
 

  

1. ด้านกายภาพ     

 1.1 ประวตัิความเป็นมา /ทีต่ั้ง    
         เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองขนาดกลาง จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาให้
ไว ้ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2479   เดิมมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยไดก่้อตั้งมาแลว้เป็นเวลา 83 ปี 
ส านกังานเดิมเป็นอาคารไมใ้ตถุ้นสูง ต่อมาไดป้รับปรุงต่อเติมเป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้2 ชั้น ตั้งอยูริ่มฝ่ังซา้ย 
ของแม่น ้าเจา้พระยาท่ีไหลผา่นตวัเมืองอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองอ่างทองประสบภาวะน ้าท่วม
ท าใหร้ากฐานของอาคารส านกังานไม่มัน่คงและไม่สามารถขยายต่อเติมอาคารได ้คณะผูบ้ริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเห็นสมควรใหส้ร้างอาคารส านกังานเทศบาลข้ึนใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 
กวา้ง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใชส้ าหรับจอดรถ   ใชง้บประมาณก่อสร้างทั้งส้ิน 16,820,000 บาท โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกนับริจาคสนบัสนุน
งบประมาณการก่อสร้าง ต่อมาไดข้ยายเขตเทศบาลมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 6.193 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา
ใหไ้ว ้  ณ  วนัท่ี 6 กนัยายน  2537  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 41 ก หนา้ 12,13 และ 14ลง
วนัท่ี 20 กนัยายน 2537)  ไดก้  าหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว ้ดงัน้ี  
   หลักเขตที ่1 ต้ังอยู่ริมคลองศาลาแดง(คลองส่งน ้า 3 ซ้าย) ฝ่ังเหนือตรง กม.ที ่
23.00 
  ด้านเหนือ  
  จากหลกัเขตท่ี 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวนัออกผา่นคลองล าท่าแดงถึงหลกัเขตท่ี 2  ซ่ึง
ตั้งอยูริ่มทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกตรง กม.ท่ี 58.734 
  ด้านตะวนัออก 
  จากหลกัเขตท่ี 2 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกไปทางทิศ
ใตถึ้งหลกัเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือกบั
ต าบลตลาดหลวง 
  จากหลกัเขตท่ี 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือกบัต าบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตต าบลตลาดกรวดกบัต าบลบางแกว้และเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นอิฐกบัต าบลบางแกว้ไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงใตถึ้งหลกัเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองส่งน ้า 1 ขวา ฝ่ังใตต้รงจุดท่ี
คลองส่งน ้า 1 ขวา ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลบา้นอิฐ 
  จากหลกัเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใตถึ้งหลกัเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 ฟากใต ้
  ด้านใต้ 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 



  จากหลกัเขตท่ี 5 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟาก
ตะวนัออกและฟากใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ถึงหลกัเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ 
  จากหลกัเขตท่ี 6 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ และเลียบ
แนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นแหกบัต าบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ถึงหลกัเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นแหกบัต าบลตลาดหลวง บรรจบทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ฟากตะวนัตก 
   ด้านตะวนัตก 
  จากหลกัเขตท่ี 7 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟาก
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือถึงหลกัเขตท่ี 8 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอน
เล่ียงเมือง) ตดักบัถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้
      จากหลกัเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบริมถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงหลกัเขต 
ท่ี 9 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีถนนเทศบาล 14 บรรจบกบัคลองบางตาแผน่ (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย)  ฝ่ังตะวนัตก 

จากหลกัเขตท่ี 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองบางตาแผน่ (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัตกและ 
คลองวดัจนัทร์ (คลองส่งน ้า 3 ขวา 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงหลกัเขตท่ี 10 ซ่ึงอยู่
ตรงจุด ท่ีคลองวดัจนัทร์ (คลองส่งน ้า 3 ขวา 3 ซา้ย) ตดักบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334  ฟากเหนือ 

จากหลกัเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบริมคลองล าท่าแดง (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ัง
เหนือไปทางทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัหลกัเขตท่ี 1 

แผนทีแ่สดงอาณาเขตการปกครอง

 
 



 1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
ลกัษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึง

ไหลผา่นตวัเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ลกัษณะคลา้ยเมืองอกแตก คือ มีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมืองแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยพื้นท่ีในเขตเทศบาลจะอยูใ่นระดบัความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร เม่ือถึงฤดูน ้าหลาก 
น ้าจะไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีโดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ไดแ้ก่  คลองบางแกว้ คลองล าท่า
แดง ทางทิศใตข้องบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าเจา้พระยาท่ีต าบลตลาดหลวง นอกจากน้ียงัมีคลอง
ส่งน ้า และคลองชลประทานทางทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกขนาบทั้งสองขา้งของชุมชน 
 1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ  

เทศบาลเมืองอ่างทองมีลกัษณะภูมิอากาศร้อนช้ืน อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 
23.3 องศาเซลเซียส    
 1.4 ลกัษณะของดิน  

ลกัษณะของดิน เป็นดินเหนียว และร่วนซุย ลกัษณะการใชท่ี้ดิน เทศบาลเมืองอ่างทอง มี
พื้นท่ีทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,870.6 ไร่ พอจะจ าแนกประเภทของการใชท่ี้ดิน ดงัน้ี 
      1) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย จะมีพื้นท่ีประมาณ 1/3 ของพื้นท่ีของเขตเทศบาล
ทั้งหมด  โดยส่วนใหญ่จะอยูท่างทิศเหนือ  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในเขตใหม่ของเทศบาล และมีอยูใ่นทางทิศใตใ้นเขต
พื้นท่ีเดิม 
    2) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง จะมีพื้นท่ี 1/6 ของพื้นท่ีเขตเทศบาลทั้งหมดเป็น
พื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาทั้งสองฟาก 
     3) ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก มีพื้นท่ี 1/9 ของพื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด  
ส่วนมากจะอยูฝ่ั่งฟากตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงอยูส่่วนกลางของเทศบาล 

4) ประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะมีพื้นท่ีประมาณ  
1/9 ของพื้นท่ีเขตเทศบาล  ส่วนมากจะอยูฝ่ั่งฟากตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาและอยูส่่วนกลางของ
เทศบาล 
     5) เป็นพื้นท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จะอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา
ทางดา้นตะวนัออก  มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

6)ประเภทสถาบนัศาสนา มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด กระจดักระจายทัว่ไป   
7) ประเภทสถาบนัการศึกษา มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีอยูก่ระจายทัว่ไป 

ประมาณการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ล าดับที ่ ประเภทการใช้ทีด่ิน พืน้ที ่(ไร่) ร้อยละ 
1 ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 1,290.2 33.3 
2 ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 645.1 16.3 
3 พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 430.1 11.1 



4 สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 430.1 11.1 
5 นนัทนาการ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 322.6 8.3 
6 สถาบนัศาสนา 322.6 8.3 
7 สถาบนัการศึกษา 322.6 8.3 
8 อ่ืน  ๆ 107.3 2.9 

ทีม่า :  รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ้ืองตน้ โดยภาควชิาวทิยาศาสตร์อนามยั 
 และส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 1.5 ลกัษณะของแหล่งน า้  

เทศบาลเมืองอ่างทอง มีแหล่งน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้า ในเขตเทศบาลมีแม่น ้าเจา้พระยาไหล
ผา่นตวัเมือง คลอง มีคลองส่งน ้าชลประทาน ฝ่ังตะวนัตกโครงการยางมณี ฝ่ังตะวนัออกโครงการมหาราช 
 1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้   ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ไม่มีป่าไมใ้นเขตพื้นท่ี 
2. ด้านการเมือง/ การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง    เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 41 ก 
หนา้ 12,13 และ 14 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2537) ไดก้ าหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว ้ดงัน้ี  
หลกัเขตที ่1 ตั้งอยู่ริมคลองศาลาแดง (คลองส่งน า้ 3 ซ้าย) ฝ่ังเหนือตรง กม. ที ่23.00 
  ด้านเหนือ  จากหลกัเขตท่ี 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวนัออกผา่นคลองล าท่าแดงถึงหลกัเขตท่ี 2  ซ่ึง
ตั้งอยูริ่มทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกตรง กม.ท่ี 58.734 
  ด้านตะวนัออก  จากหลกัเขตท่ี 2 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกไปทาง
ทิศใตถึ้งหลกัเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือ
กบัต าบลตลาดหลวง 
  จากหลกัเขตท่ี 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือกบัต าบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตต าบลตลาดกรวดกบัต าบลบางแกว้และเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นอิฐกบัต าบลบางแกว้ไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงใตถึ้งหลกัเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองส่งน ้า 1 ขวา ฝ่ังใตต้รงจุดท่ี
คลองส่งน ้า 1 ขวา ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลบา้นอิฐ 
  จากหลกัเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใตถึ้งหลกัเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูริ่มทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 334 ฟากใต ้
  ด้านใต้   จากหลกัเขตท่ี 5 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ฟาก
ตะวนัออกและฟากใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ถึงหลกัเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ 
       จากหลกัเขตท่ี 6 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ และเลียบแนวเส้น
แบ่งเขตต าบลบา้นแหกบัต าบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือถึงหลกั



เขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยู่ตรงจุดท่ีแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นแหกบัต าบลตลาดหลวง บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ฟากตะวนัตก 
 ด้านตะวนัตก  จากหลกัเขตท่ี 7 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง)            
ฟากตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือถึงหลกัเขตท่ี 8 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 
(ตอนเล่ียงเมือง)  ตดักบัถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้
      จากหลกัเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบริมถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้ไปทางทิศตะวนัตกถึง หลกัเขตท่ี 
9 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีถนนเทศบาล 14 บรรจบกบัคลองบางตาแผน่ (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย)  ฝ่ังตะวนัตก 

จากหลกัเขตท่ี 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองบางตาแผน่ (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัตก   และคลอง
วดัจนัทร์ (คลองส่งน ้า 3 ขวา 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงหลกัเขต ท่ี 10 ซ่ึงอยูต่รง
จุดท่ีคลองวดัจนัทร์ (คลองส่งน ้า 3 ขวา 3 ซา้ย) ตดักบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 ฟากเหนือ 
          จากหลกัเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบริมคลองล าท่าแดง (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ัง
เหนือไปทางทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัหลกัเขตท่ี 1 เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยูใ่น
ทอ้งท่ีอ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32 และ 
334 แยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32 เป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมดในเขต
รับผดิชอบ 3,870.6 ไร่ หรือ 6.193 ตารางกิโลเมตร 
        เทศบาลเมืองอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลบา้นอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

        เทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองประกอบดว้ย 7 ต าบล ดงัน้ี 
1. ต าบลตลาดหลวงทั้งต าบล       2. ต าบลบางแกว้ทั้งต าบล 
3. ต าบลโพสะ  หมู่ท่ี  8  บางส่วน   4. ต าบลยา่นซ่ือ  หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 3 บางส่วน 
5. ต าบลบา้นอิฐ  หมู่ท่ี  11  บางส่วน 6. ต าบลบา้นแห  หมู่ท่ี  6  บางส่วน 

  7. ต าบลศาลาแดง  หมู่ท่ี 2 –  หมู่ท่ี 3 บางส่วน      
2.2 การเลือกตั้ง   เทศบาลเมืองอ่างทอง  ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล คือ 

  1. ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ท าหนา้ท่ีบริหาร
กิจการของเทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด มีผูช่้วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี  ไดแ้ก่ รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 คน 
  1. นายเตือนใจ ทรงไตร  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

2. นายพนัเรือง สุภาวมิล  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 



3. นายธวชั ศรีสวา่ง  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

4. นายโชคชยั ทองศกัด์ิ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

5. นายสมนึก สุภาวมิล  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

6. นายประมวล มุ่งมาตร  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

2. ฝ่ายสภาเทศบาล ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ปัจจุบนัประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน จ านวน 18 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบดว้ยประธานสภา
เทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคดัเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล     

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบดว้ย 
เขตเลือกตั้งที ่ 1 

1. นายสมชาย  รัตน์ประสาทพร  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายชวการ  เขียวฉออ้น  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอนุสิทธ์ิ  กอ้งเกียรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายพิศิษฐ  อิทธิศกัด์ิพงศา  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายศิวพล  สุภาวมิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุภศกัด์ิ  พิภพไชยาสิทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เขตเลือกตั้งที ่ 2 
 1. นายประดิษฐ ์ พงษไ์พบูลย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายเรวฒัน์  จัน่บรรจง    สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายสมบูรณ์  สุภาวมิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอิทธิพล  พฒันจนัทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกิตติวฒุ  นา้เจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายรณชยั  วงษภู่์งาม   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เขตเลือกตั้งที ่ 3 
1. ร้อยต ารวจเอกสมหมาย  ฉิมพาลี สมาชิกสภาเทศบาล 
2. ร้อยต ารวจตรีพงษศ์กัด์ิ  ทองทบั  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นางลดัดา  จ  านงเวช   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. พนัเอกมานิตย ์ วมิานรัตน์  รองประธานสภาเทศบาล 
5. นายสุทศัน์  แสงโพธ์ิทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายประดบั  เอ่ียมประชา  สมาชิกสภาเทศบาล 



3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัประชากร      
  -  จ  านวนประชากรทั้งหมด 12,717 คน  แยกเป็น   ชาย 6,240 คน   หญิง 6,477 คน 
  -  จ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 9,786 คน 
  -  จ  านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 6,352 ครัวเรือน  
  -  ความหนาแน่นของประชากร 2,130 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

ความหนาแน่นของประชากรแบ่งออกไดเ้ป็นบริเวณ ดงัน้ี 
   บริเวณต าบลตลาดหลวง เป็นบริเวณยา่นธุรกิจการคา้ และท่ีพกัอาศยัหนาแน่น ริมฝ่ัง
แม่น ้าเจา้พระยา 

 บริเวณต าบลบางแกว้ เป็นบริเวณสถานท่ีราชการ และท่ีพกัอาศยัเรียงรายตามริมฝ่ัง
แม่น ้าเจา้พระยา 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 หญงิ ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 1,570 คน 1,361 คน อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

จ านวนประชากร 3,535 คน 3,941 คน อาย ุ18-60 ปี 

จ านวนประชากรผูสู้งอายุ 1,372 คน 938 คน อายมุากกวา่ 60 ปี 

รวม 6,477 คน 6,240 คน รวมทั้งส้ิน 12,717 คน 

  
 



ชุมชนที ่ ช่ือชุมชน จ านวนครัวเรือน หญงิ ชาย 

1 เฉลิมพระเกียรติ 615 ครัวเรือน 302 คน 281 คน 
2 กาญจนา 443 ครัวเรือน 216 คน 191 คน 
3 ชยัน าพฒันา 1288 ครัวเรือน 321 คน 577 คน 
4 บา้นรอ 575 ครัวเรือน 329 คน 271 คน 
5 ทรัพยสิ์น 735 ครัวเรือน 355 คน 348 คน 
6 วดัชยัมงคล 1175 ครัวเรือน 614 คน 503 คน 
7 วดัตน้สน 568 ครัวเรือน 258 คน 232 คน 
8 บางแกว้ 506 ครัวเรือน 257 คน 207 คน 
9 ตลาดหลวง 579 ครัวเรือน 312 คน 259 คน 

10 ไลออ้นส์พฒันา 206 ครัวเรือน 101 คน 93 คน 
11 อ่างทองธานี 226 ครัวเรือน 130 คน 103 คน 
12 เมืองใหม่ชยัมงคล 672 ครัวเรือน 340 คน 341 คน 
13 ชยัมงคล2 634 ครัวเรือน 350 คน 299 คน 
14 ศาลเจา้กวนอู 746 ครัวเรือน 367 คน 358 คน 
15 ชยัอารีย ์ 598 ครัวเรือน 342 คน 266 คน 
16 ตลาดหลวง2 303 ครัวเรือน 145 คน 135 คน 
17 โรงเจ 460 ครัวเรือน 235 คน 190 คน 
18 สุทธาวาส 708 ครัวเรือน 313 คน 323 คน 
19 วดัโล่ห์สุทธาวาส 740 ครัวเรือน 322 คน 329 คน 
20 วดัอ่างทอง 602 ครัวเรือน 300 คน 282 คน 
21 บางแกว้ 2 563 ครัวเรือน 831 คน 276 คน 
22 กาญจนา 2 311 ครัวเรือน 157 คน 146 คน 


