6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตพืน้ ที่ไม่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ๆ เช่น การทานา มีเพียงแต่เกษตรกรราย
ย่อย เช่น การปลูกผักกลางมุ้ง การเพาะเห็ด
6.2 การประมง
ในเขตพืน้ ที่ไม่มีการทาประมง
6.3 การปศุสัตว์
ในเขตพืน้ ที่ไม่มีการทาปศุสัตว์
6.4 การบริการ
ในเขตพืน้ ที่มีการให้การบริการ ในเรื่องการค้าขาย ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
การนวดแผนไทย ที่พักโรงแรม
6.5 การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีดังนี้
1. วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีสิ่งที่น่าสนใจในวัด คือ
พระอุโบสถ พระเจดีย์ หมูก่ ุฏิทรงไทย เป็นศิลปะการก่อสร้างตามแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. วันต้นสน อยู่ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ห่างจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 300
เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง ทาด้วยโลหะ และมีอุทยานปลา
3. ศาลหลักเมือง อยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เป็นอาคารจัตุรมุข ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ซึ่งมีความสวยงามมาก
4. วัดโลห์สุทธาวาส ตั้งอยู่บริเวณตาบลตลาดหลวง ภายในวัดมีอุโบสถที่งดงามยิ่ง
5. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ตั้งอยู่บริเวณถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี
ตาบลย่านซื่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นห้องสมุดสาธารณะที่ทันสมัยครบวงจร
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพืน้ ที่ไม่มีการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมเล็กๆ เช่น
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิควัดชัยมงคล
๓. กลุ่มเครื่องหอมไทยตาบลบางแก้ว
๔. กลุ่มปลูกผักกางมุง้
๕. กลุ่มสตรีทาเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
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อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบการค้าการพาณิชย์ มี
ตลาดสดทั้งของเอกชนและของเทศบาล จานวน 5 แห่ง มีตลาดค้าปลาน้าจืด ที่ใหญ่ ตลาดค้าส่งผักสด
ทาให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตา่ งๆตามมาเป็นจานวนมาก เช่น กลุ่มรถสามล้อแดง มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการค้าต่างๆ
6.8 แรงงาน
นอกจากจะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและเอกชนแล้ว ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
มีการใช้แรงงานทั้งจากแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้ าว ในรูปแบบของลูกจ้างที่ทางานใช้แรงงาน
ในตลาดสด และตามบ้านเรือน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย มีทั้งธุรกิจการค้า
เกษตรกร รับราชการ ลู กจ้าง กรรมกรและรับจ้าง เป็นต้น สาหรับธุรกิจที่จดทะเบียนมีห้างหุ้นส่วน
จากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจากัด ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้าเอกชน) เป็นต้น มีธนาคาร 8
แห่ง ซึ่งนับว่ามีระบบเศรษฐกิจและการค้าดี มีรายได้สูงพอควร
ด้านสาธารณูปโภค มีบริการสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การประปาส่วน
ภูมภิ าค การสื่อสารและโทรคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล มี ตลาดสด 5 แห่ง ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จานวน 1 แห่ง โรงฆ่า
สัตว์ 1 แห่ง
การคลังท้องถิ่น
ปี พ.ศ.
รายการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

รายรับ

225,391,287.77

219,438,863.54

240,917,766.30

รายจ่าย

213,056,897.10

204,434,005.98

237,693,910.12

หมายเหตุ รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่มา : งานการเงินและบัญชี ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2559
การดาเนินกิจการเทศพาณิชย์
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้มรี ายได้นอ้ ย
ซึ่งประชาชนที่ขัดสนเงินทองหมุนเวียนสามารถนาไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ โดยการรับ
จานาสิ่งของในวงเงินไม่เ กิน 10,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ย ต่า มีเ งินทุนหมุนเวีย นประมาณ
30 ล้านบาท
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
7.1 ข้อมูลพืนฐานของเทศบาล
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
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
เทศบาลเมืองอ่างทองเป็นชุมชนเมือง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับ
ราชการ เอกชน รับจ้าง จึงไม่มีแหล่งเกษตร
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งนาทางการเกษตร
มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
- แม่น้า ในเขตเทศบาลมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านตัวเมือง
- คลอง มี ค ลองส่ ง น้ าชลประทาน ฝั่ ง ตะวั น ตกโครงการยางมณี ฝั่ ง ตะวั น ออก
โครงการมหาราช

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองอ่างทอง

-๓-

