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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
  

 ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ยกเป็นเทศบาลต าบลท่าช้าง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2551 เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ทาง
ทิศตะวันออกของอ าเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 23.79 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 14,868.75 ไร่ 
  

 ค าขวัญ 
 “มุ่งม่ัน ตั้งใจ พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมศาสนาและการศึกษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ บริการประชาชน
ดุจญาติมิตร มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง ต าบลยี่ล้น ต าบลไผ่จ าศีล 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลคลองขนาก ต าบลตลาดใหม่ เทศบาลบางจัก 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต าบลไผ่จ าศีล  ต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลตลาดใหม่  ต าบลยี่ล้น ต าบลห้วยคันแหลน 
 

 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลท่าช้าง โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าท่วมถึง มีแม่น้ าน้อยไหลผ่าน
หมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 ต าบลท่าช้าง และ หมู่ที่ 4,5 และ 7 ต าบลสี่ร้อย และมีคลองธรรมชาติ
ไหลผ่านพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นร่วน เหมาะกับการท าการเกษตร 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าน้อย 
 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 - 

 
 

 



2 
 

  แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าพัฒนาท้องถิ่นห้าปีปี  (พ.ศ.(พ.ศ.22556611--225566๕๕))  เทเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญญ  จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง  
 

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลท่าช้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ 
 หมู่ที่  1  บ้านคลองนมโค  ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  2  บ้านสี่ร้อย         ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  3  บ้านท านบ        ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  4  บ้านท่าช้าง       ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  5  บ้านท่าช้าง       ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  6  บ้านลาดเป็ด     ต าบลท่าช้าง 
 หมู่ที่  4  บ้านสี่ร้อย        ต าบลสี่ร้อย 
 หมู่ที่  5  บ้านท่าช้าง       ต าบลสี่ร้อย 
 หมู่ที่  7  บ้านท านบ        ต าบลสี่ร้อย 
 

ประชากร   :  มีประชากรทั้งสิ้น  5,042  คน แยกเป็น  ชาย   2,434    คน หญิง   2,608   คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   0.47  คน/ตารางกิโลเมตร  
 

          2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง มีจ านวน 9 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน  12 คน  
 

3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน 5,042  คน แยกเป็นชาย   คน หญิง   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย     
คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559) 
 

หมู่บ้าน/ต าบล ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่  1  ต าบลท่าช้าง  259 299 558 
หมู่ที่  2  ต าบลท่าช้าง 167 147 314 
หมู่ที่  3  ต าบลท่าช้าง 318 368 686 
หมู่ที่  4  ต าบลท่าช้าง 142 164 306 
หมู่ที่  5  ต าบลท่าช้าง 557 574 1,131 
หมู่ที่  6  ต าบลท่าช้าง 480 497 977 
    

รวม 1,923 2,049 3,972 
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หมู่บ้าน/ต าบล ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่  4  ต าบลสี่ร้อย 51 59 110 
หมู่ที่  5  ต าบลสี่ร้อย 242 279 521 
หมู่ที่  7  ต าบลสี่ร้อย 218 221 439 
    

รวม 511 559 1,070 
  
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

4.สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนประถม 3 แห่ง ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนวัดโพธิ์(ค าคุ้มอรุณราษฎร์บ ารุง)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าช้าง   
อ าเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 
 2.  โรงเรียนวัดลาดเป็ด  หมู่ที่  6  ต าบลท่าช้าง   อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   
 3.  โรงเรียนวัดท านบ  หมู่ที่ 5  ต าบลสี่ร้อย  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
 

 โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนสนิทวิทยา หมู่ที่ 6 ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่ 
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
 1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง 
 2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสี่ร้อย 
  
 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 

 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดมีบ้างเป็นบางหมู่บ้าน 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลท่าช้าง มี กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลท่าช้าง 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ถนนในเขตเทศบาล 
ถนนลาดยาง  4 สาย 
ถนนดิน/ลงลูกรัง  29 สาย 
ถนน คสล.  77 สาย 
ถนนดิน/หินคลุก  4 เส้น 
 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน   5,042    ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  9  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-6 ต าบลท่าช้าง และ 4,5,7 ต าบลสี่ร้อย 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ  ตั้งอยู่ ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษ

ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ที่เหลือ

ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
 เลี้ยงปลา 
          

 6.3การปศุสัตว์ 
ต าบลท่าช้าง และต าบลสี่ร้อย มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงปลา ในทุกหมู่บ้าน  
 

          6.4การบริการ 
บริการนวดแผนไทย 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย  
 

          6.5การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง จะมีวัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 

          6.6อุตสาหกรรม 
 โรงสีข้าว โรงงานรองเท้า โรงงานท ากระเป๋า  
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           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่ม ธกส.     1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์     9 กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
 

          6.8แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ที่เหลือ

ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 9 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านคลองนมโค/ต าบลท่าช้าง 259 299 558 171 
2 บ้านสี่ร้อย/ต าบลท่าช้าง 167 147 314 167 
3 บ้านท านบ/ต าบลท่าช้าง 318 368 686 318 
4 บ้านท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง 142 164 306 142 
5 บ้านท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง 557 574 1,131 557 
6 บ้านลาดเป็ด/ต าบลท่าช้าง 480 497 977 480 
4 บ้านสี่ร้อย/ต าบลสี่ร้อย 51 59 110 51 
5 บ้านท่าช้าง/ต าบลสี่ร้อย 242 279 521 242 
7 บ้านท านบ/ต าบลสี่ร้อย 218 221 439 218 

 รวม 2,434 2,608 5,042 2,434 
  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  
 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าน้อย 
 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน  
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ 
                      โดยมีข้อมูลทางศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   5    วัด ได้แก่     
1. วัดท านบ 
2. วัดท่าช้าง 
3. วัดโพธิธรรมโชติยาราม 
4. วัดสนาม 
5. วัดลาดเป็ด 
 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีของไทย เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
  งานประจ าปี เช่น งานปิดทองไหว้พระ 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ ลิเก ละครร า 
  

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กะลามะพร้าว 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แม่น้ าน้อย   1 สาย 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ระบบประปาหมูบ้าน 3  แห่ง 
  
          9.2 ป่าไม้ 
 - 
          9.3 ภูเขา 
 - 
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เพระเป็นพื้นที่ท าการเกษตรกรรม 
 
 
 


