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5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลถนนและสะพาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง  

      แยกตามลักษณะ มีดังนี้ 
 

ลักษณะถนน/ สะพาน จ านวนสาย/ แห่ง 

1.  ถนนลูกรัง 4 

2.  ถนนลาดยาง  29 

3.  ถนนคอนกรีต  32 

4.  สะพานคอนกรีต   6 

5.  สะพานเหล็ก - 
    

การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมอืงอา่งทอง แบ่งเป็น 2 เส้น ทาง คือ ทางบก 

และทางน้้า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางรถยนต์มากที่สุด มีรถยนต์โดยสาร

ประจ้าทางระหว่างจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เช่น อ่างทอง – กรุงเทพฯ, อ่างทอง – อยุธยา, อ่างทอง 

– สระบุรี,  อ่างทอง-สิงห์บุรี, อ่างทอง – ลพบุรี เป็นต้น ส่วนการคมนาคมทางน้้าจะอาศัยแม่น้้า

เจ้าพระยาเป็นเส้นทางในการเดินเรอืเพื่อขนส่งสินค้าต่าง  ๆ 

    การจราจร 

       เนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ขยายพื้นที่เขตเทศบาลในปี  พ.ศ.2537 ท้าให้มี

พืน้ที่เพิ่มขึ้น ถนนภายในเขตเทศบาลบางสาย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ถนนเทศบาล 1 - 

10 จะเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ให้รถวิ่งสวนทางกันได้ ปัญหาการจราจรมีปัญหาบ้างในช่วงเวลา 

06.30 - 09.30 น. และเวลา 17.30 - 19.00 น. ในถนนสายหลักตามสี่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาล

และบนถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 7 ซึ่งเป็นเวลาที่มีจ้านวนรถยนต์มากท้าให้การจราจรติดขัดบ้าง

เล็กน้อย 

5.2 การไฟฟ้า   

ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 

นอกจากนี ้ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจร

ไป - มา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ 10 ของ

พืน้ที่ทั้งหมด และมีไฟฟ้าสาธารณะ จ้านวน 361 จุด ครอบคลุมถนน 23 สาย มีจ้านวนครัวเรือนที่ใช้

ไฟฟ้า 4,750 ครัวเรือน 

 5.3 การประปา  
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 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอา่งทอง อาศัยน้้าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคจาก 

การประปาสว่นภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยท้าการจ้าหน่าย

น้้าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ้าเภอแสวงหา และอ้าเภอโพธิ์ทอง 

 5.4 โทรศัพท์  

 ในเขตเทศบาลเมอืงอ่างทอง มีการใช้โทรศัพท์ ครอบคลุมครบพืน้ที่ มใีห้บริการ

หลากหลาย ได้แก่ องค์การโทรศัพท์ ทีโอที และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เชน่ ทรู ดเีทค เอไอเอส ฯลฯ  

 5.4 ไปรษณยี์  

  การสื่อสารหรอืขนส่ง ในเขตเทศบาลมีการขนส่งทางไปรษณีย์โดยบริษัทไปรษณียไ์ทย 

จ้ากัด ได้แก่ไปรษณีย์อ่างทอง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ในเขตพืน้ที่ไม่มีพื้นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ๆ เช่น การท้านา มเีพียงแตเ่กษตรกรราย 

ย่อย เชน่ การปลูกผักกลางมุ้ง การเพาะเห็ด 

6.2  การประมง  

ในเขตพืน้ที่ไม่มีการท้าประมง   

6.3  การปศุสัตว์  

ในเขตพืน้ที่ไม่มีการท้าปศุสัตว์ 

6.4 การบรกิาร  

ในเขตพืน้ที่มีการให้การบริการ ในเรื่องการค้าขาย ธุรกิจรา้นอาหารและเครื่องดื่ม  

การนวดแผนไทย ที่พักโรงแรม 

6.5 การท่องเที่ยว 

   สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญภายในเขตเทศบาลเมอืงอ่างทอง มีดังนี้ 

  1. วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีสิ่งที่น่าสนใจในวัด คือ           

พระอุโบสถ พระเจดยี์ หมูกุ่ฏิทรงไทย เป็นศลิปะการก่อสร้างตามแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

  2. วันต้นสน อยู่ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ห่างจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 300 

เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมอืงทอง ท้าด้วยโลหะ และมีอุทยานปลา 

  3. ศาลหลักเมือง อยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เป็นอาคารจัตุรมุข ภายในมีภาพ

จติรกรรมฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ซึ่งมคีวามสวยงามมาก 

  4. วัดโลห์สุทธาวาส ตั้งอยู่บริเวณต้าบลตลาดหลวง ภายในวัดมีอุโบสถที่งดงามยิ่ง 
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  5. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ตั้งอยู่บริเวณถนนอ่างทอง – สิงหบ์ุรี    

ต้าบลย่านซื่อ อ้าเภอเมอืงอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นหอ้งสมุดสาธารณะที่ทันสมัยครบวงจร 

 6.6 อุตสาหกรรม  

 ในเขตพืน้ที่ไม่มีการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมเล็กๆ  เชน่  

1. กลุ่มผลิตภัณฑง์านประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 

๒. กลุ่มผลิตภัณฑเ์ซรามิควัดชัยมงคล 

๓. กลุ่มเครื่องหอมไทยต้าบลบางแก้ว 

๔. กลุ่มปลูกผักกางมุง้ 

๕. กลุ่มสตรีท้าเครื่องประดับเทศบาลเมอืงอา่งทอง  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบการค้าการพาณิชย์ มี

ตลาดสดทั้งของเอกชนและของเทศบาล จ้านวน 5 แห่ง มีตลาดค้าปลาน้้าจืด ที่ใหญ่ ตลาดค้าส่งผักสด 

ท้าให้เกิดการสรา้งอาชีพสร้างรายได้ตา่งๆตามมาเป็นจ้านวนมาก เช่น กลุ่มรถสามล้อแดง มอเตอร์ไซค์

รับจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการค้าต่างๆ 

 6.8 แรงงาน  

  นอกจากจะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและเอกชนแล้ว ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง   

มีการใช้แรงงานทั้งจากแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว ในรูปแบบของลูกจ้างที่ท้างานใช้แรงงาน          

ในตลาดสด และตามบ้านเรือน 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

       ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย มีทั้งธุรกิจการค้า  

เกษตรกร รับราชการ ลูกจ้าง กรรมกรและรับจ้าง เป็นต้น ส้าหรับธุรกิจที่จดทะเบียนมีห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจ้ากัด ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้าเอกชน) เป็นต้น มีธนาคาร 8 

แหง่ ซึ่งนับว่ามีระบบเศรษฐกิจและการค้าดี มีรายได้สูงพอควร 

  ด้านสาธารณูปโภค มีบริการสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การประปาส่วน

ภูมภิาค การสื่อสารและโทรคมนาคม 

      ภายในเขตเทศบาล มี ตลาดสด 5 แห่ง ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง โรงฆ่า

สัตว์ 1 แหง่          
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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 : งานการเงนิและบัญชี ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2559 

       การด าเนินกิจการเทศพาณชิย์ 

        เทศบาลเมอืงอา่งทอง มีสถานธนานุบาล 1 แหง่ เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้มรีายได้นอ้ย   

ซึ่งประชาชนที่ขัดสนเงินทองหมุนเวียนสามารถน้าไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ โดยการรับ

จ้าน้าสิ่งของในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยต่้า มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ             

30  ลา้นบาท 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล   

ลักษณะภูมปิระเทศ โดยทั่วไปเทศบาลเมอืงอา่งทองเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา 

ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตก คือ มีแม่น้้าไหลผ่านกลางเมือง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร 

เมื่อถึงฤดูน้้าหลาก น้้าจะไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ได้แก่      

คลองบางแก้ว คลองล้าท่าแดง ทางทิศใต้ของบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้้าเจ้าพระยาที่ต้าบล  

ตลาดหลวง นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้้า และคลองชลประทานทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกขนาบ

ทั้งสองขา้งของชุมชน 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  

เทศบาลเมอืงอ่างทองเป็นชุมชนเมือง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ค้าขาย รับ

ราชการ เอกชน รับจ้าง จึงไม่มีแหล่งเกษตร  

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  

มีแหล่งน้้าทางการเกษตร ดังนี้ 

 - แม่น้้า ในเขตเทศบาลมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผา่นตัวเมือง 

 - คลอง มีคลองส่งน้้าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออก

โครงการมหาราช 
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 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

8.1  การศาสนา 

        การนับถือศาสนาของชาวจังหวัดอ่างทองและประชาชนในเขตเทศบาลสรุปได้  

ดังนี้ 

 - ผู้นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  98.72 มีวัด    จ้านวน 5 วัด 

 - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  1.28    มีมัสยิด      จ้านวน 1 แหง่ 

                 8.2  ประเพณี และงานประจ าปี 

       ประเพณีและศาสนกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ 

     1.  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป การลอย

กระทง การละเล่น ดนตรี  ภาพยนตร ์ ฯลฯ 

      2.  ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป ท้าบุญตักบาตร จัด

ขบวนแหน่างสงกรานต์ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ประกวดนางสงกรานต์ พิธีรดน้้าด้าหัว ฯลฯ 

     3.  ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ท้าบุญตักบาตร      

จัดขบวนแหเ่ทียนพรรษา ฯลฯ 

 4.  ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู เดือนธันวาคม กิจกรรมโดยสังเขป จัดร้านค้าออ

กร้าน และการละเล่นดนตร ีฯลฯ 

     5.  งานกาชาดประจ้าปี เดือนกุมภาพันธ์กิจกรรมโดยสังเขป จัดร้านค้าออกร้าน

ผลติภัณฑ์ของดีเมอืงอา่งทอง และหนว่ยงานตา่ง ๆ 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

     9.1  น้ า แหล่งน้ า  

เทศบาลเมอืงอ่างทอง  มแีหล่งน้้าที่ส้าคัญ  ดังนี้ 

 - แม่น้้า  ในเขตเทศบาลมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผา่นตัวเมือง 

 - คลอง มีคลองส่งน้้าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออกโครงการ

มหาราช 

   9.2  ป่าไม้   

ในเขตพืน้ที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ 

  9.3  ภูเขา   

ในเขตพืน้ที่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา 

  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ลักษณะภูมิอากาศ  

           ลักษณะภูมอิากาศโดยเฉลี่ย ดังนี้ 

- อุณหภูมสิูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต่้าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 

        การจัดการน้ าเสียของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

      1. ปริมาณน้้าเสีย 2,800 – 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2. ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช ้ระบบ Aerated Lagoon (สระเติมอากาศ) รวม 1 แหง่  

3. น้้าเสียที่บ้าบัดได้ จ้านวน 2,800 – 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

4. ค่า  BOD. ในแม่น้้าเจ้าพระยา 1 มิลลิกรัม/ลติร 

    การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

         เทศบาลเมืองอ่างทอง มีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้จัดเก็บ

รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเองทั้งหมด โดยใช้ถังขยะ ถังพลาสติกและโลหะเป็นภาชนะเก็บขนขยะมูล

ฝอย ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยระบบฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาล

เมืองอ่างทอง ได้ด้าเนินการก้าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ก้าจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 20 – 25 ตัน และเทศบาลเมืองอ่างทอง

ยังได้รับก้าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยราชการอื่นและเอกชนเฉลี่ยวันละ 75 – 80 ตัน โดยแยก

รายละเอียดของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงอ่างทองได้ดังนี้ 

1. รถยนต์ที่ใชจ้ัดเก็บขยะ รวม 4 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุ) 

รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา ซือ้เมื่อ พ.ศ.2555 

รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา ซือ้เมื่อ พ.ศ.2555 

รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา ซือ้เมื่อ 

พ.ศ.2549 

รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขนขยะแบบขอเกี่ยว 

       2.  ที่ดนิส้าหรับก้าจัดขยะที่ก้าลังใช้ จ้านวน 89-3-09  ไร่ เฉพาะส่วนพืน้ที่ก้าจัดมูล

ฝอย 55-1-84 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโตนด ต้าบลเทวราช อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

- หา่งจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง  10  กิโลเมตร 

- ที่ดนิส้าหรับก้าจัดขยะที่ใชไ้ปแล้ว จ้านวน 19-1-84  ไร่ 

- เหลือที่ดินก้าจัดขยะได้อีก จ้านวน 13-0-0 ไร่ 

- คาดว่าจะสามารถก้าจัดขยะได้อีก 2 ปี ก้าลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ก่อสร้างอกีประมาณ  23 ไร่ 

       3.  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส้าหรับการก้าจัดขยะท้องถิ่นจัดซือ้เอง เมื่อ พ.ศ. 2536 

ราคา 5,000,000 บาท (83-2-93 ไร่) และ พ.ศ.2545 ราคา 604,000 บาท (6-0-16 ไร่)  
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10. อื่นๆ   

 ด้านการบริหารภายในเทศบาล 

     ปลัดเทศบาลเป็นข้าราชการประจ้าสูงสุด ท้าหน้าที่บังคับบัญชารับผดิชอบงานประจ้าของ

เทศบาลเทศบาลเมอืงอา่งทอง แบ่งสว่นการบริหารงานราชการภายใน เป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1.  ส้านักปลัดเทศบาล 

  2.  กองคลัง 

  3.  กองช่าง 

  4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.  กองการศึกษา 

  6.  กองสวัสดิการสังคม 

  7.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร    

          เทศบาลเมอืงอา่งทองได้จัดตั้งเครือขา่ยประชาคมเมืองอ่างทอง โดยมีกลุ่มชุมชนภายใน

เขตเทศบาล ชมรมผู้ประกอบอาชีพตา่ง ๆ และกลุ่มออมทรัพย์ ดังนี้ 

 ชุมชนในเขตเทศบาล 22 ชุมชน ได้แก่ 

1.  ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 9.  ชุมชนตลาดหลวง  17. ชุมชนโรงเจ 

2.  ชุมชนกาญจนา  10. ชุมชนไลออนส์พัฒนา 18. ชุมชนสุทธาวาส 

3.  ชุมชนชัยน้าพัฒนา  11. ชุมชนอ่างทองธานี             19.  ชุมชนวัดโล่หส์ุทธาวาส                        

4.  ชุมชนบ้านรอ  12.  ชุมชนเมืองใหมชั่ยมงคล 20. ชุมชนวัดอ่างทอง 

5.  ชุมชนทรัพย์สิน  13.  ชุมชนชัยมงคล  2  21. ชุมชนบางแก้ว 2 

6.  ชุมชนวัดชัยมงคล  14.  ชุมชนศาลเจ้าพ่อกวนอู     22.  ชุมชนกาญจนา 2 

7.  ชุมชนวัดต้นสน  15.  ชุมชนชัยอารยี์ 

8.  ชุมชนบางแก้ว  16.  ชุมชนตลาดหลวง 2 

 กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.  กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการเมอืงอ่างทอง 

   2.  กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผู้ประกอบอาชีพสามล้อแดงอ่างทอง 

   3.  กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจา้งอ่างทอง 

   4.  กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผู้ประกอบอาชีพสามล้อประทุนอ่างทอง 

   5.  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดต้นสน 

   6.  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านรอ 

   7.  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
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   8.  กลุ่มออมทรัพย์อ่างทองธานี 

    9.  กลุ่มออมทรัพย์พ่อค้าแม่คา้ตลาดหลวงอ่างทอง 

    10. กลุ่มออมทรัพย์ซอยโรงถ่าน 

 ชมรมผู้ประกอบอาชีพ 3 ชมรม ได้แก่ 

       1. ชมรมผู้ประกอบอาชีพสามล้อแดงอา่งทอง    

        2. ชมรมผูป้ระกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างอ่างทอง   

        3. ชมรมผูป้ระกอบอาชีพสามล้อประทุนอ่างทอง 

 ชมรมผู้สูงอายุ 4 ชมรม ได้แก่ 

       1. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมอืงอา่งทอง    

        2. ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2 

        3. ชมรมผูสู้งอายุชุมชนบางแก้ว 

 4. ชมรมผูสู้งอายุชุมชนเมืองใหมชั่ยมงคล 

 ชมรมคนพิการ 1 ชมรม ได้แก่ 

        ชมรมคนพิการทุกประเภทในเขตเทศบาลเมอืงอ่างทอง    

 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 1 ศูนย์ ได้แก่ 

        ศูนย์การเรียนรู้ผูสู้งอายุเทศบาลเมืองอ่างทอง    

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ด้อยโอกาส 1 ศูนย์ ได้แก ่

        ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิตผูด้้อยโอกาสชุมชนชัยมงคล 2 

 กองทุนสวัสดิการชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ 

        กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมอืงอ่างทอง 

 สหกรณ์บริการ 2 แห่ง ได้แก่ 

1. สหกรณ์บริการเมอืงใหม่ชัยมงคล จ้ากัด 

2. สหกรณ์บริการพัฒนาชุมชนสุทธาวาส จ้ากัด 

 มูลนิธิ 2 แห่ง ได้แก่ 

1. มูลนิธิเมอืงทอง 

2. มูลนิธิธรรมสถานโรงเจเพ่งอังตั๊ว 

 กองทุนชุมชนเมือง 10 กองทุน ได้แก่ 

1. กองทุนชุมชนเมืองบ้านรอ  ๖. กองทุนชุมชนเมืองบ้านรอ 

2. กองทุนชุมชนเมืองกาญจนา  ๗. กองทุนชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติ 

3. กองทุนชุมชนเมืองบางแก้ว  ๘. กองทุนชุมชนเมืองตลาดหลวง 

4. กองทุนชุมชนเมืองวัดต้นสน  ๙. กองทุนชุมชนเมืองวัดชัยมงคล 
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5. กองทุนชุมชนเมืองชัยน้าพัฒนา ๑๐. กองทุนชุมชนเมืองชัยอารีย์ 

 กลุ่มอาชีพ  5  แห่ง  ได้แก่ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑง์านประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 

2. กลุ่มผลิตภัณฑเ์ซรามิควัดชัยมงคล 

3. กลุ่มเครื่องหอมไทยต้าบลบางแก้ว 

4. กลุ่มปลูกผักกางมุ้ง 

5. กลุ่มสตรีท้าเครื่องประดับเทศบาลเมอืงอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


