ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ประวัติความเป็นมา /ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองขนาดกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
ให้ไ ว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 เดิมมีพื้นที่รับผิดชอบ 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยได้ก่อตั้งมาแล้ว
เป็นเวลา 78 ปี สานักงานเดิมเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ต่อมาได้ปรับปรุงต่อเติมเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
2 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝัง่ ซ้าย ของแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2538 เทศบาลเมือง
อ่างทองประสบภาวะน้าท่วมทาให้รากฐานของอาคารสานักงานไม่มั่นคงและไม่สามารถขยายต่อเติม
อาคารได้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเห็นสมควรให้สร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใช้สาหรับจอดรถ
ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 16,820,000 บาท โดยได้รับ ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกัน บริจาคสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ต่อมาได้ขยายเขต
เทศบาลมีพ้นื ที่เพิ่มขึน้ เป็น 6.193 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาให้ไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2537
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก หน้า 12,13 และ 14 ลงวันที่ 20 กันยายน
2537) ได้กาหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่รมิ คลองศาลาแดง(คลองส่งน้้า 3 ซ้าย) ฝั่งเหนือตรง กม.ที่ 23.00
 ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองลาท่าแดงถึงหลักเขตที่ 2
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกตรง กม.ที่ 58.734
 ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกไป
ทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขต
ตาบลย่านซื่อกับตาบลตลาดหลวง
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่อกับตาบลตลาดหลวงเลียบ
แนวแบ่ งเขตตาบลตลาดกรวดกั บ ตาบลบางแก้ว และเลี ย บแนวเส้น แบ่งเขตตาบลบ้า นอิฐ กั บ ตาบล
บางแก้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส่งน้า 1
ขวา ฝัง่ ใต้ตรงจุดที่คลองส่งน้า 1 ขวา ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลบ้านอิฐ
จากหลั ก เขตที่ 4 เป็ น เส้ น ตรงไปทางทิ ศ ใต้ ถึ ง หลั ก เขตที่ 5 ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ริ ม ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 334 ฟากใต้
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 ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากตะวันออกและฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ และเลียบ
แนวเส้ น แบ่ ง เขตต าบลบ้ า นแหกั บ ต าบลตลาดหลวง ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ และทิ ศ ตะวั น ตก
เฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตัง้ อยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
 ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับถนนเทศบาล 14 ฟากใต้
จากหลั ก เขตที่ 8 เป็ น เส้ น เลี ย บริ ม ถนนเทศบาล 14 ฟากใต้ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ถึง หลักเขต ที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ถนนเทศบาล 14 บรรจบกับคลองบางตาแผ่น (คลองส่งน้า 3 ซ้าย)
ฝัง่ ตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองบางตาแผ่น (คลองส่งน้า 3 ซ้าย) ฝัง่ ตะวันตกและ
คลองวัดจันทร์ (คลองส่งน้า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่
10 ซึ่งอยู่ตรงจุด ที่คลองวั ดจันทร์ (คลองส่งน้า 3 ขวา 3 ซ้าย) ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
334 ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบริมคลองลาท่าแดง (คลองส่งน้า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันออก
และฝัง่ เหนือไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศ โดยทั่วไปเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตก คือ มีแม่น้าไหลผ่านกลางเมือง
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร
เมื่ อ ถึ ง ฤดู น้ าหลาก น้ าจะไหลเข้า ท่ ว มพื้ นที่ โ ดยรอบ และมี คลองหลายสายในบริ เ วณชุ มชน ได้ แ ก่
คลองบางแก้ว คลองลาท่าแดง ทางทิศใต้ของบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาที่ตาบล
ตลาดหลวง นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้า และคลองชลประทานทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกขนาบ
ทั้งสองข้างของชุมชน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองอ่างทองมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส
ต่าสุด 23.3 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน เป็นดินเหนียว และร่วนซุย ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลเมืองอ่างทอง
มีพ้นื ที่ทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,870.6 ไร่ พอจะจาแนกประเภทของการใช้ที่ดนิ ดังนี้
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1) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะมีพื้นที่ประมาณ 1/3 ของพื้นที่ของเขตเทศบาล
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตใหม่ของเทศบาล และมีอยู่ในทางทิศใต้ใน
เขตพื้นที่เดิม
2) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง จะมีพื้นที่ 1/6 ของพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด
เป็นพืน้ ที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองฟาก
3) ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพื้นที่ 1/9 ของพื้นที่เทศบาล
ทั้งหมด ส่วนมากจะอยู่ฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ส่วนกลางของเทศบาล
4) ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะมีพ้ืนที่ประมาณ
1/9 ของพื้นที่เขตเทศบาล ส่วนมากจะอยู่ฝั่งฟากตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาและอยู่ส่วนกลางของ
เทศบาล
5) เป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม จะอยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า
เจ้าพระยาทางด้านตะวันออก มีพืน้ ที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ทั้งหมด
6) ประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 1/12 ของพืน้ ที่ทั้งหมด กระจัดกระจาย
ทั่วไป
7) ประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ทั้งหมด มีอยู่กระจาย
ทั่วไป
ประมาณการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทการใช้ท่ดี ิน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
นันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

1,290.2
645.1
430.1
430.1
322.6
322.6
322.6
107.3

33.3
16.3
11.1
11.1
8.3
8.3
8.3
2.9

ที่มา : รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบือ้ งต้น โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า
เทศบาลเมื อ งอ่ า งทอง มี แ หล่ ง น้ าที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ แม่ น้ า ในเขตเทศบาลมี แ ม่ น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านตัวเมือง คลอง มีคลองส่งน้าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออก
โครงการมหาราช
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ไม่มปี ่าไม้ในเขตพืน้ ที่
2. ด้านการเมือง/ การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก หน้า 12,13 และ 14 ลงวันที่
20 กันยายน 2537) ได้กาหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่รมิ คลองศาลาแดง (คลองส่งน้้า 3 ซ้าย) ฝั่งเหนือตรง กม. ที่ 23.00
 ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองลาท่าแดงถึงหลักเขตที่ 2
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกตรง กม.ที่ 58.734
 ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกไป
ทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่ง ตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขต
ตาบลย่านซื่อกับตาบลตลาดหลวง
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่อกับตาบลตลาดหลวงเลียบ
แนวแบ่งเขตตาบลตลาดกรวดกับตาบลบางแก้วและเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านอิฐกับตาบลบาง
แก้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส่งน้า 1 ขวา
ฝัง่ ใต้ตรงจุดที่คลองส่งน้า 1 ขวา ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลบ้านอิฐ
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 ฟากใต้
 ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากตะวันออกและฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ และเลียบ
แนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียง
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เหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
 ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับถนนเทศบาล 14 ฟากใต้
จากหลั กเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบริมถนนเทศบาล 14 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกถึง
หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ถนนเทศบาล 14 บรรจบกับคลองบางตาแผ่น (คลองส่งน้า 3 ซ้าย)
ฝัง่ ตะวันตก
จากหลัก เขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองบางตาแผ่น (คลองส่งน้า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตก
และคลองวัดจันทร์ (คลองส่งน้า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขต
ที่ 10 ซึ่งอยู่ตรงจุดที่คลองวัดจันทร์ (คลองส่งน้า 3 ขวา 3 ซ้าย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
334 ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบริมคลองลาท่าแดง (คลองส่งน้า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันออก
และฝัง่ เหนือไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 เทศบาลเมืองอ่างทอง
ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 32 และ 334 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นระยะทางประมาณ 105
กิโลเมตร มีพืน้ ที่ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร่ หรือ 6.193 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลย่านซื่อ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลโพสะ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลศาลาแดง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ตาบล ดังนี้
1. ตาบลตลาดหลวงทั้งตาบล
2. ตาบลบางแก้วทั้งตาบล
3. ตาบลโพสะ หมูท่ ี่ 8 บางส่วน
4. ตาบลย่านซื่อ หมูท่ ี่ 1- หมูท่ ี่ 3 บางส่วน
5. ตาบลบ้านอิฐ หมูท่ ี่ 11 บางส่วน 6. ตาบลบ้านแห หมู่ที่ 6 บางส่วน
7. ตาบลศาลาแดง หมู่ที่ 2 – หมูท่ ี่ 3 บางส่วน
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล คือ
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1. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทาหน้าที่
บริ ห ารกิ จ การของเทศบาลตามที่ก ฎหมายก าหนด มี ผู้ ช่ว ยมาจากการแต่ ง ตั้ งโดย นายกเทศมนตรี
ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
2. ฝ่ายสภาเทศบาล ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จานวน 16 คน (เสียชีวติ 2 คน) มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ
4 ปี ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคัดเลือกจากสมาชิก
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วย
1. นายชัย สุวพันธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
2. นายอเนก ทองชื่นจิต
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
3. นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
4. นายธวัช ศรีสว่าง
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
5. นายอนันต์ นิตพิ งษ์ศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
6. นางสุกัญญา คงทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1
1. นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
ประธานสภาเทศบาล
2. นายสุภศักดิ์ พิภพไชยาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายพิศิษฐ อิทธิศักดิ์พงศา
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเรวัฒน์ จั่นบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายอนุสิทธิ์ ก้องเกียรติกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
1. นายยรรยงค์ ขุนทองเอก
รองประธานสภาเทศบาล
2. พันตรีสนัท พงษ์นุ่มกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายสมยศ จ้อยชูรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายวินิต ธนเสนีวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายกิตติวุฒ น้าเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 3
1. นายสมนึก สุภาวิมล
สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายประดับ เอี่ยมประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
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3. นายสุทัศน์ แสงโพธิ์ทอง
4. พันจ่าอากาศโทวิชา พ่วงทอง
5. พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชาการ
จานวนประชากร
- จานวนประชากรทั้งหมด 13,188 คน แยกเป็น
ชาย 6,901 คน หญิง 6,287 คน
- จานวนผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง 9,552 คน
- จานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ 6,352 ครัวเรือน
- ความหนาแน่นของประชากร 2,130 คน ต่อตารางกิโลเมตร
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จานวนประชากรเยาวชน
1,752 คน
1,993 คน อายุต่ากว่า 18 ปี
จานวนประชากร

4,039 คน

จานวนประชากรผู้สูงอายุ

1,110 คน

รวม

6,901 คน

3,552 คน อายุ 18-60 ปี
742 คน อายุมากกว่า 60 ปี
6,287 คน รวมทั้งสิ้น 13,188 คน

ข้อมูลประชากรและชุมชน
ความหนาแน่นของประชากรแบ่งออกได้เป็นบริเวณ ดังนี้
 บริเวณตาบลตลาดหลวง เป็นบริเวณย่านธุรกิจการค้า และที่พักอาศัยหนาแน่น
ริมฝัง่ แม่น้าเจ้าพระยา
 บริเ วณตาบลบางแก้ ว เป็นบริเ วณสถานที่ราชการ และที่พักอาศัย เรียงรายตาม
ริมฝัง่ แม่น้าเจ้าพระยา
บปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
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