ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลเมืองกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ ๒ ตาบล ได้แก่
ตาบลกระบี่ใหญ่ และตาบลปากน้า มีพื้นที่ ๑๙ ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดสภาพพื้นที่ ดังนี้
๑. จังหวัดกระบี่
๑.๑ ประวัติของจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ มีป ระวัติความเป็ น มาอย่างยาวนานสืบต่อกันมาแต่ล ะยุคสมัย คณะกรรมการศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ ได้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ไว้ตามโครงการพัฒนา
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ ดังนี้
จั ง หวั ด กระบี่ เริ่ ม ต้ น ยุ ค ธรณี ก าลเมื่ อ ๓๐๐-๑๐๐ ล้ า นปี โดยพบซากสิ่ ง มี ชี วิ ต โบราณเป็ น
ซากฟอสซิ ล หอยสองฝาและปะการั ง ในชั้ น หิ น และมาสู่ ยุ ค เทอเชี ย รี เมื่ อ ๔๐-๓๕ ล้ า นปี พบซาก
ดึกดาบรรพ์ของลิงสยามโมพิเธคัส อีโอซีนั ส และฟอสซิลสัตว์โบราณหลายชนิด เช่น เสือเขี้ยวดาบ ช้าง
แรด เป็นต้น ที่แอ่งกระบี่ในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ และพบซากหอยน้าจืดที่ตายทับถมกันจน
กลายเป็นหินที่บ้านแหลมโพธิ์ และมาสู่ ยุคไพลโตซีน มีการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในกระบี่ เมื่อ ๓๕ ล้านปี
ถึง ๕,๐๐๐ ปี พบโครงกระดูกมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปี้ยน อายุราว ๔๓,๐๐๐-๒๗,๐๐๐ ปี ที่ถ้าหลัง
โรงเรียนทับปริก และที่ถ้าหมอเขียว มีอายุราว ๒๗,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปี พร้อมทั้งภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน
ต่างๆ ที่เขาขนาบน้า มีอายุราว ๕,๐๐๐ ปีด้วย เข้าสู่ยุคไฮโลซีน ช่วง ๕,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี มนุษย์เริ่ม
ขยายเผ่ าพั น ธุ์ก ระจายไปอาศั ย อยู่ ในที่ ต่ างๆ มากขึ้ น พบซากโครงกระดู ก ของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ เครื่อ งมื อ
และภาพเขียนตามถ้าต่างๆ เช่น ถ้าผีหัวโต ถ้าไวกิ้ง เขากาโรส เป็นต้น เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
ที่กระบี่มีชุมชนโบราณคลองท่อมเกิดขึ้น เมื่อ ๓,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี มนุษย์เริ่มทาการเกษตร ค้าขาย พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และมีท่าเรือขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้พบหลักฐานเครื่องมือ หินขัด ขวานหิน สิ่วหิน ลูกถือหิน
แผ่นหินลับ ครกหิน แท่งหินสลัก แม่พิมพ์หล่อขวาน ตุ้มหู แหวนสาริด เหรียญรูปต่างๆ ลูกปดดชนิดต่างๆ
และภาชนะดิน เผา และที่ ชุมชนโบราณแห่ งนี้ มีก ารติดต่ อ ค้าขาย สั มพั น ธ์กับ ประเทศตะวัน ตก เช่ น
อิน เดี ย อาหรั บ โรมั น เป็ น ต้ น เป็ น เส้ น ทางสายไหมทางทะเล เชื่ อ มต่ อ คาบสมุ ท รจากตะวัน ตกสู่ ฝด่ ง
ตะวันออก ในช่วง ๕๐๐-๗๐๐ ปี มาถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ ๕-๑๘ หรือประมาณ พ.ศ.๑๐๙๘-๑๘๙๓
เกิดอาณาจักรตามพรลิงค์ หรือสิกอ มีอาณาเขตการปกครองหัวเมืองต่างๆ เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร
รวมถึ ง กระบี่ ด้ ว ย กระบี่ เดิ ม ชื่ อ เมื อ ง “บั น ไทยสมอ” ปี ว อก ตราลิ ง ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖
ตามพรลิ งค์อยู่ ภ ายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย แต่ต่อมาช่วงพุ ทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ศรีวิชัย
เริ่มเสื่อม ตามพรลิงค์ก็ขึ้นปกครองแทน
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณช่วงปี พ.ศ.๑๙๐๐-๒๓๒๕ มีชุมชนต่างๆ เกิดขึ้น
ในกระบี่ ได้ แก่ ชุม ชนปากลาว อ่า วลึ ก กระบี่ ใหญ่ กระบี่ น้ อย คลองเสี ย ด คลองกาไส คลองท่ อ ม
คลองพน และกลุ่มชนชาวจีน มลายู ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามชายฝด่งทะเล พื้นที่ไหนมีคนอาศัยอยู่มาก
ก็ได้จั ดตั้งขึ้น เป็ นแขวง ได้แก่ แขวงปากลาว แขวงคลองพน แขวงปกาไส แขวงกระบี่ (บ้านหิ นขวาง)
อานาจการปกครองยังขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ช่วงปี พ.ศ.๒๓๕๕-๒๔๑๔
ได้ยกฐานะแขวงปกาไส เป็น “เมืองปกาไส” ได้ตั้งค่ายทหาร มีท่าเรือ มีด่านปากน้าปกาไส ตั้งเพนียด
คล้องช้างไว้ใช้งานและส่งขายต่างประเทศ

จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.๒๔๑๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าให้ ย้ายเมืองจากเมืองปกาไส
มาตั้ งเมื อ งใหม่ ที่ แ ขวงกระบี่ ห รื อ บ้ านหิ น ขวาง เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งที่ มี ค วามพร้อ มกว่า มี ร่อ งน้ าลึ ก กว่ า
มีท่าเรือขนาดใหญ่กว่า ทรงพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” และได้แต่งตั้งหลวงเทพเสนาเป็น เจ้าเมือง
คนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครอง
ของเมื อ งนครศรี ธ รรมราช เป็ น เมื อ งจั ต วาขึ้ น ตรงต่ อ กรุง เทพมหานคร และในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ สมั ย
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้นไม่สะดวกต่อการคมนาคม (เพราะในสมัยนั้นอาศัยเรือเป็นพาหนะ) จึงได้
ให้พระยาอุตรกิจพิจารณ์ เจ้าเมืองในสมัยนั้น ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ที่ตาบลปากน้า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่อง
น้าลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวก จึงเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดปดจจุบันนี้
ความหมายของคาว่า “กระบี่ ” มีตานานเล่ าสืบ ต่อกัน มา ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณใหญ่
เล่มหนึ่ง ได้นามามอบให้เจ้าเมืองกระบี่ ต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็กอีกเล่มหนึ่ง รู ปร่างคล้ายกับ
มีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เห็นว่าเป็นมีดดาบโบราณ
สมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล แต่ขณะนั้นยังสร้างเมืองไม่เสร็จจึงได้นาดาบไปเก็บไว้ใน
ถ้าเขาขนาบน้าหน้าเมืองโดยวางไขว้กัน ซึ่ งลักษณะการวางทาให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ตราประจาเมือง
คือ ดาบไขว้ทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้าและทะเล ซึ่งสถานที่ที่ขุดพบดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่ ”
สถานที่ ที่ขุด พบดาบเล็ กได้ตั้งชื่อว่า “บ้ านกระบี่น้ อย” แต่มีอีก ตานานหนึ่งสั นนิ ษฐานว่าคาว่า “กระบี่ ”
อาจเรียกตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือ ต้นหลุมพี เรียกชื่อว่า “บ้านหลุมพี” มีชาวมลายูและ
ชาวจี น ที่ เข้ ามาค้ าขายได้ เรี ย กเพี้ ย นเป็ น “กะ-ลู -บี ” หรื อ “คอโลบี ” ต่ อ มาได้ ป รั บ เป็ น ส าเนี ย งไทยว่ า
“กระบี่”
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางด้านฝด่งทะเลตะวันตกติดกับทะเล
อัน ดามั น โดยห่ างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเซีย ประมาณ ๘๑๔ กิ โลเมตร มี พื้ น ที่ ทั้ งสิ้ น
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 โดยมี
อาเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาเภอเมืองกระบี่ อาเภอเกาะลันตา อาเภอเขาพนม อาเภอคลองท่อม อาเภอ
ปลายพระยา อาเภอลาทับ อาเภอเหนือคลอง และอาเภออ่าวลึก
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
เทศบาลตาบล ๑๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๔๘ แห่ง

สถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี ๒๕๕๖ จังหวัดกระบี่มีจานวนประชากร
ทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๓ แบ่งเป็นชาย ๒๒๓,๑๖๔ คน และหญิง ๒๒๔,๘๓๙ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
๒๕๕๖) โดยความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ ๙๔.๔๐ คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดง : จานวนประชากรของจังหวัดกระบี่แยกตามเพศ ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖)
ปี พ.ศ.
จานวนประชากร
รวม
ชาย
หญิง
๒๕๕๑
๒๐๙,๘๒๗
๒๐๘,๘๗๘
๔๑๘,๗๐๕
๒๕๕๒
๒๑๓,๔๖๔
๒๑๓,๐๙๒
๔๒๖,๕๕๖
๒๕๕๓
๒๑๖,๓๙๓
๒๑๖,๓๑๑
๔๓๒,๗๐๔
๒๕๕๔
๒๑๘,๗๐๘
๒๑๙,๓๓๑
๔๓๘,๐๓๙
๒๕๕๕
๒๒๑,๙๐๖
๒๒๓,๐๖๑
๔๔๔,๙๖๗
๒๕๕๖
๒๒๓,๑๖๔
๒๒๔,๘๓๙
๔๔๘,๐๐๓
ตารางแสดง : ข้อมูลประชากรจังหวัดกระบี่ จาแนกตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ (ปี)
ชาย
หญิง
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
๐-๔
๑๙,๗๗๔
๔.๔๘
๑๘,๕๙๐
๕-๙
๑๘,๖๓๑
๔.๒๒
๑๗,๔๙๑
๑๐-๑๔
๑๘,๑๗๕
๔.๑๒
๑๖,๙๙๗
๑๕-๑๙
๑๘,๗๕๑
๔.๒๕
๑๗,๘๓๒
๒๐-๒๔
๑๗,๙๕๔
๔.๐๗
๑๘,๔๘๑
๒๕-๒๙
๑๙,๓๕๗
๔.๓๘
๑๙,๕๔๐
๓๐-๓๔
๑๙,๒๘๖
๔.๓๗
๑๙,๔๑๓
๓๕-๓๙
๑๘,๑๘๒
๔.๑๒
๑๘,๕๓๕
๔๐-๔๔
๑๖,๘๕๕
๓.๘๒
๑๖,๙๔๒
๔๕-๔๙
๑๔,๗๙๖
๓.๓๕
๑๕,๐๙๒
๕๐-๕๔
๑๑,๗๐๐
๒.๖๕
๑๒,๑๙๗
๕๕-๕๙
๘,๕๕๕
๑.๙๔
๙,๒๗๕
๖๐-๖๔
๕,๗๘๐
๑.๓๑
๖,๑๒๓
๖๕-๖๙
๓,๘๕๑
๐.๘๗
๔,๒๒๘
๗๐-๗๔
๓,๕๒๖
๐.๘๐
๓,๙๕๒
๗๕+
๕,๐๖๑
๑.๑๔
๖,๕๒๗
รวมทั้งสิ้น
๒๒๐,๒๓๔
๔๙.๘๙
๒๒๑,๒๑๕
สรุป วัยเด็ก (อายุต่ากว่า ๑๕ ปี) จานวน ๑๐๙,๖๕๘ คน
วัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) จานวน ๒๙๒,๗๔๓ คน
ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) จานวน ๓๙,๐๔๘ คน
อัตราส่วนประชากรวัยพึ่งพิง

รวม (คน)
ร้อยละ
๔.๒๑
๓.๙๖
๓.๘๕
๔.๐๔
๔.๑๘
๔.๔๓
๔.๔๐
๔.๒๐
๓.๘๔
๓.๔๒
๒.๗๖
๒.๑๐
๑.๓๙
๐.๙๖
๐.๘๙
๑.๔๘
๕๐.๑๑
๒๔.๘๔%
๖๖.๓๑%
๘.๘๕%
๐.๔๕%

๓๘,๓๖๔
๓๖,๑๒๒
๓๕,๑๗๒
๓๖,๕๘๓
๓๖,๔๓๕
๓๘,๘๙๗
๓๘,๖๙๙
๓๖,๗๑๗
๓๓,๗๙๗
๒๙,๘๘๘
๒๓,๘๙๗
๑๗,๘๓๐
๑๑,๙๐๓
๘,๐๗๙
๗,๔๗๘
๑๑,๕๘๘
๔๔๑,๔๔๙

๑.๔ ลักษณะทางกายภาพ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วย ภูเขา ที่ราบ และเนินสูงๆ ต่าๆ บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ
เป็นชายฝด่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ
๑๓๐ เกาะ ซึ่ งเกาะที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ เกาะลั น ตา และเกาะพี พี ส่ ว นลั ก ษณะพื้ น ที่ ทั่ ว ไปเป็ น ดิ น เหนี ย ว
และดิน ร่ ว นที่ มี การระบายน้ าได้ ดี พื้ น ที่ เหมาะแก่ การเกษตร ได้แ ก่ ยางพารา ปาล์ ม น้ามั น มะพร้าว
มะม่วงหิมพานต์ และผลไม้ต่างๆ
จังหวัดกระบี่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้มีฝนตกตลอดปี
มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๗.๙-๓๙.๑ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง ๒๓.๒-๓๔.๕% ปริมาณน้าฝน
โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ ๒,๐๖๙.๘-๒,๒๖๓.๑ มิลลิเมตรต่อปี
๑.๕ สภาพเศรษฐกิจ
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๕๖ พบว่า จานวนประชากรในจังหวัดกระบี่
๔๔๘,๐๐๓ คน ชาย ๒๒๓,๑๖๔ คน หญิง ๒๒๔,๘๓๙ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖)
- รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดกระบี่เท่ากับ ๑๘๕,๐๗๗ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๖
๒. เทศบาลเมืองกระบี่
๒.๑ สภาพทั่วไป
๒.๑.๑ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓
หน้า ๘๐๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ โดยการยกฐานะท้องที่ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เป็นเทศบาลเมืองกระบี่ มีพื้นที่ ๒.๖๕ ตารางกิโลเมตร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ทาการขยายเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตามประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เล่ มที่ ๘๓ หน้ า ๑๐๙ ลงวัน ที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๐๙ โดยครอบคลุ ม พื้ น ที่ ในต าบลไสไทย
และตาบลกระบี่ใหญ่ (รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ ๑ ตาบลกระบี่น้อย และหมู่ที่ ๘ ตาบลทับปริก
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่ที่ ๗ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ากระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ ๓ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
ปดจจุบันนี้ สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๒ ถนนมหาราช ตาบลปากน้า
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๒.๑.๒ ตราเครื่องหมายเทศบาลเมืองกระบี่

ดวงตราของเทศบาลเป็นรูปช้างเผือกยืนชูกระบี่ในกงล้อ มีความหมายกล่าวคือ เนื่องจาก
เมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีช้างมาก และมีประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ค้นพบช้างเผือกเชือก
แรกในสมัยรัชกาลที่ ๙
กระบี่ หมายถึง ดาบโบราณที่ขุดพบให้มีความหมายเหมือนชื่อเมือง
กงล้อ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ
๒.๑.๓ ข้อมูลประชากรและบ้าน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖)
- มีประชากรทั้งหมด ๒๙,๖๘๘ คน แบ่งเป็น
ชาย ๑๓,๙๑๒ คน
หญิง ๑๕,๗๗๖ คน
- จานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๕,๒๑๐ ครัวเรือน
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ ๒.๔๓
- ความหนาแน่นของประชากรประมาณ ๑,๕๖๒ 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
๒๖๔
๒๕๕
๕๑๙
๑,๐๐๙
๙๘๓
๑,๙๙๒
๙๕๘
๙๒๘
๑,๘๘๖
๑,๑๐๖
๑,๑๔๒
๒,๒๔๘
๔,๘๒๓
๕,๙๑๙
๑๐,๗๔๒
๘๐๖
๙๕๖
๑,๗๖๒
๑๙,๑๔๙

๖๔๐
๓,๐๖๑
๒,๙๒๙
๓,๓๓๖
๑๖,๘๓๙
๒,๖๑๑
๒๙,๔๑๖

ตาบลกระบี่ใหญ่
๖๓
๕๘
๑๒๑
๕๒๘
๕๔๑
๑,๐๖๙
๔๙๙
๕๔๔
๑,๐๔๓
๕๖๒
๕๒๖
๑,๐๘๘
๒,๗๖๓
๓,๓๓๔
๖,๐๙๗
๓๕๙
๔๙๐
๘๔๙
๑๐,๒๖๗

หน่วย : คน
รวม
๓๒๗
๓๑๓
๖๔๐
๑,๕๓๗
๑,๕๒๔
๓,๐๖๑
๑,๔๕๗
๑,๔๗๒
๒,๙๒๙
๑,๖๖๘
๑,๖๖๘
๓,๓๓๖
๗,๕๘๖
๙,๒๕๓
๑๖,๘๓๙
๑,๑๖๕
๑,๔๔๖
๒,๖๑๑
๒๙,๔๑๖

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

หมายเหตุ : ไม่รวมประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จานวน ๒๗๒ คน
จานวนสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองกระบี่
ปี
การเกิด
การตาย
ย้ายเข้า
ย้ายออก
พ.ศ. ชาย หญิง
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
๒๕๕๖ ๒,๘๔๖ ๒,๖๑๘ ๕,๔๖๔ ๓๕๗ ๒๐๘ ๕๖๕ ๑,๒๕๘ ๑,๕๔๒ ๒,๘๐๐ ๓,๖๘๓ ๓,๖๘๗ ๗,๓๗๐

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

๒.๑.๔ แผนที่แสดงอาณาเขต

๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒.๒.๑ การคมนาคม การจราจร
๑) การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
การคมนาคมทางบก จากกรุงเทพฯใช้ เส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข ๔ ผ่ านจังหวัด
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง – พังงา – กระบี่ รวมระยะทางประมาณ ๙๔๖ กิโลเมตร
หรือ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพร ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ผ่าน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาเภอไชยา เข้าอาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๕ ผ่านอาเภออ่าวลึก และใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้ง เข้าสู่จังหวัดกระบี่
รวมระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร
จากจังหวัดภูเก็ตใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่าน
ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุ่ง อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา เข้าอาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และเข้าสู่ตัว
เมืองกระบี่ รวมระยะทางประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร
การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟสามารถลงได้ที่จังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสารเข้าสู่จังหวัดกระบี่
การคมนาคมทางอากาศ มีสายการบิน (ไทยสมายล์) การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย และ
บางกอกแอร์ เวย์ ส โดยจากท่ า อากาศยานกระบี่ สามารถโดยสารรถประจ าทางเข้ าสู่ ตั ว เมื อ งกระบี่ ได้
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
๒) การจราจร
ในปดจจุบันมีถนนทั้งสิ้น ๒๘๖ สาย ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนอุตรกิจ ถนนมหาราช และ
ถนนกระบี่ ขนานกัน และมีถนนสายย่อยต่างๆ เชื่อมต่อกัน ทาให้ การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทาได้
โดยสะดวก ส าหรั บ ถนนกระบี่ ส ามารถใช้ เป็ น เส้ น ทางไปยั งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ของจังหวั ด ได้ เช่ น
อ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา และสุสานหอย เป็นต้น ส่วนถนนมหาราชนับว่าเป็นถนนสายการค้าขายที่
สาคัญของเมือง เนื่องจากประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และร้านค้าร้านอาหารจานวนมาก ทา
ให้ มี ป ริ ม าณประชากร และยานพาหนะเป็ น จานวนมากในแต่ ล ะวัน ส่ ว นถนนอุ ต รกิ จ เป็ น ถนนสายที่ มี
หน่วยงานราชการจานวนมาก เช่น ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ สถานีตารวจเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธนาคารต่างๆ และโรงเรียนอีก
ด้ว ย เช่น ธนาคารออมสิ น , ธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด (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 ๑๗,๕๖๙ ราย
๒) จานวนน้าประปาที่ผลิตได้ ๑๘,๕๖๒.๕๕ ลบ.ม./วัน
๓) จานวนน้าประปาที่ใช้เฉลี่ย ๑๔,๘๑๒ 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 บริษัทกระบี่เคเบิ้ลทีวี จากัด
๒.๒.๕ ข้อมูลลักษณะการใช้ที่ดิน
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก จะอยู่บริเวณถนนมหาราช ถนน
อุตรกิจ และถนนเจ้าฟ้า ซึ่งอยู่ในตาบลปากน้าประกอบไปด้วย ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า บริษัทนาเที่ยว
ร้านค้าร้านอาหาร และที่พักอาศัยของประชาชน จัดเป็นย่านธุรกิจและการค้าในเขตเทศบาล นอกจากนี้
บ้านตลาดเก่า ตาบลกระบี่ใหญ่ บริเวณใกล้สถานี บขส. ร้ านบิ๊กเบน และใกล้เคียง ก็จัดอยู่ในการใช้ที่ดิน
ประเภทนี้ด้วย เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีกิจการร้านค้าต่างๆ อยู่มากมาย
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง อยู่ช่วงถนนมหาราช บริเวณรอบที่ดินประเภทที่
อยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ถนนกระบี่ ในเขตต าบลปากน้ า ถนนตะกั่ ว ทุ่ ง ถนนเหมทานนท์ ถนนเจ้ า คุ ณ
ถนนปานุ ร าช และบริเวณบ้ านตลาดเก่า ตาบลกระบี่ใหญ่ นอกจากนั้น จะจัดอยู่ในประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย เช่น ถนนพิศาลภพ ถนนนภาจรัส ถนนจันทร์กวีกูล ถนนสุดมงคล ถนนเจริญสุข และถนน
วัชระ เป็นต้น
ทีด่ ินประเภทสถานทีร่ าชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยู่บริเวณถนนอุตรกิจ ในเขต
ตาบลปากน้า ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ และสถานีตารวจเมืองกระบี่ เป็นต้น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา บริเวณถนนอิศราได้แก่ วัดแก้วโกรวาราม บริเวณถนนอุตรกิจ
ตาบลกระบี่ใหญ่ ได้แก่ วัดโภคาจูฑามาตย์ บริเวณถนนศรีพังงาได้แก่ วัดควนสบาย และบริเวณถนนไชยกุล
ได้แก่ วัดปานุราชประชาสรรค์

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา จานวน ๑๓ แห่ง มีที่ตั้งใน
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้ บริเวณถนนอุตรกิจ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ บริเวณถนนกระบี่-เขาทอง ได้แก่ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์
บริเวณถนนศรีตรัง ได้แก่ โรงเรียนเมืองกระบี่ และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ บริเวณถนนวั ชระ
ได้แก่ วิทยาลั ยสารพัดช่าง ถนนไชยกุล ได้แก่ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กปานุราช บริเวณถนนหน้าพลับพลา
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาล ๑ ตลาดเก่ า บริ เวณถนนทางหลวง ๔๐๓๔ ได้ แ ก่ โ รงเรี ย นเทศบาล ๒
คลองจิ ห ลาด บริ เวณถนนมหาราช ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาล ๓ ท่ า แดง และบริ เวณถนนมหาราช
ซอย ๔๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ได้แก่ บริเวณป่าชายเลนหน้าเมืองกระบี่ และพื้นที่ป่าบริเวณ
คลองจิหลาด ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ส่วนที่ดินประเภทเกษตรกรรมนั้น จะอยู่บริเวณรอบเมืองและพื้นที่
ภายนอกเขตเทศบาล
๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๓.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
- รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดกระบี่เท่ากับ ๑๘๕,๐๗๗ บาท/คน/ปี
- จากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จากการส่งข้อมูลทั้งหมด
๓,๔๑๗ ครัวเรือน พบว่า มีรายได้เฉลี่ยคนละ ๑๒๔,๙๖๔ บาทต่อปี
- เมื่อทาการเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดกระบี่กับรายได้เฉลี่ยแก่
คนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ พบว่าประชาชนในเขตเทศบาล มีรายได้น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดกระบี่
จึงควรมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลให้มีรายได้
สูงขึ้น
- ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/
ค้าขาย รองลงมารับ ราชการ พนั กงานรัฐวิส าหกิจ ขับรถรับจ้าง/ประจาทาง พนักงานบริษัท ห้ างร้ าน
เอกชน โรงแรม และเกษตรกรรม
๒.๓.๒ การพาณิชยกรรมและบริการ
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานี บ ริ การน้ ามันจานวน ๑๑ แห่ ง ซึ่งอยู่ในตาบลปากน้าจานวน ๕ แห่ ง
และอีก ๖ แห่ง อยู่ในตาบลกระบี่ใหญ่
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จานวน ๖ แห่ง
- ตลาดสด ๒ แห่ง คือ ตลาดสดมหาราช และตลาดสดบ้านตลาดเก่า
- ย่านการค้าถนนคนเดิน และตลาดซิตี้
๒) สถานประกอบเทศพาณิชย์
- สถานธนานุบาล จานวน ๑ แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์ จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (สุกร, โค)
๓) สถานประกอบการด้านการบริการ
- ธนาคาร จานวน ๑๘ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา
กระบี่, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขากระบี,่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขากระบี่,
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาตลาดเก่า, ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขากระบี่,
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาย่อยตลาดเก่า , ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน) สาขากระบี่,

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สาขากระบี่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน), ธนาคารธนชาติ สาขากระบี่,
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากระบี่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จากัด สาขากระบี่, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากระบี่, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย สาขากระบี่, ธนาคารทิสโก้ สาขากระบี่, ธนาคารออมสิน สาขากระบี่, ธนาคารออมสิน สาขาตลาด
เก่า และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ สาขากระบี่
๒.๓.๓ ข้อมูลสถานประกอบการ
๑) จานวนสถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๗๔ แห่ง
๒) จานวนสถานบริการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ ๑๐ แห่ง
๓) จานวนโรงแรม ๓๒ แห่ง
๒.๓.๔ ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
๑) ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ประกอบด้วยกิจการ
- การซ่อมแซมยานที่เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
- การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ
- โรงงานผลิ ต ประกอบ ดั ด แปลง หรื อ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งกั ง หั น
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
- การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
- โรงงานผลิตซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสาหรับยานพาหนะที่
เคลื่อนด้วยเครื่องกล คนหรือสัตว์
- การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต ผสม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั ม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็งหรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
- โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ การท าแฟ้ ม เอกสาร การเย็ บ เล่ ม
ทาปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
- โรงงานผลิ ต ประกอบ ดั ด แปลง หรื อ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคั บไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผง
ไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การทาภาชนะบรรจุ
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การอัดเศษโลหะ
- โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ รถยนต์ ห รื อ รถพ่ ว งในการท าชิ้ น ส่ ว นพิ เศษ
หรืออุปกรณ์สาหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาขนมปดง หรือขนมเค้ก
- โรงงานท าเครื่ อ งเรื อ นหรื อ เครื่ อ งตบแต่ ง ภายในอาคารจากไม้ แก้ ว ยาง
หรือโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์ยาง จากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ (รมควันยางแผ่น)
- โรงงานประกอบกิจการการสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์หรือรถพ่วง

ลาดับ
ที่
๑
๒
๓

๔
๕

๖
๗

๒) อุตสาหกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจในเขตเทศบาล
ประเภทอุตสาหกรรม/
จานวนโรงงาน/
ธุรกิจ
บริษัท/
ผู้ประกอบการ
การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว
การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน
หรือเชื่อมโลหะ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อ
ดอกยางนอกหรือยางในสาหรับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล
คน หรือสัตว์
การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทา
น้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อย
น้าแข็ง

จานวน
แรงงาน
(คน)

คิดเป็นกี่ % ของ
อุตสาหกรรม
ทั้งหมด

๑๔

๑๐๓

๒๕.๙๒

๘

๔๒

๑๔.๘๑

๖

๒๑

๑๑.๑๑

๔

๒๔

๗.๔

๓

๔๑

๕.๕

๓

๗

๕.๕

๓

๓๑

๕.๕

ตารางแสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมเขตเทศบาลเมืองกระบี่
โรงงาน
จานวน
คนงาน (คน)
เงินลงทุน
(โรงงาน)
ชาย
หญิง
(บาท)
โรงงานจาพวกที่ ๑
๘
๓๗
๒๐
๘,๒๙๔,๐๐๐
โรงงานจาพวกที่ ๒
๑๕
๔๙
๕๔
๑๕,๒๓๓,๐๐๐
โรงงานจาพวกที่ ๓
๓๑
๓๖๘
๒๐๘
๕๕๘,๖๖๗,๐๐๐
รวม
๕๔
๔๕๔
๒๘๒
๕๘๒,๑๙๔,๐๐๐
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

๒.๓.๕ การท่องเที่ยว
๑) แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาคัญในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้
๑. เขาขนาบน้า เป็นเขาหินปูนสองลูก สูงประมาณ ๑๐๐ ม. ตั้งขนาบแม่น้า
กระบี่ บริเวณหน้ าเมือง เป็ น สั ญ ลั กษณ์ อย่างหนึ่ งของเมืองกระบี่ ภายในภูเขามีถ้าที่มีหิ น งอก หิ นย้อย
สวยงาม นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนริมแม่น้าหน้าเมืองที่รู้จักกันดีในหมู่นักดูนก เพราะมีนกหายากหลายชนิด
โดยเฉพาะนกฟินฟุต ซึ่งเป็นดาราเด่นของที่นี่
สิ่งที่น่าสนใจ
ดูนกในป่าโกงกาง ริมฝด่งน้าหน้าเมืองกระบี่มีป่าโกงกางผืนใหญ่ซึ่งได้รับการอนุรักษ์
ไว้ ที่นี่เป็นแหล่งดูนกที่ดีจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย. จะมีนกหลายชนิดมาหากินบริเวณนี้บาง
ชนิดเป็นนกหายาก แต่ที่นี่สามารถพบได้ไม่ยากนัก เช่น นกบั้งรอกเล็กท้องแดง นกฟินฟุต นกกระเต็นใหญ่
ปีกสีน้าตาล ฯลฯ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูนกคือช่วงที่น้าลง เพราะมีพื้นเลนให้นกออกมาหากิน จึงเห็นตัว
ได้ง่าย
ถ้าเขาขนาบน้า จากท่าเรือเจ้าฟ้า จะมองเห็นภูเขาที่มีถ้าอยู่ ทางขวามือ เรือจะจอด
บริ เวณหาดทรายเล็ ก ๆ หน้ าถ้ า ภายในถ้ าใหญ่ นี้ มี หิ น งอกหิ น ย้ อ ยที่ ส วยงาม ด้ านบนมี ช่ อ งขนาดใหญ่
แสงสาดเข้ามาได้ทั่ว เล่ากันว่าในอดีตมีคนพบโครงกระดูกมนุษย์ในถ้านี้หลายโครง จึงคาดว่าที่นี่เคยเป็นแหล่ง
อาศัยของคนโบราณ
วิธีชีวิตชาวประมง ออกไปทางปากแม่น้า เยื้องท่าเรือเจ้าฟ้า มีเกาะกลางแม่น้าเป็น
ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมการเลี้ยงปลาในกระชังได้ หรือถ้าไปตอนที่ชาวบ้าน
กาลังขึ้นปลาก็สามารถขอซื้อปลาทะเลสดๆ ได้ในราคากันเอง
๒. สวนเจ้าฟ้าและสวนสาธารณะธารา เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กัน คนท้องถิ่น
จะมาพักผ่อนและออกกาลังกายกัน ที่สาคัญในยามเย็นยังมีตลาดโต้รุ่งเป็นแหล่งอาหารมื้อค่าราคาประหยัด
สิ่งที่น่าสนใจ
สวนเจ้ าฟ้ า ตั้งอยู่ริม แม่ น้ ากระบี่ เป็ น สถานที่ ที่ เหมาะแก่ก ารพั กผ่ อนหย่อ นใจ
จากสวนแห่งนี้จะมองเห็นเขาขนาบน้าและป่าชายเลนหน้าเมืองได้ชัดเจน ยามค่าบริเวณท่าเรือมีตลาดโต้รุ่งซึ่ง
มีร้านจาหน่ายอาหารหลายสิบร้าน
สวนสาธารณะธารา ในสวนร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มีร้านอาหารทะเลหลายร้าน
โดยทางเทศบาลจัดสถานที่ให้ขายอย่างเป็นระเบียบ ตอนกลางวันชาวเมืองนิยมมานั่งกินอาหาร บ้างก็มาปู
เสื่อนั่งเล่น ชมทิวทัศน์ของแม่น้ากระบี่ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการออกกาลังกายที่เหมาะสม มีทั้งสนาม
ฟุตบอล สวนสุขภาพ โรงยิมเนเซี่ยม ทาให้ในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจานวนมาก
สวน ก ไก่ ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะธารา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ครอบครัว และเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างตัวอักษรพร้อมรูปปด้นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์
ของตัวอักษรทั้งภาษาไทย ๔๔ ชุด ภาษาอังกฤษ ๒๖ ชุด พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าไปตามตัวอักษรต่างๆ
ปดจจุบันมีประชาชนพาบุตรหลานมาใช้บริการจานวนมาก นับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับ
พยัญชนะแก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทาให้สภาพแวดล้อมทั่วไปในสวนสาธารณะธาราดีขึ้นอีกด้วย

๓. สวนพฤกษาสวรรค์ มีลักษณะเป็นสวนพฤกษชาติ บริเวณป่าไสโป๊ะจานวน
๖๒๕ ไร่ อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองกระบี่ สภาพเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้าทะเล ๖๐-๓๐๕
เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลและเมืองกระบี่ บริเวณทั่วไปมีพันธุ์ไม้เจริญเติบโตขึ้นอยู่
หนาแน่ น มากมายนานาชนิ ด ซึ่ งมีความร่ม รื่น สดชื่ น ยากที่ จะพบเห็ น ป่ าเช่น นี้ ในเขตเมือง โดยเทศบาล
พัฒนาขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและศึกษา พันธุ์ไม้หายากต่างๆ
สิ่งที่น่าสนใจ
ด้วยความสูงในระดับดังกล่าว เมื่อขึ้นไปที่จุดสูงสุด สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่
สวยงามของทะเลและเมืองกระบี่ รวมทั้งตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยาวนาน ประกอบกับความ ร่มรื่น
และสดชื่นที่จะได้รับจากสถานที่แห่งนี้ ทาให้สามารถพักผ่อนและผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
๔. วัดถ้าเสือ เป็นสานักสงฆ์ที่ก่อตั้งราวปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปดจจุบันได้ ยกฐานะ
เป็นวัดแล้วล้อมรอบด้วยป่าเขา มีถ้าและจุดชมวิวที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวที่ไปชมธรรมชาติและผู้ศรัทธา
ไปกราบนมัสการอยู่มิได้ขาด
สิ่งที่น่าสนใจ
จุดชมวิวบนยอดเขาแก้ว ทางขึ้นเป็นบันไดปูนนับได้ถึง ๑,๒๗๗ ขั้น ระยะทาง
ประมาณ ๖๐๐ ม. เมื่อขึ้นไปถึงจะเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองกระบี่ ที่ตั้งอยู่ปากแม่น้า และทิวเขาหินปูนที่
โอบล้อมยอดเขาพนมเบญจา บนยอดเขาแก้วยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจาลองด้วย
๕ . ป ระติ ม าก รรม ปู ด า จ าก พ ระราช เส าว นี ย์ ส ม เด็ จ พ ระเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ณ ศาลาดุสิตดาลัย ความว่า “อย่างที่กระบี่ข้าพเจ้า
ไปขอกับชาวกระบี่ว่า ป่าไม้ชายเลนนี้ อย่าทาลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิม
เพือ่ ความยั่งยืนของประเทศไทย” ป่าไม้ชายเลนหน้าเมืองกระบี่ จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้านานาชาติลาดับที่ ๔ ของ
ประเทศไทย ลาดับที่ ๑,๑๐๐ ของโลก ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้า
วั ย อ่ อ น มี พื้ น ที่ ๑๓๓,๑๒๐ ไร่ เทศบาลเมื อ งกระบี่ ได้ ส ร้ า งประติ ม ากรรมปู ด าทองเหลื อ งรมด า
ประกอบด้วยครอบครัวปู ๔ ตัว เพื่อบ่งบอกถึงความถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณ
เขาขนาบน้า อีกทั้งยังสร้างจิตสานึกให้ชาวกระบี่ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ใช้อย่างพอเพียง
เป็นประตูสู่แหล่งมหัศจรรย์เขาขนาบน้า
สิ่งที่น่าใสใจ
“ประติมากรรมปูดา” ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ริมเขื่อนท่าเทียบเรือขนาบน้า เพื่อสื่อ
ถึงความสาพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอีสป เรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคาขวัญของจังหวัดกระบี่
“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนลูกให้อยู่ในระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ ประพฤติตน
เป็นคนดี
๖. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ที่
สาคัญทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝด่งอันดามัน ที่มุ่งเน้น
นาเสนอเรื่องราวของลูกปดดโบราณในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝด่งอันดามัน ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในสถานะเมืองท่า
สาคัญเมื่อกว่าสองพันปี ถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนมาถึงปดจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์ และ
นาเสนอผลางานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝด่งอันดามัน
โดยได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝด่งอันดามัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖
องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ประกอบด้วย

๑. อาคารแสดงนิ ท รรศการ แสดงเรื่ อ งราวความน่ าสนใจของลู ก ปด ด
จัดแบ่งเป็นโซนห้องต่างๆ จานวน ๗ โซน ได้แก่ ห้องประวัติความเป็นมาของลูกปดด ห้องประวัติลูกปดดใน
ประเทศไทย ห้ อ งแฟชั่น ลู กปด ด ห้ องลู ก ปด ด ล้ าค่า ห้ องความเชื่ อลู กปด ด ห้ องลู ก ปด ด ในอนาคต และห้ อ ง
THANK YOU ZONE
๒. อาคารศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ เป็นอาคารที่ แบ่งเป็น ๒
ห้องใหญ่ ได้แก่
๒.๑ ห้ องจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึ ก ประเภทลูกปดดโบราณจาลอง
ย้อนยุคจากช่างลูกปดด ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
๒.๒ ห้องบรรยาย เป็นห้องที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของลูกปดด ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝด่งอันดามัน รวมทั้งใช้ในการประชุมสัมมนา ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. อาคารแสดงภาพหรือที่ตั้งภาพหมุนเวียน สาหรับจัดแสดงผลงานของ
ศิลปินที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดแสดงที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันแห่งนี้
๔. อาคารหอศิลป์อันดามัน เป็นอาคาร ๓ ชั้น โดยมีการจัดแสดงผลงาน
ของศิลปิน แห่งชาติ ศิลปิ น ระดับ นานาชาติ ศิลปินระดับเหรียญทอง รางวัลเกียรติคุณต่างๆ และศิลปิน
รุ่นเยาว์
สิ่งที่น่าสนใจ
ชมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของลูกปดด ลูกปดดโบราณของจังหวัดภาคใต้
ฝด่งอันดามัน เช่น ลูกปดดของจังหวัดกระบี่ พัง งา และระนอง เป็นต้น รวมทั้งภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และยังสามารถเลือกซื้อลูกปดดโบราณย้อนยุคเป็นสินค้าที่ระลึกได้อีกด้วย
๗. กาแพงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ประติมากรรมรู้รักสามัคคี ซึ่งสะท้อนถึง
การอยู่ร่วมกันในสังคมกระบี่อย่างสามัคคีกลมเกลียวที่สื่อผ่านโซนภาพรูปปด้นเด็กๆ ทั้ง ชาวไทยพุทธ มุสลิม
ชาวจี น และเด็ก ต่างชาติ ประสานมือแนบแน่น ใบหน้าเปื้ อนยิ้ม เต็ มเปี่ ย มด้ว ยมิตรไมตรีจิ ต ถัด จากนั้ น
เป็นกาแพงที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ยุคธรณีกาลจนมาถึงการเป็นจังหวัด
กระบี่ ในปด จ จุ บั น ผ่ า นประติ ม ากรรมนู น ต่ า จ านวน ๒๘ ช่ อ ง ที่ มี ตั ว อั ก ษรทั้ งภาษาไทยและอั งกฤษ
นักท่องเที่ยวที่เข้าชม จะได้สัมผัสกับอุทยานการเรียนรู้ทางประวัติ ศาสตร์นอกห้องเรียนที่เรียงร้อยเรื่องราว
ตั้งแต่ กระบี่ในยุคแรกจนถึงยุคที่มีความเจริญ ยุครัชกาลที่ ๕ สร้างบ้านสร้างเมือง รวมถึงช่วงเหตุการณ์ภัย
พิบั ติสึ นามิ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ จนไปถึงการกาหนดวิสัยทัศน์แห่งการพัฒ นาเมืองกระบี่ และภาพสุ ดท้าย
กระบี่กับประชาชนที่เปิดโอกาสรับฟดงข้อคิดเห็น นาไปสู่การพัฒนาเมืองกระบี่ในอนาคต
สิ่งที่น่าสนใจ
นั กท่องเที่ย ว สามารถทราบถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่ยุคธรณีกาลจนมาถึงการเป็นจังหวัดกระบี่ในปดจจุบัน ผ่านประติมากรรมนูนต่า จานวน ๒๘ ช่อง
๒) สถิติการท่องเที่ยว
- จานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๓,๖๘๕,๖๗๕ คน จาแนก
เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ านวน ๑,๘๑๔,๗๒๒ คน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ จ านวน
๑,๘๗๐,๙๕๓ คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน ๖๐,๓๒๖.๔๘ ล้านบาท
(ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)

๒.๓.๖ ข้อมูลด้านปศุสัตว์
๑) การปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ที่ทาการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง
โค
กระบือ
เป็ด
ไก่
หมู
แห่ง
๙
๐
๐
๕
๐
ตัว (โดยประมาณ)
๒๑
๐
๐
๙๙๐
๐
๒) จานวนโรงฆ่าสัตว์
- โรงฆ่าสัตว์ของรัฐ
๑ แห่ง (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกระบี่)
- โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน ๕ แห่ง (โรงฆ่าไก่)
๓) จานวนร้านขายอาหารสัตว์ในเขตเทศบาล ๓๐ ร้าน
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่)

แพะ
๐
๐

ภาพรวมในด้านเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกระบี่ มีแหล่งที่ตั้งในตั วเมืองกระบี่ เป็นศูนย์กลางของ
จังหวัด และเปรียบเสมือนห้องรับแขกในเขตเมือง เป็นสถานที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดกระบี่ หน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพราะมี
แม่ น้ ากระบี่ อยู่ ห น้ าเมือง พร้ อมป่ าชายเลนที่ ส วยงาม จึงเป็น ที่ส นใจของนักท่ องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับ
นโยบายของผู้บริหารที่มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเมือง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และท้องถิ่นใกล้เคียง
๒.๔ ด้านสังคม
๒.๔.๑ ข้อมูลด้านศาสนา และศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลเมื อ งกระบี่ มี วั ด จ านวน ๔ แห่ ง ได้ แ ก่ วั ด แก้ ว โกรวาราม
พระอารามหลวง, วัดปานุราชประชาสรรค์, วัดโภคาจูฑามาตย์ และวัดควนสบาย มัสยิด จานวน ๒ แห่ง
ได้แก่ มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน , มัสยิดมะดินะฮ์ โบสถ์จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โบสถ์คริสตจักรแบ๊บติสต์
โดยประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามลาดับ
เทศกาลและประเพณีสาคัญของท้องถิ่น
๑) ประเพณี วันเกิดปุ น เถ้าก๋ง ปุนเถ้าก๋ง เป็นชื่อเทพเจ้าจีนประจาศาลในตัวเมืองกระบี่
เป็นเทพที่ช่วยดูแลรักษาที่ดินและทรัพย์สมบัติในผืนดินคล้ายกับพระภูมิเจ้าที่ ชาวเมืองกระบี่เชื้อสายจีนที่
เคารพศรัทธาท่าน จะร่วมกัน จัดงานฉลองวันเกิดให้ ท่ านเป็นประจาทุกปี วันที่จัดงานจะอยู่ในช่วงเดือน
มกราคม บริเวณท่าเรือเจ้าฟ้า
ในพิธีจะมีการลงทรงเทพจีนองค์ต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ปุนเถ้าก๋ง จอซือก๋ง เทียนซื อ และ
กวนอิม นอกจากนี้ยังมีเทพองค์อื่นๆ อีกมาก เมื่อเทพเจ้าลงทรงแล้วก็จะแสดงอภินิหาร เช่น อาบน้ามัน
เดือดจากกระทะ ปีนบันไดมีด นั่งบนเก้าอี้เหล็กแหลม ใช้ของมีคมทิ่มแทงตามร่างกาย เป็นต้น สร้างความ
ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ชม นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่เทพไปตามถนนในตัวตลาดเทศบาลและ
ตลาดเก่า ชาวบ้านที่ศรัทธาจะกราบไหว้ขอพรจากเทพองค์ที่ตนนับถือ และถือศีลกินเจตลอดช่วงเวลางาน
๒) เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน เป็นงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการของจังหวัดกระบี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
จังหวัด งานครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ จากนั้นก็จัดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ถือเป็นการเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวกระบี่ด้วย

๓) เทศกาลกินเจ กาหนดเอาวันตามจันทรคติ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่าถึง ๙ ค่า เดือน
๙ ตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมของไทยเรา
๒.๔.๒ ข้อมูลชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด ๑๔ ชุมชน ดังนี้
ชื่อชุมชน
จานวนบ้าน (ครัวเรือน)
จานวนสมาชิกชุมชน (คน)
๑. ชุมชนร่วมจิตร่วมใจ
๑,๑๑๐
๒,๖๔๓
๒. ชุมชนปากน้า
๑,๙๔๘
๓,๕๗๔
๓. ชุมชนกระบี่ท่าเรือ
๑,๓๔๗
๒,๙๘๒
๔. ชุมชนบ้านทุ่งโหลง
๑,๒๖๓
๒,๓๐๑
๕. ชุมชนปานุราช
๑,๓๙๒
๒,๘๗๔
๖. ชุมชนบ้านท่าแดง
๑,๔๑๑
๒,๔๒๖
๗. ชุมชนศฤงคารพัฒนา
๒,๒๑๙
๓,๖๒๑
๘. ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
๑,๙๒๖
๓,๐๒๐
๙. ชุมชนบ้านท่าคลอง
๘๘๖
๑,๔๖๐
๑๐. ชุมชนรวมใจชน
๗๗๐
๑,๑๘๐
๑๑. ชุมชนรักษ์ห้วยน้าแดง
๔๒๕
๑,๒๕๑
๑๒. ชุมชนมิตรภาพไทยจีน
๙๐
๒๒๐
๑๓. ชุมชนคู่เมือง
๔๑
๒๐๐
๑๔. ชุมชนโภคาสามัคคี
๓๗๗
๙๒๐
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
๑๔. สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกระบี่
๓๐๐

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
๒.๔.๕ ข้อมูลประชาคม และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีการจัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อรับฟดงปดญหาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐
น. ณ ห้องสุดมงคล ชั้น ๒ สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ได้นาเสนอ
ปดญหาและความต้องการในยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จานวน ๖๑ ประเด็น ซึ่งงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน กองวิช าการและแผนงาน ได้ท าบั น ทึ ก ข้ อความ ลงวัน ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปปดญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ให้กอง/ฝ่ายนาข้อเสนอจากที่ประชุม
ประชาคม ใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗
มีการส่งข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน ๓,๔๑๗ ครัวเรือน จาก ๑๓ ชุมชน ซึ่งพบว่ามี
ตัวชี้วัดที่ร้อยละ ตกเกณฑ์มากที่สุด ๓ ลาดับแรก คือ
๑) เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน ตกเกณฑ์
จานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒
๒) คนอายุ ม ากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้น ไป มี อาชีพ และรายได้ ตกเกณฑ์ จานวน
๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑

๓) ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ตกเกณฑ์ จานวน ๓๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐.๓๖
ดังนั้น ควรนาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ ที่ตกเกณฑ์ไปปรับปรุง
และแก้ไข และใช้ประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

-

2

-

โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

ศู นย์พัฒนาเด็ กเล็กปานุราช

10

17

2

โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง

103

18

35

3

โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด

33

3

รวม

พนั กงานจ้าง

60

10

20

10

10

10

10

1

1

2

3

3

3

3

10

10

-

-

-

30

-

18

7

-

-

1

5

-

1

จานวนครูในแต่ละระดับชัน้

จานวนนั กเรียน

79

-

21

23

-

35

45

-

-

-

45

-

208

208

-

-

-

-

974

-

552

192

-

230

1,261

-

214

455

-

592

769

-

-

-

769

-

หมายเหตุ
เตรียม
เตรียม
อนุ บาล ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา
อนุ บาล ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา
อนุ บาล
อนุ บาล

1

1

ภารโรง

ลูกจ้างประจา

1

1

ผู้ ชว่ ย บุคลากร
พนั กงาน
ผู้ บริหาร 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

๒.๔.๖ ข้อมูลด้านการศึกษา

ภาพรวมในด้านสังคม เทศบาลเมืองกระบี่ ประกอบด้วยชุมชน ๑๔ ชุมชน และ ๑๔
ชมรม รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน ๔ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
จึงทาให้มีศักยภาพในการดูแลเด็กและเยาวชนได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารที่ให้ความสาคัญด้าน
การศึกษา อีกทั้งมีชุมชนที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยดีเสมอมา
๒.๕ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
๒.๕.๑ โรงพยาบาลของรัฐในเขตเทศบาล จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกระบี่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑) จานวนเตียงคนไข้ ๓๔๑ เตียง
๒) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล
๒.๑) แพทย์
จานวน
๕๑ คน
๒.๒) ทันตแพทย์
จานวน
๑๓ คน
๒.๓) พยาบาล
จานวน
๒๖๓ คน
๒.๔) เภสัชกร
จานวน
๒๐ คน
๒.๕) อสม. เขตเทศบาล
จานวน
๓๑๐ คน
๓) ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี ๒๕๕๕
๓.๑) ผู้ป่วยใน
๒๘,๙๒๑
คน ๑๑๔,๑๕๒
วัน
๓.๒) ผู้ป่วยนอก
๑๐๘,๔๕๖
คน ๒๖๐,๓๑๓
ครั้ง
๔) จานวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย ๕ อันดับแรก ของโรงพยาบาลกระบี่
ปี ๒๕๕๖
๔.๑) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
๓๑,๕๓๒
ราย
และเมตะบอลิซมึ
๔.๒) โรคระบบไหลเวียนเลือด
๒๙,๔๐๘
ราย
๔.๓) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๒๕,๑๗๖
ราย
๔.๔) โรคระบบสืบพันธุ์ ร่วมปดสสาวะ
๒๓,๒๙๖
ราย
๔.๕) โรคระบบหายใจ
๒๓,๐๗๕
ราย
๕) จานวนผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย ๕ อันดับแรก ของโรงพยาบาลกระบี่
ปี ๒๕๕๖
๕.๑) โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ ๘,๙๐๘
ราย
การคลอด ระยะหลังคลอด และภาวะอื่นๆ
ทางสูติกรรม
๕.๒) ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ ๔,๓๔๘
ราย
และเมตะบอลิซมึ อื่นๆ
๕.๕) โรคเลือด และอวัยวะสร้างเลือด
๒,๙๘๘๖
ราย
และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน
๕.๓) ความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด ๒,๖๐๑
ราย
๕.๔) โรคความดันโลหิตสูง
๑,๗๕๖
ราย

๖) สถานบริการเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
๖.๑) คลินิกแพทย์
๓๑ แห่ง
- คลินิกแพทย์ทั่วไป
๑๔ แห่ง
- คลินิกแพทย์เฉพาะทาง ๑๗ แห่ง
- จักษุวิทยา
๒
แห่ง
- ผิวหนัง
๑
แห่ง
- หู คอ จมูก
๒
แห่ง
- อายุรกรรม
๔
แห่ง
- ออร์โธปิดิกส์
๓
แห่ง
- สหคลินิก
๑
แห่ง
- กุมารเวชศาสตร์
๒
แห่ง
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๒
แห่ง
- สถานพยาบาลชนิดรับผู้ป่วยค้างคืน ๑ แห่ง (สถานพยาบาลรวมแพทย์)
๖.๒) คลินิกทันตกรรม
๑๒ 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 ๒๕๕๖ ทั้งหมด ๒,๗๔๐ ราย
๓) สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้มารับบริการ ๕ อันดับแรก
(๑) โรคระบบทางเดินหายใจ
(๒) โรคระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต
(๓) โรคผิวหนัง
(๔) โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
(๕) โรคเรื้อรัง
๒.๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (๑ ม.ค. ๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๕๖) จานวน ๕ ครั้ง จาแนกเป็น
๑.๑ เพลิงไหม้บ้าน
๒
ครั้ง
๑.๒ เพลิงไหม้ป่า
๓
ครั้ง
๑.๓ เพลิงไหม้อื่นๆ
ครั้ง
๒. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
๒.๑ คิดเป็นผู้เสียชีวิต
คน
๒.๒ บาดเจ็บ
คน
๒.๓ ทรัพย์สินเสียหายมูลค่า
ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓. อัตรากาลัง รวม ๒๗๐ คน แยกเป็น
- เจ้าหน้าที่สามัญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๖
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๕
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๔
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓
- 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

๗ คน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
๒
๑๖
๒๔๕

แยกเป็น
๓ คน
- คน
- คน
- คน
๔ คน
- คน
- คน
คน
คน
คน

๓
๒
๓
๖
๑
๒๐
๕๒
๑
๕
๔
๑
๔
๒๕
๒๑๐
๕

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

๕. ข้อมูลด้านคดีในเขตเทศบาล
ประเภทคดี
จานวนคดีที่เกิด
(คดี)
๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๗
๒. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
๑๖
และเพศ
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๕๕
๔. คดีที่น่าสนใจ
๑๙
๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ๘
๒๐๗
ที่มา : สถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวนคดีที่จับกุมได้
(ราย)
๕
๑๔

จานวนผู้ต้องหา
(คน)
๗
๒๔

๒๗
๘
๒๐๕

๓๐
๙
๒๕๓

๒.๗ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๗.๑ สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง ๒ ฤดู คือ
๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน
๒) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกัน
มากนัก คือ อยู่ระหว่าง ๑๗.๙ - ๓๙.๑ องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ
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
๒.๗.๔ ขยะ
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๖ ปดจจุบันนี้มีบ่อขยะไว้ให้บริการ จานวน ๒ บ่อ โดยบ่อที่ ๑ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖
และได้ปิดบ่อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ส่วนบ่อที่ ๒ เปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้บริการกาจัดขยะมูล
ฝอยแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอเมื อ งกระบี่ อ าเภอเหนื อ คลอง และอ าเภอใกล้ เคี ย ง
ตลอดจนภาคเอกชน รวมไม่น้อยกว่า ๗๐ แห่ง มีปริมาณขยะเข้าสู่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่
ประมาณ ๑๔๐ ตันต่อวัน

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมในด้านสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ เทศบาลเมืองกระบี่
มีส ถานี ป รับ ปรุงคุณ ภาพน้ าเป็ น ของตนเอง ครอบคลุ มพื้นที่ ๙.๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ ๕๑
ของพื้ นที่ทั้งหมด ประกอบกับ ภายในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย มีน้าเสี ยจากครัวเรือนเป็ น
ส่วนใหญ่ จึง มีความสะดวกต่อการปรับปรุงคุณภาพน้า รวมทั้งเทศบาลมีโครงการบารุงรักษาบ่อปรับปรุง
คุณภาพน้า โดยการนาน้ามันพืชที่ใช้แล้วมาแลกสิทธิในการแข่งขันตกปลา จึงเป็นการลดปริมาณน้าเสีย ลงสู่
บ่อปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ าอีกทางหนึ่ ง ส่ วนพื้นที่ตาบลกระบี่ใหญ่ มีแนวคิดในการบาบัดน้าเสี ยโดยธรรมชาติ
เนื่องจากมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถบาบัดน้าเสียจากพื้นที่ตาบลกระบี่ใหญ่ได้ ในขณะที่การจัดการ
ขยะมูลฝอย จากสภาพความเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทศบาล
เมืองกระบี่ต้องรับภาระจากหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องเร่งดาเนินการหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยในระบบที่เหมาะสม
ต่อไป
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
- - ๙ ๕ ๕
- - ๓ ๓

-

๑
๑

๑
๑

๑
๓
๒
๖

๕ ๒ ๓
๓ ๒ ๗
๑ ๒ ๓
๑ ๓ ๑
๒
- ๑
๒๑ ๑๗ ๒๓

รวม
๘
๒
๑

๙
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๘

๑

พนักงาน
จ้าง
๓๑
๑๕

รวม

๒๒
๗

ลูกจ้าง
ประจา
๔
-

๑๔
๑๖
๙
๖
๔
๗๘

๒
๙
๔
๑
๑
๒๑

๑๖
๗๗
๓๖
๘๐
๗
๒๖๒

๓๒
๑๐๒
๔๙
๘๗
๑๒
๓๖๑

๕๗
๒๒

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๘)

๑. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ๗)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปดตยกรรม
- 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)
- งานการเงินและบัญชี
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)
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
๒. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจาตัวประชาชน
- งานธุรการ

รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘)

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

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

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๗)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานโรงเรียน
- งานแผนงานและโครงการ
- งานกิจการนักเรียน
- งานงบประมาณ
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๖)
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
- งานธุรการ
๔. หน่วยศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๘)

รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

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
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๙.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
๑๐.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม

ปี ๒๕๕๔
๓๑,๘๖๖,๐๗๒.๘๔
๘,๖๘๗,๕๒๙.๗๓

ปี ๒๕๕๕
๓๔,๑๑๑,๖๙๙.๔๘
๙,๐๗๑,๔๒๖.๘๐

ปี ๒๕๕๖
๓๖,๗๘๔,๗๑๑.๐๖
๘,๗๒๓,๒๙๙.๗๙

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 ๑๘,๙๓๑,๖๒๒.๕๐
๔,๕๔๗,๓๗๗.๖๗
๕,๘๘๔,๕๙๗.๓๔
๓,๖๒๙,๔๙๓.๖๒
๕,๑๗๙,๙๐๔.๔๔
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๔,๓๐๐.๐๐
๙๒,๖๖๓,๖๓๙.๒๐ ๑๐๕,๘๐๑,๕๔๐.๖๓
๔๗,๓๓๑,๘๙๒.๐๐ ๘๔,๘๖๒,๘๖๖.๐๐
๒๔,๕๒๙,๔๗๑.๖๐ ๑๔,๐๔๐,๒๘๕.๑๔

๓๗,๒๒๕,๕๙๗.๘๑ ๖๐,๗๓๖,๘๓๑.๓๒ ๔๗,๔๑๔,๐๕๕.๕๐
๒๔๔,๕๖๘,๑๖๑.๑๘ ๒๙๑,๔๔๑,๗๑๘.๒๑ ๓๒๗,๖๓๗,๑๘๒.๔๒
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

ปี ๒๕๕๖
๒๔,๐๖๘,๗๘๐.๖๖
๖๓,๔๙๓,๘๘๑.๘๖
๒๙,๘๔๘๓๓๕.๐๐
๗๗,๘๗๕,๖๘๒.๑๕

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

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

๓,๑๓๒,๖๑๙.๑๖
๙,๑๑๑,๗๖๗.๗๓
๔๐,๙๓๗,๓๓๕.๒๙

๒๐,๗๘๒,๐๒๓.๖๐

๒๔,๔๕๓,๕๒๖.๖๐

๑๔,๐๔๐,๒๘๕.๑๖

๓๗,๒๒๕,๕๙๗.๘๑ ๖๐,๘๑๒,๗๗๖.๓๒ ๔๗,๔๑๔,๐๕๕.๕๐
๒๒๒,๓๘๗,๗๗๕.๗๕ ๒๒๑,๑๙๖,๑๕๑.๐๘ ๓๐๙,๙๒๒,๗๔๒.๕๑

รวม

รวม

สมำชิ กสภำเทศบำล

นำยกเทศมนตรี

ประเภทกำรเลือกตั้ ง

ขอรับบัต ร

รำยชื่อ

๖,๗๖๑

๓
๑๘,๓๘๓

๕,๕๕๑

๖,๐๗๑

๑๘,๓๘๓

๙,๖๒๑

๓,๒๑๘

๓,๐๕๓

๓,๓๕๐

๙,๖๒๑

๙,๖๒๑

ทีม่ ำแสดงตน

เลือกตั้ งในบัญชี

๑๘,๓๘๓

จำนวนผู้มีสทิ ธิ

จำนวนผู้มีสทิ ธิ

๒

๑

เขตเลือกตั้ ง

๑๘,๗๗๕

๖,๘๗๕

๕,๗๒๕

๖,๑๗๕

๑๘,๗๗๕

๑๘,๗๗๕

ทีไ่ ด้ รบั มำ

เลือกตั้ ง

จำนวนบัต ร

๓,๐๕๓

๓,๒๑๘

๓,๐๕๓

๓,๓๕๐

๙,๖๒๑

๙,๖๒๑

ลงคะแนน

เลือกตั้ งทีใ่ ช้

จำนวนบัต ร

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๘,๒๔๙

๒,๕๐๙

๒,๗๖๘

๒,๙๗๒

๖,๘๑๑

๖,๘๑๑

บัต รดี

จำนวน

ตำรำงสรุปกำรใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองกระบี่

๕๐๒

๒๐๔

๑๒๘

๑๗๐

๘๕๙

๘๕๙

บัต รเสีย

จำนวน

๘๗๐

๕๐๕

๑๕๗

๒๐๘

๑,๙๕๑

๑,๙๕๑

ลงคะแนน

ไม่ประสงค์

จำนวนบัต ร

๒.๘.๔ บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ

๒.๘.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
๑. การจั ดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะน าเทศบาล รายงานกิจ การ
ประจาปีงบประมาณ เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกระบี่
๒. การจัดรายการของเทศบาลเมืองกระบี่ ได้แก่ รายการทางสถานีวิทยุ (รายการ
เทศบาลพบประชาชน และรายการแลเรื่องเมืองกระบี่) และรายการทางกระบี่เคเบิ้ลทีวี ช่อง ๑๗ (รายการ
แลเรื่องเมืองกระบี)่
๓. จัดให้ มี Facebook และเว็บไซต์เทศบาลเมืองกระบี่ www.krabicity.go.th
เพื่อเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไป
แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา และเทศบาลจะได้ทาความเข้าใจหรือชี้แจงต่อไป
๔. ศูน ย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ , ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกระบี่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองกระบี่ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
๕. การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟดงปดญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
๖. การจั ดให้ มีรถประชาสัมพันธ์ ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบ

