ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ด้ านกายภาพ
1.1 ประวัติความเป็ นมา /ทีต่ ้งั
เทศบาลเมื องอ่างทอง เป็ นเทศบาลเมื องขนาดกลาง จัดตั้งขึ้ นตามพระราชกฤษฎี กาให้
ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 เดิมมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยได้ก่อตั้งมาแล้วเป็ นเวลา 83 ปี
สานักงานเดิมเป็ นอาคารไม้ใต้ถุนสู ง ต่อมาได้ปรับปรุ งต่อเติมเป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้ 2 ชั้น ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองอ่างทองประสบภาวะน้ าท่วม
ทาให้รากฐานของอาคารสานักงานไม่มนั่ คงและไม่สามารถขยายต่อเติมอาคารได้ คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเห็นสมควรให้สร้างอาคารสานักงานเทศบาลขึ้นใหม่ เป็ นอาคารคอนกรี ต 4 ชั้น
กว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใช้สาหรับจอดรถ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้ น 16,820,000 บาท โดย
ได้รับความร่ วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลร่ วมกันบริ จาคสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้าง ต่อมาได้ขยายเขตเทศบาลมีพ้นื ที่เพิ่มขึ้นเป็ น 6.193 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2537 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก หน้า 12,13 และ 14ลง
วันที่ 20 กันยายน 2537) ได้กาหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองศาลาแดง(คลองส่ งน้า 3 ซ้ าย) ฝั่งเหนือตรง กม.ที่
23.00
 ด้ านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองลาท่าแดงถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกตรง กม.ที่ 58.734
 ด้ านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่ อกับ
ตาบลตลาดหลวง
จากหลักเขตที่ 3 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่ อกับตาบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตตาบลตลาดกรวดกับตาบลบางแก้วและเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านอิฐกับตาบลบางแก้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มคลองส่ งน้ า 1 ขวา ฝั่งใต้ตรงจุดที่
คลองส่ งน้ า 1 ขวา ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลบ้านอิฐ
จากหลักเขตที่ 4 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่ งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 334 ฟากใต้
 ด้ านใต้

จากหลักเขตที่ 5 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟาก
ตะวันออกและฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ
จากหลักเขตที่ 6 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ และเลียบ
แนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
 ด้ านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟาก
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอน
เลี่ยงเมือง) ตัดกับถนนเทศบาล 14 ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 8 เป็ นเส้นเลียบริ มถนนเทศบาล 14 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขต
ที่ 9 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ถนนเทศบาล 14 บรรจบกับคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกและ
คลองวัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่ งอยู่
ตรงจุด ที่คลองวัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 10 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองลาท่าแดง (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันออกและฝั่ง
เหนือไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
แผนทีแ่ สดงอาณาเขตการปกครอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ ไปเทศบาลเมืองอ่างทองเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ ง
ไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนื อลงสู่ ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตก คือ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น 2 ฝั่ง โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลจะอยูใ่ นระดับความสู งประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก
น้ าจะไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริ เวณชุมชน ได้แก่ คลองบางแก้ว คลองลาท่า
แดง ทางทิศใต้ของบริ เวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ตาบลตลาดหลวง นอกจากนี้ยงั มีคลอง
ส่ งน้ า และคลองชลประทานทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกขนาบทั้งสองข้างของชุ มชน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองอ่างทองมีลกั ษณะภูมิอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุ ด 39 องศาเซลเซี ยส ต่าสุ ด
23.3 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน เป็ นดินเหนียว และร่ วนซุย ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลเมืองอ่างทอง มี
พื้นที่ท้ งั หมด 6.193 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,870.6 ไร่ พอจะจาแนกประเภทของการใช้ที่ดิน ดังนี้
1) ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย จะมีพ้นื ที่ประมาณ 1/3 ของพื้นที่ของเขตเทศบาล
ทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่จะอยูท่ างทิศเหนื อ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ในเขตใหม่ของเทศบาล และมีอยูใ่ นทางทิศใต้ในเขต
พื้นที่เดิม
2) ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่ นปานกลาง จะมีพ้ืนที่ 1/6 ของพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดเป็ น
พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฟาก
3) ประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่ 1/9 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด
ส่ วนมากจะอยูฝ่ ั่งฟากตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งอยูส่ ่ วนกลางของเทศบาล
4) ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ จะมีพ้นื ที่ประมาณ
1/9 ของพื้นที่เขตเทศบาล ส่ วนมากจะอยูฝ่ ั่งฟากตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาและอยูส่ ่ วนกลางของ
เทศบาล
5) เป็ นพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จะอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
ทางด้านตะวันออก มีพ้นื ที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด
6)ประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด กระจัดกระจายทัว่ ไป
7) ประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้นื ที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด มีอยูก่ ระจายทัว่ ไป
ประมาณการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ลาดับที่
ประเภทการใช้ ทดี่ ิน
พืน้ ที่ (ไร่ )
ร้ อยละ
1
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย
1,290.2
33.3
2
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง
645.1
16.3
3
พาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
430.1
11.1

4
สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
430.1
11.1
5
นันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
322.6
8.3
6
สถาบันศาสนา
322.6
8.3
7
สถาบันการศึกษา
322.6
8.3
8
อื่น ๆ
107.3
2.9
ทีม่ า : รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ อนามัย
และสิ่ งแวดล้อม คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
1.5 ลักษณะของแหล่งนา้
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีแหล่งน้ าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้ า ในเขตเทศบาลมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล
ผ่านตัวเมือง คลอง มีคลองส่ งน้ าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออกโครงการมหาราช
1.6 ลักษณะของไม้ และป่ าไม้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ไม่มีป่าไม้ในเขตพื้นที่
2. ด้ านการเมือง/ การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก
หน้า 12,13 และ 14 ลงวันที่ 20 กันยายน 2537) ได้กาหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองศาลาแดง (คลองส่ งนา้ 3 ซ้ าย) ฝั่งเหนือตรง กม. ที่ 23.00
 ด้ านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองลาท่าแดงถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกตรง กม.ที่ 58.734
 ด้ านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกไปทาง
ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่ อ
กับตาบลตลาดหลวง
จากหลักเขตที่ 3 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่ อกับตาบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตตาบลตลาดกรวดกับตาบลบางแก้วและเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านอิฐกับตาบลบางแก้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มคลองส่ งน้ า 1 ขวา ฝั่งใต้ตรงจุดที่
คลองส่ งน้ า 1 ขวา ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลบ้านอิฐ
จากหลักเขตที่ 4 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 ฟากใต้
 ด้ านใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็ นเส้นเลี ยบริ มทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 334 (ตอนเลี่ ยงเมือง) ฟาก
ตะวันออกและฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ
จากหลักเขตที่ 6 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ และเลียบแนวเส้น
แบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ และทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อถึงหลัก

เขตที่ 7 ซึ่ งตั้งอยู่ตรงจุ ดที่ แนวเส้ นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง บรรจบทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
 ด้ านตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334
(ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับถนนเทศบาล 14 ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 8 เป็ นเส้นเลียบริ มถนนเทศบาล 14 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกถึง หลักเขตที่
9 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงจุดที่ถนนเทศบาล 14 บรรจบกับคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตก และคลอง
วัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถึงหลักเขต ที่ 10 ซึ่ งอยูต่ รง
จุดที่คลองวัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 10 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองลาท่าแดง (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันออกและฝั่ง
เหนื อไปทางทิศเหนื อและตะวันออกเฉี ยงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยูใ่ น
ท้องที่อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 และ
334 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็ นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมดในเขต
รับผิดชอบ 3,870.6 ไร่ หรื อ 6.193 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลย่านซื่ อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลศาลาแดง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ตาบล ดังนี้
1. ตาบลตลาดหลวงทั้งตาบล
2. ตาบลบางแก้วทั้งตาบล
3. ตาบลโพสะ หมู่ที่ 8 บางส่ วน
4. ตาบลย่านซื่ อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3 บางส่ วน
5. ตาบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 11 บางส่ วน
6. ตาบลบ้านแห หมู่ที่ 6 บางส่ วน
7. ตาบลศาลาแดง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 บางส่ วน
2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วยฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาเทศบาล คือ
1. ฝ่ ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทาหน้าที่บริ หาร
กิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกาหนด มีผชู ้ ่วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี ได้แก่ รอง
นายกเทศมนตรี จานวน 2 คน ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน
2 คน
1. นายเตือนใจ ทรงไตร
นายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
2. นายพันเรื อง สุ ภาวิมล
รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง

3. นายธวัช ศรี สว่าง
รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
4. นายโชคชัย ทองศักดิ์
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
5. นายสมนึก สุ ภาวิมล
เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
6. นายประมวล มุ่งมาตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
2. ฝ่ ายสภาเทศบาล ทาหน้าที่เป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ ปัจจุบนั ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน จานวน 18 คน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วยประธานสภา
เทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1
1. นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
ประธานสภาเทศบาล
2. นายชวการ เขียวฉอ้อน
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายอนุสิทธิ์ ก้องเกียรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายพิศิษฐ อิทธิ ศกั ดิ์พงศา
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายศิวพล สุ ภาวิมล
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายสุ ภศักดิ์ พิภพไชยาสิ ทธิ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2
1. นายประดิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์
2. นายเรวัฒน์ จัน่ บรรจง
3. นายสมบูรณ์ สุ ภาวิมล
4. นายอิทธิพล พัฒนจันทร์
5. นายกิตติวฒ
ุ น้าเจริ ญ
6. นายรณชัย วงษ์ภู่งาม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ 3
1. ร้อยตารวจเอกสมหมาย ฉิ มพาลี
2. ร้อยตารวจตรี พงษ์ศกั ดิ์ ทองทับ
3. นางลัดดา จานงเวช
4. พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์
5. นายสุ ทศั น์ แสงโพธิ์ ทอง
6. นายประดับ เอี่ยมประชา

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

3. ประชากร
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับประชากร
- จานวนประชากรทั้งหมด 12,717 คน แยกเป็ น ชาย 6,240 คน หญิง 6,477 คน
- จานวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง 9,786 คน
- จานวนหลังคาเรื อนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6,352 ครัวเรื อน
- ความหนาแน่นของประชากร 2,130 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่นของประชากรแบ่งออกได้เป็ นบริ เวณ ดังนี้
 บริ เวณตาบลตลาดหลวง เป็ นบริ เวณย่านธุ รกิจการค้า และที่พกั อาศัยหนาแน่น ริ มฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยา
 บริ เวณตาบลบางแก้ว เป็ นบริ เวณสถานที่ราชการ และที่พกั อาศัยเรี ยงรายตามริ มฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยา
3.2 ช่ วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรเยาวชน

หญิง
1,570 คน

ชาย
หมายเหตุ
1,361 คน อายุต่ากว่า 18 ปี

จานวนประชากร

3,535 คน

3,941 คน อายุ 18-60 ปี

จานวนประชากรผูส้ ู งอายุ

1,372 คน

รวม

6,477 คน

938 คน อายุมากกว่า 60 ปี
6,240 คน รวมทั้งสิ้น 12,717 คน

ชุ มชนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่ อชุ มชน
เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนา
ชัยนาพัฒนา
บ้านรอ
ทรัพย์สิน
วัดชัยมงคล
วัดต้นสน
บางแก้ว
ตลาดหลวง
ไลอ้อนส์พฒั นา
อ่างทองธานี
เมืองใหม่ชยั มงคล
ชัยมงคล2
ศาลเจ้ากวนอู
ชัยอารี ย ์
ตลาดหลวง2
โรงเจ
สุ ทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดอ่างทอง
บางแก้ว 2
กาญจนา 2

จานวนครัวเรื อน
615
443
1288
575
735
1175
568
506
579
206
226
672
634
746
598
303
460
708
740
602
563
311

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

หญิง
302
216
321
329
355
614
258
257
312
101
130
340
350
367
342
145
235
313
322
300
831
157

ชาย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

281
191
577
271
348
503
232
207
259
93
103
341
299
358
266
135
190
323
329
282
276
146

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

