ า ฟ้ า และสวนสาธารณะธารา เป็ น สวนสาธารณะที่ อ ยู่ ใ กล้ กั น
คนท้องถิ่นจะมาพักผ่อนและออกกาลังกายกัน ที่สาคัญในยามเย็นยังมีตลาดโต้รุ่งเป็นแหล่งอาหารมื้อค่า
ราคาประหยัด
สิ่งที่น่าสนใจ
สวนเจ้าฟ้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ากระบี่ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
จากสวนแห่งนี้จะมองเห็นเขาขนาบน้าและป่าชายเลนหน้าเมืองได้ชัดเจน ยามค่าบริเวณท่าเรือมีตลาด
โต้รุ่งซึ่งมีร้านจาหน่ายอาหารหลายสิบร้าน
สวนสาธารณะธารา ในสวนร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มีร้านอาหารทะเลหลาย
ร้าน โดยทางเทศบาลจัดสถานที่ให้ขายอย่างเป็นระเบียบ ตอนกลางวันชาวเมืองนิยมมานั่งกินอาหาร
บ้ า งก็ มาปู เ สื่ อ นั่ ง เล่ น ชมทิ ว ทั ศ น์ ข องแม่ น้ากระบี่ นอกจากนี้ยั ง เป็ นสถานที่ ในการออกกาลั ง กายที่
เหมาะสม มีทั้งสนามฟุตบอล สวนสุขภาพ โรงยิมเนเซี่ยม ทาให้ในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเป็น
จานวนมาก
สวน ก ไก่ ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะธารา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของครอบครัว และเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างตัวอั กษรพร้อมรูปปั้นสัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของตัวอักษรทั้งภาษาไทย ๔๔ ชุด ภาษาอังกฤษ ๒๖ ชุด พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าไปตาม
ตัวอักษรต่างๆ ปัจจุบันมีประชาชนพาบุตรหลานมาใช้บริการจานวนมาก นับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และให้ความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะแก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทาให้สภาพแวดล้อมทั่วไปในสวนสาธารณะ
ธาราดีขึ้นอีกด้วย

๓. สวนพฤกษาสวรรค์ มี ลั ก ษณะเป็ น สวนพฤกษชาติ บริ เวณป่ า ไสโป๊ ะ
จานวน ๖๒๕ ไร่ อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองกระบี่ สภาพเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้าทะเล
๖๐ - ๓๐๕ เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลและเมืองกระบี่ บริเวณทั่วไปมีพันธุ์ไม้
เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น อยู่ ห นาแน่ น มากมายนานาชนิ ด ซึ่ ง มี ค วามร่ ม รื่ น สดชื่ น ยากที่ จ ะพบเห็ น ป่ า เช่ น นี้
ในเขตเมือง โดยเทศบาลพัฒนาขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและศึกษา
พันธุ์ไม้หายากต่างๆ
สิ่งที่น่าสนใจ
ด้วยความสูงในระดับดังกล่าว เมื่อขึ้นไปที่จุดสูงสุด สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ที่สวยงามของทะเลและเมืองกระบี่ รวมทั้งตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยาวนาน ประกอบกับความ
ร่มรื่นและสดชื่นที่จะได้รับจากสถานที่แห่งนี้ ทาให้สามารถพักผ่อนและผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็น
อย่างดี
๔. วั ด ถ้ าเสื อ เป็ น ส านั ก สงฆ์ ที่ ก่ อ ตั้ ง ราวปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้
ยกฐานะเป็นวัดแล้วล้อมรอบด้วยป่าเขา มีถ้าและจุดชมวิวที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวที่ไปชมธรรมชาติ
และผู้ศรัทธาไปกราบนมัสการอยู่มิได้ขาด
สิ่งที่น่าสนใจ
จุดชมวิวบนยอดเขาแก้ว ทางขึ้นเป็นบันไดปูนนับได้ถึง ๑,๒๗๗ ขั้น ระยะทาง
ประมาณ ๖๐๐ ม. เมื่อขึ้นไปถึงจะเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองกระบี่ ที่ตั้งอยู่ปากแม่น้า และทิวเขา
หินปูนที่โอบล้อมยอดเขาพนมเบญจา บนยอดเขาแก้วยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจาลองด้วย
๕. ประติ ม ากรรมปู ด า จากพระราชเสาวนี ย์ ส มเด็ จ พระเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ณ ศาลาดุสิตดาลัย ความว่า “อย่างที่กระบี่
ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า ป่าไม้ชายเลนนี้ อย่าทาลายเลย ขอให้ข้าพเจ้า เถอะ ขอให้เป็นป่าไม้ชาย
เลนอย่ างเดิม เพื่อความยั่ งยื น ของประเทศไทย” ป่าไม้ช ายเลนหน้าเมืองกระบี่ จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้า
นานาชาติลาดับที่ ๔ ของประเทศไทย ลาดับที่ ๑,๑๐๐ ของโลก ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์
และเป็ น แหล่ ง อนุ บ าลของสั ต ว์ น้ าวั ย อ่ อ น มี พื้ น ที่ ๑๓๓,๑๒๐ ไร่ เทศบาลเมื อ งกระบี่ ได้ ส ร้ า ง
ประติมากรรมปูดาทองเหลืองรมดา ประกอบด้วยครอบครัวปู ๔ ตัว เพื่อบ่งบอกถึงความถึงความอุดม
สมบู รณ์ของระบบนิเวศป่ าชายเลนบริเวณเขาขนาบน้า อีกทั้งยังสร้างจิตสานึกให้ ชาวกระบี่ ช่ว ยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ใช้อย่างพอเพียง เป็นประตูสู่แหล่งมหัศจรรย์เขาขนาบน้า
สิ่งที่น่าใสใจ
“ประติมากรรมปูดา” ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ริมเขื่อนท่าเทียบเรือขนาบน้า เพื่อ
สื่อถึงความส าพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอีสป เรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคาขวัญของ
จังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนลูกให้อยู่ในระเบียบวินัย เคารพ
ผู้ใหญ่ ประพฤติตนเป็นคนดี
๒) สถิติการท่องเที่ยว
- จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๓,๑๖๐,๗๓๘ คน จ าแนกเป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ านวน ๑,๕๗๐,๕๖๐ คน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ จ านวน
๑,๕๙๐,๑๗๘ คน
(ที่มา : กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕)

๒.๓.๖ ข้อมูลด้านปศุสัตว์
๑) จานวนโรงฆ่าสัตว์
- โรงฆ่าสัตว์ของรัฐ
๑ แห่ง (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกระบี่)
- โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน ๕ แห่ง (โรงฆ่าไก่)
๒) จานวนร้านขายอาหารสัตว์ในเขตเทศบาล ๒๐ ร้าน
๒.๔ ด้านสังคม
๒.๔.๑ ข้อมูลด้านศาสนา และศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีวัด จานวน ๔ แห่ง ได้แก่ วัดแก้วโกรวาราม
วัดปานุราชประชาสรรค์ วัดโภคาจูฑามาตย์ และวัดควนสบาย มัสยิดจานวน ๑ แห่ง ได้แก่
มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน โบสถ์จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โบสถ์คริสตจักรแบ๊บติสต์ โดยประชากรในเขต
เทศบาลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามลาดับ
เทศกาลและประเพณีสาคัญของท้องถิ่น
๑) ประเพณีวันเกิดปุนเถ้าก๋ง ปุนเถ้าก๋ง เป็นชื่อเทพเจ้าจีนประจาศาลในตัวเมืองกระบี่
เป็นเทพที่ช่วยดูแลรักษาที่ดินและทรัพย์สมบัติในผืนดินคล้ายกับพระภูมิเจ้าที่ ชาวเมืองกระบี่เชื้อสายจีนที่
เคารพศรัทธาท่าน จะร่วมกันจัดงานฉลองวันเกิดให้ท่านเป็นประจาทุกปี วันที่จัดงานจะอยู่ในช่วงเดือน
มกราคม บริเวณท่าเรือเจ้าฟ้า
ในพิธีจะมีการลงทรงเทพจีนองค์ต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ปุนเถ้าก๋ง จอซือก๋ง เทียนซื อ
และกวนอิ ม นอกจากนี้ ยั ง มี เ ทพองค์ อื่ น ๆ อี ก มาก เมื่ อ เทพเจ้ า ลงทรงแล้ ว ก็ จ ะแสดงอภิ นิ ห าร
เช่น อาบน้ามันเดือดจากกระทะ ปีนบันไดมีด นั่งบนเก้าอี้เหล็กแหลม ใช้ของมีคมทิ่มแทงตามร่างกาย
เป็นต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ชม นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่เทพไปตามถนน
ในตัวตลาดเทศบาลและตลาดเก่า ชาวบ้านที่ศรัทธาจะกราบไหว้ขอพรจากเทพองค์ที่ตนนับถือ และถือศีล
กินเจตลอดช่วงเวลางาน
๒) เทศกาลกระบี่เ บิกฟ้าอันดามัน เป็นงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการของจังหวัด
กระบี่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกั บหอการค้าจังหวัดกระบี่ เพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด งานครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้นก็จัดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ถือเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกระบี่ด้วย
๓) เทศกาลกินเจ กาหนดเอาวันตามจันทรคติ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่าถึง ๙ ค่า
เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยเรา

๒.๔.๒ ข้อมูลชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด ๑๔ ชุมชน
ดังนี้
ชื่อชุมชน
๑. ชุมชนร่วมจิตร่วมใจ
๒. ชุมชนปากน้า
๓. ชุมชนกระบี่ท่าเรือ
๔. ชุมชนบ้านทุ่งโหลง
๕. ชุมชนปานุราช
๖. ชุมชนบ้านท่าแดง
๗. ชุมชนศฤงคารพัฒนา
๘. ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
๙. ชุมชนบ้านท่าคลอง
๑๐. ชุมชนรวมใจชน
๑๑. ชุมชนรักษ์ห้วยน้าแดง
๑๒. ชุมชนมิตรภาพไทยจีน
๑๓. ชุมชนคู่เมือง
๑๔. ชุมชนโภคาสามัคคี

จานวนบ้าน (ครัวเรือน)
๑,๑๐๑
๑,๓๖๘
๑,๐๘๑
๘๓๑
๑,๑๖๙
๑,๒๒๒
๑,๙๙๑
๑,๒๒๖
๘๒๐
๘๐๘
๔๔๒
๘๖
๔๑
๒๖๒

จานวนสมาชิกชุมชน (คน)
๒,๖๖๘
๓,๔๔๔
๒,๘๖๒
๒,๐๓๙
๒,๘๑๙
๒,๓๑๑
๓,๔๒๕
๒,๘๔๘
๑,๒๔๗
๑,๓๙๕
๑,๒๔๔
๒๑๗
๑๙๗
๘๙๒

๒.๔.๓ ข้อมูลชมรม ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ประกอบด้วยชมรมทั้งหมด ๘ ชมรม ดังนี้
ชมรม
จานวนสมาชิกชมรม (คน)
๑. ชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๐
๒. ชมรมแอโรบิกโรงเรียนเมืองกระบี่
๑๒๐
๓. ชมรมแอโรบิกสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
๑๕๐
๔. ชมรมแอโรบิกริมเขื่อน
๗๐
๕. ชมรมไทเก๊กจังหวัดกระบี่
๑๕๐
๖. ชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่
๑๗๐
๗. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่
๒๐๐
๘. ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่
๒๕๐ ร้าน
๙. ชมรม B – boy เทศบาลเมืองกระบี่
๑๐๐
๑๐. ชมรมคนรักเพลงเก่าชาวกระบี่
๑๕๐
๑๑. ชมรมกระบี่การกุศล
๑๕๐
๑๒. ชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองกระบี่
๑๕๐
๑๓. ชมรม AR รักษ์กระบี่
๑๕๐

๒.๔.๔ ข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองกระบี่
ชื่อชุมชน
ชื่อกลุ่ม
๑. ชุมชนปากน้า
๑) กลุ่มผลิตเหรียญกาพฤษ
๒. ชุมชนร่วมจิตรร่วมใจ
๑) กลุ่มผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว
๒) กลุ่มจัดขันหมากงานพิธี
๓. ชุมชนกระบี่ท่าเรือ
๑) กลุ่มผลิตร้านดอกไม้เปลือกหอย
๒) กลุ่มผลิตยาหม่องพิมเสนน้า
๓) กลุ่มผลิตเกลือสปา เกลือดับกลิ่น
๔) กลุ่มขันหมากชุมชน
๕) กลุ่มอาชีพนวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ
๔. ชุมชนบ้านทุ่งโหลง
๑) กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนบ้านทุ่งโหลง ผลิตสบู่ ยาสระผมสมุนไพร
๕. ชุมชนศฤงคารพัฒนา
๑) กลุ่มผลิตสมุนไพรผสมชุมชนศฤงคารพัฒนา (ผงขัดหน้า ขัดตัว แช่เท้า)
๒) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนกลึงไม้
๖. ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
๑) กลุ่มอาชีพการทาใบจาก
๒) กลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธี
๓) กลุ่มผลิตน้ายาล้างจาน
๗. ชุมชนบ้านท่าคลอง
๑) กลุ่มอาชีพการทายาหม่องพิมเสนน้า
๘. ชุมชนปานุราช
๑) กลุ่มผลิตน้ายาล้างจาน
๙. ชุมชนมิตรภาพไทยจีน
๑) กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุก
๒) กลุ่มอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ

-

๑

-

โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช

ศู นย์พัฒนาเด็ กเล็กปานุราช

๘

๑๗

๑

โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง

๑๐๓

๒๐

๓๓

๓

โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด

๓๓

๓

รวม

พนั กงานจ้าง

๔๘

๗

๑๔

๗

๑๓

๗

๙

-

๑

๒

๓

๓

๓

๓

๗

๗

-

-

๑

-

๑

๓๔

-

๑๙

๘

-

-

-

๗

๖๖

-

๑๒

๑๙

๒

๓๓

๔๔

-

-

-

๔๔

-

อนุ บาล ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา

จานวนครูในแต่ละระดับชัน้

-

เตรียม
อนุ บาล

๑

๑

ภารโรง

ลูกจ้างประจา

๑

๑

ผู้ ชว่ ย บุคลากร
พนั กงาน
ผู้ บริห าร พนั กงานครู ครูผู้ ดูแล สนั บสนุ น
จ้างทั่วไป
เด็ก การสอน

โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า

โรงเรียน

ข้าราชการ

จานวนครูทั้งหมด

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

จานวนครู - นักเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่

๒๑๕

๒๑๕

-

-

-

-

เตรียม
อนุ บาล

๘๗๔

-

๔๖๑

๑๗๘

-

๒๓๕

๑,๑๕๒

-

๙๗

๔๐๘

๔๑

๖๐๖

๗๓๔

-

-

-

๗๓๔

-

อนุ บาล ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา

จานวนนั กเรียน

หมายเหตุ

๒.๔.๕ ข้อมูลด้านการศึกษา

๒.๕ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
๒.๕.๑ โรงพยาบาลของรัฐในเขตเทศบาล จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กระบี่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑) จานวนเตียงคนไข้ ๓๔๐ เตียง
๒) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล
๒.๑) แพทย์
จานวน
๔๙ คน
๒.๒) ทันตแพทย์
จานวน
๑๓ คน
๒.๓) พยาบาล
จานวน
๒๖๖ คน
๒.๔) เภสัชกร
จานวน
๒๐ คน
๒.๕) อสม. เขตเทศบาล
จานวน
๓๑๕ คน
๓) ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี ๒๕๕๕
๓.๑) ผู้ป่วยใน
๒๙,๒๑๙
คน ๑๑๖,๖๓๘
วัน
๓.๒) ผู้ป่วยนอก
๙๔,๙๔๑
คน ๒๗๔,๔๐๖
ครั้ง
๔) จานวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย ๕ อันดับแรก ของโรงพยาบาลกระบี่
ปี ๒๕๕๕
๔.๑) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
๓๒,๙๑๒
ราย
และเมตะบอลิซมึ
๔.๒) โรคระบบไหลเวียนเลือด
๓๒,๘๙๘
ราย
๔.๓) โรคระบบหายใจ
๒๖,๕๒๒
ราย
๔.๔) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๒๖,๔๐๒
ราย
๔.๕) โรคระบบสืบพันธุ์ ร่วมปัสสาวะ
๒๓,๑๕๗
ราย
๕) จานวนผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย ๕ อันดับแรก ของโรงพยาบาลกระบี่
ปี ๒๕๕๕
๕.๑) โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ ๙,๗๖๑
ราย
การคลอด ระยะหลังคลอด และภาวะอื่นๆ
ทางสูติกรรม
๕.๒) ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ ๔,๖๗๙
ราย
และเมตะบอลิซมึ อื่นๆ
๕.๕) โรคเลือด และอวัยวะสร้างเลือด
๒,๘๒๗
ราย
และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน
๕.๓) ความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด ๒,๕๖๖
ราย
๕.๔) โรคความดันโลหิตสูง
๑,๗๓๖
ราย
๖) สถานบริการเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
๖.๑) คลินิกแพทย์
๒๙ แห่ง
- คลินิกแพทย์ทั่วไป
๑๒ แห่ง
- คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ๑๖ แห่ง

- จักษุวิทยา
๑
แห่ง
- ผิวหนัง
๑
แห่ง
- หู คอ จมูก
๒
แห่ง
- อายุรกรรม
๓
แห่ง
- ออร์โธปิดิกส์
๓
แห่ง
- สหคลินิก
๒
แห่ง
- กุมารเวชศาสตร์
๒
แห่ง
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๒
แห่ง
- สถานพยาบาลชนิดรับผู้ป่วยค้างคืน ๑ แห่ง (สถานพยาบาลรวมแพทย์)
๖.๒) คลินิกทันตกรรม
๑๑ แห่ง
๒.๕.๒ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน ๒ แห่ง
๑) บุคลากรประจาศูนย์บริการสาธารณสุข
(๑) พยาบาลวิชาชีพ
๒
คน
(๒) พยาบาลเทคนิค
คน
(๓) พยาบาลช่วยงานเทศบาล ๔
คน
(๔) พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒
คน
๒) ผู้เข้ารับบริการในปี ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๓,๔๓๓ ราย
๓) สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้มารับบริการ ๕ อันดับแรก
(๑) โรคระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต
(๒) โรคระบบทางเดินหายใจ
(๓) โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
(๔) โรคผิวหนัง
(๕) โรคระบบทางเดินหายใจ
๒.๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (๑ ม.ค. ๕๕ - ๓๑ ธ.ค. ๕๕) จานวน ๗ ครั้ง จาแนกเป็น
๑.๑ เพลิงไหม้บ้าน
๒
ครั้ง
๑.๒ เพลิงไหม้ป่า
๕
ครั้ง
๑.๓ เพลิงไหม้อื่นๆ
ครั้ง
๒. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
๒.๑ คิดเป็นผู้เสียชีวิต
คน
๒.๒ บาดเจ็บ
คน
๒.๓ ทรัพย์สินเสียหายมูลค่า
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. อัตรากาลัง รวม ๒๗๐ คน แยกเป็น
- เจ้าหน้าที่สามัญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๖ คน แยกเป็น
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๖ จานวน ๓ คน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๕ จานวน - คน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๔ จานวน - คน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓ จานวน - คน

- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๕
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๔
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๑
- ลูกจ้างประจา
จานวน
- พนักงานจ้าง
จานวน
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
๔. เครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนต์ดับเพลิง
จานวน
- รถยนต์บรรทุกน้า
จานวน
- รถยนต์ตรวจการณ์
จานวน
- เครื่องสูบน้า (ไดโว่)
จานวน
- เครื่องหาบหาม
จานวน
- เครื่องเคมีดับเพลิง (ขนาด ๑๕ ปอนด์)
จานวน
- วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ระบบสังเคราะห์ความถี่ จานวน
- วิทยุสื่อสารแบบประจาที่
จานวน
- วิทยุสื่อสารแบบติดยวดยาน
จานวน
- เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
จานวน
- เครื่องอัดอากาศ
จานวน
- ชุดผจญเพลิงในอาคาร
จานวน
- ชุดปฏิบัติการสวมเร็ว
จานวน
- ท่อธารประปาดับเพลิง
จานวน
- แหล่งน้าดับเพลิงขนาดใหญ่
จานวน
๕. ข้อมูลด้านคดีในเขตเทศบาล
ประเภทคดี
จานวนคดีที่เกิด
๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๕
๒. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
๒๕
และเพศ
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๓๘
๔. คดีที่น่าสนใจ
๖๐
๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ๘
๒๖๙
ที่มา : สถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่

จานวน
จานวน
จานวน
๒
๑๘
๒๔๔

๓ คน
- คน
- คน
คน
คน
คน

๓
๒
๓
๖
๑
๑๕
๕๒
๑
๕
๔
๑
๔
๒๕
๑๙๕
๕

คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
จุด
แห่ง

พ.ศ. ๒๕๕๕
จานวนคดีที่จับกุมได้
๓
๑๗

จานวนผู้ต้องหา
๙
๑๙

๓๐
๒๒
๒๖๔

๓๙
๓๙
๒๙๘

๒.๗ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๗.๑ สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง ๒ ฤดู คือ
๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน
๒) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่
แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ระหว่าง ๑๗.๙ - ๓๙.๑ องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง
ประมาณ ๒,๐๖๙.๘ - ๒,๒๖๓.๑ มิลลิเมตรต่อปี
๒.๗.๒ การระบายน้า
- พื้นที่น้าท่วมขัง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ทั้งหมด
- ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้าท่วมขังนานที่สุด ๑ ชั่วโมง
๒.๗.๓ น้าเสีย
- จานวนโรงบาบัดน้าเสีย ๑ แห่ง ใช้ระบบเติมอากาศ
- ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ ๙.๗ ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นที่เข้าสู่ระบบ ๗,๕๐๐ ลบ.ม./วัน
- ปริมาณน้าเสียที่สามารถบาบัดได้ ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของน้าเสียทั้งหมด
๒.๘ ด้านการเมืองการบริหาร
๒.๘.๑ อัตรากาลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน
(ระดับ)
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
รวม

๑
-

๒
-

พนักงานเทศบาลสามัญ
๓ ๔ ๕ ๖ ๗
- ๒ ๑๐ ๔ ๔
- - ๓ ๓

-

-

๑
๒
๒
๕

๓
๑
๑
๑
๘

๒ ๓ ๓
๓ ๒ ๗
๔ ๑
๑ ๓ ๑ ๑ ๑๗ ๒๐ ๑๘

รวม
๘
๒
๑

๙
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๘

๑

พนักงาน
จ้าง
๒๙
๑๕

รวม

๒๓
๗

ลูกจ้าง
ประจา
๔
-

๑๓
๑๖
๙
๕
๔
๗๗

๒
๑๐
๔
๑
๑
๒๒

๑๕
๗๕
๓๘
๖๙
๗
๒๔๘

๓๐
๑๐๑
๕๑
๗๕
๑๒
๓๔๗

๕๖
๒๒

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๘)

๑. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ๗)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
๒. ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ๗)
- งานสาธารณสุข
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร
๓. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ๗)
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบ
บาบัดน้าเสีย
๔. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานธุรการ

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๘)

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ๖)
- งานการบัญชี
๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๗)
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
๓. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ๖)
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้
๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ๗)
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
๕. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานธุรการ

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานการบัญชี
- การเจ้าหน้าที่
๒. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจาตัวประชาชน
- งานธุรการ

รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

๑. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานธุรการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ทางท้องถิ่น
- งานศูนย์การเรียนรู้
และวัตถุโบราณ
๓. งานนิติการ

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
- งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานตลาดสด
๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
๓. ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)
- งานรักษาความสะอาด
๔. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
- งานธุรการ

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานโรงเรียน
- งานแผนงานและโครงการ
- งานกิจการนักเรียน
- งานงบประมาณ
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
งานพัฒนาชุมชน
๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
- งานธุรการ
๔. หน่วยศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๘)

รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓-๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘)

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

๑. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารสวัสดิการสังคม ๗)
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๒. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
งานพัฒนาชุมชน
๓. งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ ๘)

๒.๘.๒ โครงสร้างเทศบาลเมืองกระบี่

๒.๘.๓ การคลังท้องถิ่น จากการบริหารรายรับ – รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายรับจริง
รายรับ
๑.หมวดภาษีอากร
๒.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๔.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
๕.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๖.หมวดรายได้จากทุน
๗.หมวดรัฐบาลจัดสรรให้
๘.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๙.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
๑๐.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม
รายจ่ายจริง
รายจ่าย
๑.หมวดรายจ่ายงบกลาง
๒.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๓.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
๔.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ
๕.หมวดค่าสาธารณูปโภค
๖.หมวดเงินอุดหนุน
๗.หมวดรายจ่ายอื่น
๘.หมวดค่าครุภัณฑ์
ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
๙.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
๑๐.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม

ปี ๒๕๕๓
๓๐,๔๔๑,๗๒๐.๐๙
๘,๖๑๒,๔๒๙.๓๖

ปี ๒๕๕๔
๓๑,๘๖๖,๐๗๒.๘๔
๘,๖๘๗,๕๒๙.๗๓

ปี ๒๕๕๕
๓๔,๑๑๑,๖๙๙.๔๘
๙,๐๗๑,๔๒๖.๘๐

๑๒,๔๕๖,๔๓๐.๔๙
๒,๘๕๗,๗๗๔.๘๙
๓,๐๐๖,๕๖๒.๓๑
๗๗,๓๙๗,๑๙๕.๗๑
๓๔,๑๓๘,๘๓๐.๐๐
๓๒,๓๔๔,๖๐๐.๐๒

๑๓,๓๗๐,๔๔๔.๒๓
๓,๓๘๗,๙๗๕.๐๓
๑,๙๐๑,๐๙๗.๒๔
๘๒,๘๕๖,๐๓๐.๗๐
๔๔,๔๙๑,๒๐๐.๐๐
๒๐,๗๘๒,๒๑๓.๖๐

๑๔,๗๘๔,๘๘๖.๕๒
๔,๕๔๗,๓๗๗.๖๗
๓,๖๒๙,๔๙๓.๖๒
๓๕,๐๐๐.๐๐
๙๒,๖๖๓,๖๓๙.๒๐
๔๗,๓๓๑,๘๙๒.๐๐
๒๔,๕๒๙,๔๗๑.๖๐

๓๕,๓๔๖,๓๐๓.๕๐ ๓๗,๒๒๕,๕๙๗.๘๑ ๖๐,๗๓๖,๘๓๑.๓๒
๒๓๖,๖๐๑,๘๔๖.๓๗ ๒๔๔,๕๖๘,๑๖๑.๑๘ ๒๙๑,๔๔๑,๗๑๘.๒๑
ปี ๒๕๕๓
๑๙,๑๗๒,๘๒๑.๗๙
๒๙,๙๐๓,๑๓๐.๐๖
๒๐,๘๘๓,๐๗๘.๘๒
๕๙,๓๙๗,๗๘๑.๕๓

ปี ๒๕๕๔
๒๑,๔๗๒,๐๘๙.๖๑
๓๐,๒๘๗,๔๗๘.๘๓
๒๑,๙๒๓,๑๘๙.๐๑
๖๕,๔๓๘,๕๔๐.๑๗

ปี ๒๕๕๕
๒๐,๙๔๖,๑๙๔.๙๕
๓๑,๑๗๙,๓๑๑.๔๐
๒๖,๔๔๑,๘๑๐.๙๘
๑๓,๔๖๓,๕๘๔.๒๐

๒,๓๖๑,๓๐๗.๑๒
๖,๑๙๓,๒๗๑.๐๐
๕,๖๑๔,๗๒๗.๐๐
๒๓,๓๘๕,๘๖๐.๗๔

๒,๘๖๑,๙๔๒.๓๔
๗,๗๐๓,๘๐๐.๐๐
๑๔,๖๙๓,๑๑๔.๓๘

๓,๑๗๑,๐๓๐.๑๓
๘,๑๓๙,๔๐๐.๐๐
๓๒,๕๘๘,๕๑๖.๕๐

๓๒,๓๔๔,๖๐๐.๐๒

๒๐,๗๘๒,๐๒๓.๖๐

๒๔,๔๕๓,๕๒๖.๖๐

๓๕,๓๔๖,๓๐๓.๕๐ ๓๗,๒๒๕,๕๙๗.๘๑ ๖๐,๘๑๒,๗๗๖.๓๒
๒๓๔,๖๐๒,๘๘๑.๕๘ ๒๒๒,๓๘๗,๗๗๕.๗๕ ๒๒๑,๑๙๖,๑๕๑.๐๘

รวม

รวม

สมาชิ กสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ประเภทการเลือกตั้ ง

๖,๗๖๑

๓
๑๘,๓๘๓

๕,๕๕๑

๖,๐๗๑

๑๘,๓๘๓

๙,๖๒๑

๓,๒๑๘

๓,๐๕๓

๓,๓๕๐

๙,๖๒๑

๙,๖๒๑

๑๘,๗๗๕

๖,๘๗๕

๕,๗๒๕

๖,๑๗๕

๑๘,๗๗๕

๑๘,๗๗๕

ทีไ่ ด้ รบั มา

ขอรับบัต ร

รายชื่อ
๑๘,๓๘๓

เลือกตั้ ง

ทีม่ าแสดงตน

เลือกตั้ งในบัญชี

จานวนบัต ร

จานวนผู้มีสทิ ธิ

จานวนผู้มีสทิ ธิ

๒

๑

เขตเลือกตั้ ง

๓,๐๕๓

๓,๒๑๘

๓,๐๕๓

๓,๓๕๐

๙,๖๒๑

๙,๖๒๑

ลงคะแนน

เลือกตั้ งทีใ่ ช้

จานวนบัต ร

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๘,๒๔๙

๒,๕๐๙

๒,๗๖๘

๒,๙๗๒

๖,๘๑๑

๖,๘๑๑

บัต รดี

จานวน

ตารางสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่

๕๐๒

๒๐๔

๑๒๘

๑๗๐

๘๕๙

๘๕๙

บัต รเสีย

จานวน

๘๗๐

๕๐๕

๑๕๗

๒๐๘

๑,๙๕๑

๑,๙๕๑

ลงคะแนน

ไม่ประสงค์

จานวนบัต ร

๒.๘.๔ บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ

๒.๘.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
๑. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะนาเทศบาล รายงานกิจการ
ประจาปีงบประมาณ เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกระบี่
๒. การจั ดรายการของเทศบาลเมื องกระบี่ ได้แ ก่ รายการทางสถานีวิท ยุ
(รายการเทศบาลพบประชาชน และรายการแลเรื่ องเมือ งกระบี่ ) และรายการทางกระบี่ เคเบิ้ล ที วี
ช่อง ๑๗ (รายการแลเรื่องเมืองกระบี่)
๓. จัดให้มีเว็บไซต์เทศบาลเมืองกระบี่ www.krabicity.go.th เพื่อเผยแพร่
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความ
คิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา และเทศบาลจะได้ทาความเข้าใจหรือชี้แจงต่อไป
๔. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์, ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกระบี่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองกระบี่ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
๕. การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
๖. การจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

