
 

เทศบาลเมืองชัยนาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๘/๓๖  ถนนวงษ์โต  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยนำท 
โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๔๑๔๔๔๔ 

 



๑. ด้านกายภาพ 
     ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนที่ ๑  ชุมชนเมตตำร่วมใจ  (ต ำบลในเมือง) 
ชุมชนที่ ๒  ชุมชนหัวรอ  (เขำท่ำพระ) 
ชุมชนที่ ๓  ชุมชนศรีวิชัย (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 

 ชุมชนที่ ๔  ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ  (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๕  ชุมชนหลักเมือง  (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๖  ชุมชนสุขใจ   (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๗  ชุมชนศำลำปู่ปี (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 
 ชุมชนที่ ๘  ชุมชนท่ำแจง (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 
 ชุมชนที่ ๙ ชุมชนบำงตำทอง  (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนร่วมใจพัฒนำ (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนคงธรรม  (ต ำบลในเมือง) 
 ชุมชนที่ ๑๒ ชุมชนตรำยำงสมัพันธ์  (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 
 ชุมชนที่ ๑๓ ชุมชนท่ำชัย   (ต ำบลท่ำชัย) 
 ชุมชนที่ ๑๔ ชุมชนท่ำไม้   (ต ำบลท่ำชัย) 

ชุมชนที่ ๑๕ ชุมชนหัวยำง  (ต ำบลท่ำชัย) 
ชุมชนที่ ๑๖ ชุมชนวงษ์โตเก้ำพัฒนำ   (ต ำบลในเมือง) 
ชุมชนที่ ๑๗ ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง  (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 
ชุมชนที่ ๑๘ ชุมชนหนองหลวงพัฒนำ   (ต ำบลบ้ำนกล้วย) 

ส านักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
(ปัจจุบันเป็นเทศบาล ประเภทสามัญ ระดับสูง )  
ตั้งอยู่ที่  ๕๘/๓๖   ถนนวงษ์โต  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
โทรศัพท์  ๐๕๖ – ๔๑๔๔๔๔ 
 

     ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบำลมีลักษณะโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม  มีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน มีพ้ืนที่

ปัจจุบัน : ๖.๐๖๑  ตร.กม.  ตั้งอยู่บริเวณภำคกลำงตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำเจ้ำพระยำและเป็น
ตอนเหนือสุดของภำคกลำง บนเส้นรุ้งที่ ๑๕  องศำเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศำตะวันออก สูงจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ๑๖.๘๕๔  เมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ ๑๙6 กิโลเมตร มีอำณำเขต  ดังนี้  
 

   ทิศเหนือ หลักเขตที่ ๑  ตั้งอยู่ห่ำงจำกริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันตกระยะ ๕๐ ม. และห่ำงจำก               
ริมคลองหัวยำงฝั่งเหนือ ระยะ  ๙๐๐  เมตร เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกถึง หลักเขตที่  ๒  ซึ่งตั้งอยู่ริม



แม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออก  ตำมแนวเส้นตั้งฉำกกับคันกั้นน้ ำชลประทำนสำยใหญ่ ตรง กม. ๘.๓๐๐                 
จำกหลักเขตท่ี  ๒  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกถึง หลักเขตที่ ๓  ซ่ึงต้ังอยู่รมิคันก้ันน้ ำชลประทำนสำยใหญ่
ฟำกตะวันออกตรง กม. ๘.๓๐๐   

   ทิศตะวันออก  จำกหลักเขตที่ ๓  เลียบตำมริมคันกั้นน้ ำชลประทำนสำยใหญ่ฟำกตะวันตก ไปทำง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔  ซึ่งตั้งอยู่ริมทำงหลวงแผ่นดินตอนสิงห์บุรี-ชัยนำท ฟำกตะวันตก             
ตรงปลำยคันก้ันน้ ำชลประทำนเล็ก รอบจังหวัดชัยนำท ฟำกตะวันตก   

   ทิศใต้  จำกหลักเขตที่ ๔  เลียบตำมริมคันกั้นน้ ำชลประทำนเล็กรอบจังหวัดชัยนำท ฟำกตะวันตกไป
ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงปลำยถนนพรหมประเสริฐแล้วเป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๕                    
ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออก จำกหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกแนวเดียวกับคันกั้น
น้ ำชลประทำนเล็กรอบจังหวัดชัยนำทถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันตก ระยะทำง               
๕๐ เมตร 

   ทิศตะวันตก  จำกหลักเขตที่ ๖  เป็นเส้นขนำนกับริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันตกไปทำงทิศเหนือ
บรรจบหลักเขตท่ี ๑ 

 

     ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดชัยนำท อยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่ำนประจ ำฤดู  ท ำให้สำมำรถแบ่งฤดูกำล             

ออกได้  ๓  ฤด ู
    ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณควำมกดอำกำศสูงหรือมวลอำกำศเย็นจำกประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ งจะแผ่ลงมำปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้   แต่เนื่องจำกจังหวัดชัยนำทอยู่ในภำคกลำงอิทธิพลของบริเวณควำมกดอำกำศสูง             
จำกประเทศจีนที่แผ่ลงมำปกคลุมในช่วงฤดูหนำวจะช้ำกว่ำภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือท ำให้อำกำศ
หนำวเย็นช้ำกว่ำสองภำคดังกล่ำว โดยเริ่มมีอำกำศหนำวเย็นประมำณกลำงเดือนพฤศจิกำยนเป็นต้นไป             
ซึ่งอำกำศหนำวที่สุดจะอยู่ระหว่ำงเดือนธันวำคมและมกรำคม             
    ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์  ถึง
กลำงเดือนพฤษภำคมซึ่งเป็นช่วงว่ำงจำกมรสุม  ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้
และจะมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำว
ทั่วไป  โดยมีอำกำศร้อนจัดในเดือนเมษำยน 
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม  เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้              
พัดปกคลุมประเทศไทย  ร่องควำมกดอำกำศต่ ำ  หรือร่องฝนที่พำดผ่ำนบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย จะ
เลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนบริเวณภำคกลำงและภำคเหนือเป็นล ำดับ  ในระยะนี้ท ำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลำงเดือน
พฤษภำคมเป็นต้นไป  เดือนกันยำยนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมำกที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มีควำมชื้นสูง 

 
     ๑.๔  ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนซุย ปนดินเหนียว 
 



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     ๒.๑  เขตการปกครอง  

เทศบำลเมืองชัยนำทมีพ้ืนที่ประมำณ ๖.๐๖๑ ตำรำงกิโลเมตร  ประกอบด้วยต ำบลในเมือง 
ต ำบลเขำท่ำพระบำงส่วน  ต ำบลบ้ำนกล้วยบำงส่วน  และต ำบลท่ำชัยบำงส่วน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นพื้นที ่ รำบลุ่ม  มีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน 

  อาณาเขต 
  เทศบำลเมืองชัยนำทตั้งอยู่ในเขตภำคกลำงตอนบนตรงบริเวณฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ                          

มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่ำง ๆ ดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับต ำบลเขำท่ำพระ  ต ำบลท่ำชัย  และอ ำเภอเมืองชัยนำท 
  -  ทิศใต้   ติดต่อกับต ำบลท่ำชัย  ต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอเมืองชัยนำท 
  -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอเมืองชัยนำท 
  -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต ำบลหำดท่ำเสำ  อ ำเภอเมืองชัยนำท 

     ๒.๒  การเลือกตั้ง 
เทศบำลเมืองชัยนำท  แบ่งเขตกำรเลือกตั้ง เป็น   ๓  เขต  
นำยกเทศมนตรี มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง จ ำนวน 1 คน  
สภำเทศบำล มำจำกกำรเลือกตั้งจ ำนวน 18 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต 

ประกอบด้วย  
-สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 จ ำนวน 6 คน  
-สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 จ ำนวน 6 คน  
-สมำชิกสภำเทศบำล เขต 3 จ ำนวน 6 คน 

  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองชัยนำทส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเสมอมำ             
และประชำชนในเขตเทศบำลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  กำรช่วยเหลืองำนเทศบำล  เสนอแนะในกิจกรรม
ของเทศบำลในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  เช่น  กำรประชุมประชำคมในกำรจัดแผนพัฒนำเทศบำล  ประชุม
ประชำคมแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ฯลฯ 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูลเมื่อ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   ๙,๖๔๕  คน 

-จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๔,๘๒๒  คน 
-คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๙๙ 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   ๙,๖๔๕   คน 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑   

-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๘๖๑  คน 
-ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๑,๓๙๕  คน 
-คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๗๖          

 
 



เขตเลือกตั้งท่ี ๒   
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๙๒๕  คน 
-ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๑,๙๗๔  คน 
-คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๒๙ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๓   
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๘๕๙  คน 
-ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๑,๔๕๒  คน 
-คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๗๙ 

 

๓. ประชากร 
      ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       เทศบำลเมืองชัยนำทมีประชำกร ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562 ทั้งสิ้น ๑๒,052  คน เป็นชำย 5,584  
คน เป็นหญิง  6,468  คน  7,314  ครัวเรือน  ควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย 1,988  คน  ต่อตำรำง
กิโลเมตร 

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร  ๕  ปี (๒๕๕7 – ๒๕61) 

สถานะ ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

เกิด ๒,๓๔๒ ๒,๑๕๔ ๑,๔๐๙ 1,949 1,537 

ตำย ๑,๒๑๐ ๑,๒๖๐ ๙๙๑ 1,259 1,118 

ย้ำยเข้ำ ๖๓๘ ๕๙๓ ๓๙๙ 601 493 

ย้ำยออก ๒,๙๗๐ ๒,๗๔๑ ๑,๘๐๙ 2,452 2,031 

บ้ำน ๖,๙๕๒ ๗,๐๙๓ ๗,๑๓๓ 7,234 7,288 

ประชำกร ๑๒,๔๓๙ ๑๒,๔๔๕ ๑๒,๒๔๔ 12,225 12,128 

 
 
 
 



                        ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 

ปี   พ.ศ. ๒๕๕9 

 

ปี   พ.ศ. ๒๕60 

 

ปี   พ.ศ. 2560 

 
ปี   พ.ศ. 2562 

(วันที่ 30 เมษายน 2562 ) 

ช่วงอายุประชากร ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

น้อยกว่ำ ๑ ปีเต็ม 58 69 127 71 64 135 73 53 126 79 63 142 

๑ ปีเตม็ – ๒ ปี 94 95 189 90 81 171 90 87 177 95 91 186 

๓ ปีเตม็ – ๕ ปี 182 161 343 169 171 340 149 160 309 140 149 289 

๖ ปีเตม็ – ๑๑ ปี 374 341 715 354 340 694 334 330 664 335 336 671 

๑๒ ปีเต็ม–๑๔ ปี 210 199 409 204 190 394 212 201 413 196 183 379 

๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี 236 210 446 228 189 417 208 179 387 196 193 389 

๑๘ ปีเต็ม – ๔๙ ปี 1,262 1,412 2,674 2,602 2,710 5,312 2,572 2,638 5,210 2,545 2,598 5,143 

๕๐ปเีต็ม–๖๐ปีเตม็ 933 1,295 2,228 896 1,286 2,164 873 1,222 2,095 868 1,203 2,071 

มำกกว่ำ๖๐ ปี ข้ึนไป 951 1,382 2,333 1,014 1,486 2,500 1,070 1,572 2,642 1,079 1,598 2,677 

 ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร เทศบำลเมืองชัยนำท  วันท่ี  30 เมษำยน 2562 



ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
               เทศบำลเมืองชัยนำท มีชุมชนที่ได้รับกำรประกำศจัดตั้ง จ ำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย 
 
 

ล าดับที่ รหัสชุมชน ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน รวม ชาย หญิง 

1 18990001 ชุมชนเมตตำร่วมใจ 572 282 290 411 

2 18990002 ชุมชนหัวรอ 796 374 422 376 

3 18990003 ชุมชนศรีวิชัย 1132 522 610 577 

4 18990004 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 528 240 288 367 

5 18990005 ชุมชนหลักเมือง 909 458 451 483 

6 18990006 ชุมชนสุขใจ 524 255 269 199 

7 18990007 ชุมชนศำลำปู่ปี 1,235 592 643 688 

8 18990008 ชุมชนท่ำแจง 470 227 243 210 

9 18990009 ชุมชนบำงตำทอง 458 214 244 216 

10 18990010 ชุมชนร่วมใจพัฒนำ 1,107 490 617 733 

11 18990011 ชุมชนคงธรรม 552 254 298 531 

12 18990012 ชุมชนตรำยำงสัมพันธ์ 615 283 332 548 

13 18990013 ชุมชนท่ำชัย 450 197 253 178 

14 18990014 ชุมชนบ้ำนท่ำไม้ 383 158 225 128 

15 18990015 ชุมชนหัวยำง 270 129 141 95 

16 18990016 ชุมชนวงษ์โตเก้ำพัฒนำ 769 344 425 687 

17 18990017 
ชุมชนมณเฑียรทอง
รุ่งเรือง 

715 
298 417 

391 

18 18990018 
ชุมชนหนองหลวง
พัฒนำ 

514 
245 269 

462 
  

 

               ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร เทศบำลเมืองชัยนำท  วันท่ี  30 เมษำยน 2562 
 
 
 



๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา  (ที่มำ :  กองกำรศึกษำ  เทศบำลเมืองชัยนำท  25 ธันวำคม 2561) 
1.เทศบำลเมืองชัยนำทมีสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล ดังนี้ 

      ๑.๑  โรงเรยีนเทศบำลบ้ำนกลว้ย   จ ำนวนนักเรียน  1,427   คน ครู/อำจำรย์  75  คน ห้องเรยีน  54    ห้อง  
         ๑.๒  โรงเรยีนเทศบำลเขำท่ำพระ  จ ำนวนนักเรยีน     399   คน ครู/อำจำรย์   28 คน ห้องเรียน  22    ห้อง 
        ๑.๓  โรงเรยีนเทศบำลวัดหัวยำง    จ ำนวนนักเรียน     222  คน  ครู/อำจำรย์  12 คน ห้องเรียน     9   ห้อง 

ชั้นเรียน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 

ห้อง 

เรียน 

จ านวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 

จ านวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปฐมวัย 

อนุบำล ๑ 

อนุบำล ๒ 

อนุบำล ๓ 

- 

2 

3 

4 

- 

26 

34 

50 

- 

26 

33 

47 

- 

52 

67 

97 

- 

1 

1 

1 

- 

15 

11 

21 

- 

16 

17 

21 

- 

31 

28 

42 

- 

1 

1 

1 

- 

18 

18 

13 

- 

21 

14 

13 

- 

39 

32 

26 

รวมชั้นอนุบาล 9 110 106 216 4 47 54 101 3 49 48 97 

ประถมศึกษำปีที่ ๑ 

ประถมศึกษำปีที่ ๒ 

ประถมศึกษำปีที่ ๓ 

ประถมศึกษำปีที่ ๔ 

ประถมศึกษำปีที่ ๕ 

ประถมศึกษำปีที่ ๖ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

53 

56 

61 

68 

84 

79 

73 

42 

76 

62 

79 

87 

131 

103 

137 

130 

163 

166 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

14 

17 

26 

20 

21 

23 

13 

7 

14 

13 

18 

13 

27 

24 

40 

33 

39 

36 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

11 

11 

13 

12 

7 

9 

5 

11 

8 

21 

7 

19 

16 

22 

21 

33 

14 

รวมชั้นประถมศึกษา 30 401 419 830 12 121 78 199 6 64 61 125 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

101 

54 

59 

- 

- 

- 

45 

58 

50 

- 

- 

- 

146 

112 

109 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

18 

16 

21 

- 

- 

- 

18 

10 

16 

- 

- 

- 

36 

26 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมชั้นมัธยมศึกษา 15 214 153 367 6 55 44 99 9 - - - 

รวม 54 725 678 1,413 22 223 176 399 9 113 109 222 

     



               ๒. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดชัยนำท 
  ๒.๑ โรงเรียนอนุบำลชัยนำท           
  ๒.๒ โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม        
  ๒.๓ โรงเรียนวัดศรีวิชัย          

             ๓. โรงเรียนในสังกัดกรมอำชีวศึกษำ 
  3.1 วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท           

   ๔. โรงเรียนเอกชน 
 ๔.๑ โรงเรียนวัฒนำ        

๔.๒ สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
      โรงพยำบำลขนำดใหญ่ในเขตเทศบำล มีจ ำนวน  ๑  แห่ง   เป็นโรงพยำบำลของรัฐ คลินิกเอกชน 

18 แห่ง  ร้ำนขำยยำ  ๑3  แห่ง   คลินิกทันตกรรม  5  แห่ง  โรงพยำบำลรักษำสัตว์ 1 แห่ง  คลินิกรักษำสัตว์          
2 แห่ง  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขของเทศบำล จ ำนวน  ๒  แห่ง   

      ณ วันที่  ๑  ตุลำคม  2560 – 30 พฤษภำคม  2562  มีจ ำนวนผู้ป่วยที่มำตรวจรักษำโรค                
20  อันดับแรก   (เฉพำะศูนย์บริกำรสำธำรณสุขของเทศบำล)  มีดังนี้ 

1. โรคควำมดันโลหิตสูง      2,032   รำย 
2. โรคปวดหลัง       1,732  รำย 
3. เบำหวำนชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ที่ไม่มีภำวะแทรกซ้อน  1,401   รำย 
4. ควำมผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน  

ที่มิได้ระบุรำยละเอียด             658  รำย 
5. ข้อเข่ำเสื่อม ที่มิได้ระบุรำยละเอียด       214  รำย 
6. เยื้อบุจมูกและล ำคออักเสบ        208  รำย 
7. โรคระบบกล้ำมเนื้อ         191  รำย 
8. โรคช่องปำกและฟัน         184  รำย 
9. ปวดท้อง          170  รำย 
10.  อำกำรมีนงง          168  รำย 
11.  โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5         136  รำย 
12.  ไอ           116  รำย 
13.   ผิดปกติตรวจพบทำง LAB        107  รำย 



14.  ล ำคออักเสบเฉียบพลัน           91  รำย 
15.  ปวดเข่ำ            88  รำย 
16.  เบำหวำนที่มิได้ระบุรำยละเอียด ที่ไม่มีภำวะแทรกซ้อน       87  รำย 
17.  โรคหอบหืด            68  รำย 
18.  ปวดกล้ำมเนื้อ                    63  รำย 
19.  เบำหวำนชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินสุลิน  

ร่วมกับภำวะแทรกซ้อนทำงไต              49  รำย 
20.  ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรำยละเอียด         47  รำย 

 

 ๔.๓  อาชญากรรม 
เทศบำลไม่มีเหตุอำชญำกรรมรุนแรงเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชนบ้ำง  

และมีกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นเมื่อมีงำนเทศกำล เช่น สงกรำนต์   กำรแก้ไขปัญหำคือกำรแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  และขอควำมร่วมมือไปยังผู้น ำชุมชน ต ำรวจ  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ควำมรุนแรง  และในช่วงเวลำกลำงคืนเทศบำลมีเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจจักรยำน จ ำนวน  ๓๓  คน  ขี่จักรยำน           
ออกตรวจไปตำมสถำนที่ ต่ ำง  ๆ  ในเขตเทศบำล จ ำนวน ๖ สำย รวม ๑๘ ชุมชน ตั้ งแต่ เ วลำ                        
๒๑.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.  เป็นประจ ำทุกวัน  เพ่ือป้องกันเหตุร้ำยอันจะเกิดขึ้นได้เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชำชน ในชุมชน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนของเทศบำล  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดชัยนำทได้แจ้ง

ให้กับเทศบำลทรำบนั้นพบว่ำในเขตเทศบำลมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และได้รับ
ควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำชุมชน  ประชำชน  หน่วยงำนของเทศบำลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ                
กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำล  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส   กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้   
เทศบำลก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด  โดยเทศบำลเมืองชัยนำทได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรป้องกัน               
และกำรแก้ไขปัญหำ ยำเสพติดในเขตชุมชนต่ำง ๆ  ได้ปฏิบัติเป็นประจ ำทุกวันโดย ศพส.  เทศบำลเมืองชัยนำท
ได้มอบหมำยให้ สำยตรวจจักรยำน  จ ำนวน  ๓๓  คน ขี่จักรยำนออกตรวจไปตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  ในเขต
เทศบำล  จ ำนวน  ๖  สำย  รวม  ๑๘  ชุมชน  ตั้งแต่เวลำ ๒๑.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.  เป็นประจ ำทุกวัน            
เพ่ือป้องกันเหตุร้ำยอันจะเกิดขึ้นได้เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชำชนในชุมชน 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
       เทศบำลได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

๑)  ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
๒)  รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓)  ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
๔)  ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  รำยได้น้อย  และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง 
๕)  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุ/คนพิกำร 

 



 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง        

            •  ถนนทำงหลวงแผ่นดิน  ๒  สำยที่ผ่ำนเขตเทศบำล  ได้แก่  
                - ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑  (พหลโยธิน) จำกจังหวัดกรุงเทพฯ ผ่ำนจังหวัดชัยนำทไปจังหวัด
นครสวรรค์ ระยะทำง  ๖๐  กิโลเมตร  ไปสิ้นสุดที่เชียงรำย  
               - ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๓๔๐  (ชัยนำท-สุพรรณบุรี)  เริ่มต้นจำกจังหวัดชัยนำทเชื่อมต่อกับ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ระยะทำง  ๙๖  กิโลเมตร  
             •  ถนนภำยในเขตเทศบำล  มีทั้งหมด 172 สำย ควำมยำวประมำณ 44.707  กิโลเมตร แยกเป็น  
                ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จ ำนวน  132  สำย  ควำมยำวประมำณ  24.600  กิโลเมตร  
                ๒. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ ำนวน   38   สำย  ควำมยำวประมำณ  19.907  กิโลเมตร  
                ๓. ถนนลูกรัง / หินคลุก        จ ำนวน      2   สำย  ควำมยำวประมำณ    0.200  กิโลเมตร 

๕.๒  ไฟฟ้าสาธารณะ 
              ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 170 สาย ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ  2  สาย แบ่งเป็น  

๑. โคมไฟหลอดไฟนีออนขนาด  36  วัตต์   จ านวน  664  จุด  
๒. ไฟแบบ LED  ขนาด 20 และ 80 วัตต์  จ านวน   402  จุด  
3. ไฟแบบ LED          ขนาด  120 วัตต์  จ านวน   495  จดุ 

             ที่มำ : กองช่ำง เทศบำลเมืองชัยนำท 
 
  

 
 
 
 
๕.๓  การประปา 

ประชำชนที่อำศัยในเขตเทศบำลเมืองชัยนำท ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ใช้น้ ำประปำ
จำกกำรประปำหมู่บ้ำน ประชำชนที่อำศัยในเขตเทศบำลเมืองชัยนำท ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ          
ใช้น้ ำประปำ จำกกำรประปำภูมิภำค สำขำชัยนำท 

5.4  โทรศัพท์ 
        มีผู้ให้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะ/โทรศัพท์บ้ำน และ บริกำรอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์  คือ  
        1. บริษัท  ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  
        2. บริษัท  3BB  Broadband  
        4. บริษัท  กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        (1)  มีไปรษณีย์ จ ำนวน  1  แห่ง ให้บริกำรเวลำ 08.00 – 16.00 น.ในวันจันทร์ – เสำร์  

(วันเสำร์ครึ่งวัน) หยุดวันอำทิตย์ 



             ทั้งจังหวัดชัยนำท  มีที่ท ำกำรไปรษณีย์จ ำนวน  8  ที่ท ำกำร  คือ  
             1. ที่ท ำกำรไปรษณีย์ชัยนำท อ.เมืองชัยนำท รหัสไปรษณีย์ 17000   

       โทร. 0-5641-1226  
             2.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์มโนรมย์ อ.มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110   

       โทร. 0-5649-1232  
  3.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120  โทร. 0-5646-1315  

             4.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์หันคำ อ.หันคำ รหัสไปรษณีย์ 17130  โทร. 0-5645-1188  
             5   ที่ท ำกำรไปรษณีย์สรรคบุรี อ.สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140   

        โทร. 0-5648-1463  
             6.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์สรรพยำ อ.สรรพยำ รหัสไปรษณีย์ 17150 โทร. 0-5649-9116  
             7.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์ห้วยงู อ.หันคำ รหัสไปรษณีย์ 17160  โทร. 0-5648-9124  
             8.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์หำงน้ ำสำคร อ.มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17170  

       โทร. 0-5643-1370 
                 (2)  มีท่ำรถขนส่ง  จ ำนวน  1  แห่ง (สถำนีขนส่งผู้โดยสำร เทศบำลเมืองชัยนำท) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
    6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่สวนใหญ่ของเขตเทศบำล เป็นพื้นที่อยู่อำศัย  ประชำชนประกอบอำชีพค้ำขำย           
รับรำชกำร และ รับจ้ำง ธุรกิจส่วนตัว มีกำรท ำเกษตรบ้ำงบำงส่วน 
          1.  ชุมชนศำลำปู่ปี  ท ำนำ   7 ครัวเรือน   จ ำนวน 100 ไร่ท ำสวนมะม่วง,มะนำว  4 
ครัวเรือน   จ ำนวน   28 ไร่ 
  2.  ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง  ท ำนำ  ๑ ครัวเรือน    จ ำนวน  25 ไร่ 
  3.  ชุมหัวยำง ท ำนำ ๒ ครัวเรือน ๒๕ ไร่ ท ำสวนกล้วย ,ผัก 2 ครัวเรือน    จ ำนวน 11 ไร่    

 



6.2  การประมง 
                     พ้ืนที่เขตเทศบำลเมืองชัยนำท มีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน  จึงมีประชำชนที่อำศัยอยู่ริมแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำบำงส่วนที่ประกอบอำชีพเลี้ยงปลำทับทิม  

6.3 การปศุสัตว์ 
เนื่องจำกพ้ืนที่ของเทศบำล เป็นชุมชนเมือง จึงไม่มีกำรท ำปศุสัตว์ 

6.4  การบริการ 
โรงแรม   3 แห่ง 
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร 1 แห่ง 
ห้ำงสรรพสินค้ำ  1  แห่ง 

๖.5 การท่องเที่ยว 
เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

 
เป็นเขื่อนกันน้ ำเซำะตลิ่งโดยเทศบำลเมืองชัยนำทเป็นผู้ด ำเนินกำร
สร้ำงด้วยงบประมำณ 26 ล้ำนบำท เพ่ือป้องกันกำรเซำะน้ ำของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดและเพื่อเป็นสถำนที่
พ ักผ ่อนหย ่อน ใ จของชำว ช ัย นำทและน ักท ่อ ง เ ที ่ย วทั ่ว ไ ป 
ประกอบด้วย สวนหินสนำมเด็กเล่น สวนหย่อม เวทีกำรแสดง เก้ำอ้ี
นั่งชมวิว เครื่องออกก ำลังกำย พ้ืนที่รอบบริเวณมีควำมสวยงำมมำก
อำกำศบริสุทธิ์ เพรำะอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคัญในจังหวัด 

1 .  สวนนกชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

สวนนกชัยนำท เป็นสวนนกขนำดใหญ่  ซึ่งสร้ำงขึ้นโดยควำมเห็นชอบของ
สมำชิกสภำจังหวัดชัยนำท เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีกรงนกใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย เป็นตำข่ำยครอบคลุมพ้ืนที่จำกเขำพลองลงมำถึงที่รำบกว้ำงมีควำมสูง 
24 เมตร กว้ำง 120 เมตร  ยำว 240 เมตร นอกจำกนี้สวนนกชัยนำทยังมี
กรงนกนำนำชนิดที่มีปริมำณเพ่ิมขึ้นและเพ่ือเป็นกำร แบ่งแยกนกที่อยู่ด้วยกัน
ไม่ได้  เช่น นกเหยี่ยว นกตะกรำม   นกกลำงคืน เป็นต้น ภำยในสวนนก
จังหวัดชัยนำทยังมีพิพิธภัณฑ์ปลำ ซึ่งได้รับงบประมำณโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
ของส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจตำมข้อเสนอ   ของ ส.ส. ปี 2538 และมี
สวนกระต่ำย  ร้ำน  จ ำหน่ำยสิ่งของที่ระลึก จักรยำน น้ ำ รถไฟเล็ก  เป็นต้น 

 

 

2 . เขื่อนเจ้าพระยา 

เขื่อนเจ้ำพระยำ เป็นเขื่อนเพ่ือกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ที่สร้ำงขึ้นเป็น
เขื่อนแรกของประเทศไทย ลักษณะเขื่อน  มีควำมยำว 237.50 เมตร    
มีช่องระบำยน้ ำ 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้ำนขวำ กว้ำง 14 เมตร  
ให้ เรือขนำดใหญ่ผ่ำน เข้ำ  - ออก ได้  เขื่อนเจ้ำพระยำ เป็นเขื่อน
ชลประทำน ประเภททดน้ ำ – ส่งน้ ำ  และผลิตกระแสไฟฟ้ำในกิจกำรของ
เขื่อน เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ยังมีทิวทัศน์สวยงำมมำก  เป็นเขื่อนที่
นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำไปชมอย่ำงใกล้ชิดได้  โดยเฉพำะในช่วงเดือนธ์ของ
ทุกปี จะมีนกเป็ดน้ ำจ ำนวนนับหมื่นตัวมำอำศัยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน  



3.  วัดธรรมามูลวรวิหาร 

 

 

 

 

เป็นพระอำรำมหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้ำนทิศตะวันออก ห่ำงจำกจังหวัด ชัยนำท ขึ้นไป 8 กิโลเมตร  
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำธรรมำมูลอ ำเภอเมืองชัยนำทเป็นวัดเก่ำที่ถือเป็นวัดคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดชัยนำท มำ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ  (นักประวัติศำสตร์บำงท่ำนเชื่อว่ำวัดนี้สร้ำงในสมัยพญำลิไท กษัตริย์รำชวงศ์สุโขทัย)  
ในสมัยก่อนตรงบริเวณหน้ำวัดจะเป็นสถำนที่จัดงำนแข่งเรือของชำวชัยนำท สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและนครสวรรค์  
ซึ่งเป็นงำนใหญ่มำกในสมัยนั้น ในพระวิหำรมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นพระพุทธรูปยืน 
ในฝ่ำพระหัตถ์ที่ยกขึ้นลักษณะปำงห้ำมญำติ  มีรูปธรรมจักรติดอยู่ แปลกกว่ำพระพุทธรูปปำงห้ำมญำติ  ทั่ว ๆ 
ไป จึงได้นำมว่ำ “หลวงพ่อธรรมจักร” ลักษณะพระพุทธรูปเป็นศิลปะ แบบอยุธยำผสมสุโขทัยมีใบเสมำตั้งรำย
รอบ พระอุโบสถเป็นศิลปะทวำยสีแดงสลักลวดลำยต่ำง ๆ เป็นศิลำ แบบสมัยอยุธยำ 

4.  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 

 

 

 

 

ตั้งอยู่ที่บ้ำนท้ำยเมืองฝั่งขวำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  จำกหลักฐำนตำม
ศิลปวัตถุที่ค้นพบพอสันนิษฐำนได้ว่ำ สร้ำงขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยำ
ตอนต้น มีต ำนำนพ้ืนบ้ำนเล่ำกันว่ำมีพระภิกษุรูปหนึ่งลงไปสรงน้ ำที่หน้ำ
วัดในเวลำจวนจะพลบค่ ำได้ยินเสียงวัตถุกระทบขันตักน้ ำและเห็นแสง
เป็นประกำยจึงหยิบมำดูก็แน่ใจว่ำเป็นพระบรมสำรีริกธำตุ จึงอัญเชิญ
บรรจุไว้ในองค์  พระเจดีย์ ลักษณะของพระเจดีย์ยังเป็นปัญหำ ของนัก
โบรำณคดีอยู่จนทุกวันนี้ บำงท่ำนก็ว่ำเป็นศิลปะแบบอู่ทองบ้ำงก็ว่ำเป็น
ศิลปะสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะศรีวิชัยผสมองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐำน
สี่เหลี่ยมจัตตุรัสย่อมุมขึ้นไปรองรับซุ้มจรน ำทั้งสี่ด้ำน ซุ้มน ำมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับซุ้มจรน ำที่เจดีย์วัดภูเขำทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำมำก 
นอกจำกนั้นยังมีจำรึกยืนยันกำรปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ    
ปรำกฏอยู่ 



5. วัดปากคลองมะขามเฒ่า                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่ำแก่ที่มีชื่อเสียงทำงพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ
ภำยในพระอุโบสถมีภำพ เขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส ำหรับนำมมะขำมเฒ่ำนี้มี
ต ำนำนเล่ำว่ำแต่ก่อนมีต้นมะขำมอำยุนับร้อยปีอยู่ตรงหน้ำวัดริมฝั่งตลิ่งพังต้นมะขำมจึงจมหำยไป สิ่งส ำคัญอีก
อย่ำงหนึ่งของวัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำเป็นมณฑปแห่งเดียวที่มีวิธีกำรสร้ำงแปลก   กล่ำวคือ  
หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชำอำคมขลังสร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมวิธีกำรเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งปัจจุบันได้รับกำรบูรณะ
ซ่อมแซมสักกำระแก่ลูกศิษย์และประชำชนทั่วไป                             

 
 



6.6 อุตสาหกรรม 
        จ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรม (โรงสีข้ำว)  จ ำนวน  1  แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                    การพาณิชยกรรมและการบริการ 
             1. กิจกำรค้ำท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   จ ำนวน      271 รำย 
  2. สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร / สะสมอำหำร     จ ำนวน     202  รำย 
  3. สถำนที่แต่งผม     จ ำนวน       48  รำย 
  4. จ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ     จ ำนวน     ๕๑๐  รำย 
  5. อื่นๆ   ห้ำงสรรพสินค้ำ  1  แห่ง       สถำนีบริกำรน้ ำมัน  8  แห่ง  

           ตลำดสด    3   แห่ง 
ที่มำ :  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบำลเมืองชัยนำท   30 เมษำยน 2562 

             กลุ่มอาชีพ  
1. ชุมชนหัวรอ  - ที่นอนปิ๊กนิค หมอนหนุนหัวหมอนข้ำง 
2. ชุมชนศรีวิชัย  - ทองม้วน 
3. ชุมชนหลักเมือง   - น้ ำหมึกชีวภำพ 
4. ชุมชนศำลำปู่ปี  - กระยำสำรท,น้ ำยำสระผม และน้ ำยำล้ำงจำนชีวภำพ 
5. ชุมชนท่ำแจง  - ตัดเสื้อผ้ำแปรรูป 
6. ชุมชนบำงตำทอง  - สบู่ฝักข้ำว 
7. ชุมชนตรำยำงสัมพันธ์  - ถักตระกร้ำจำกเส้นด้ำย กระเป๋ำผ้ำเย็บมือ 
8. ชุมชนท่ำชัย   -  กลุ่มนวดแผนไทย,น้ ำมันสมุนไพรยำหม่อง,ลูกประคบ 
9. ชุมชนบ้ำนท่ำไม้  - น้ ำพริกเผำ น้ ำพริกแกงต่ำง ๆ  กระเป๋ำผ้ำเย็บมือ 
10. ชุมชนวงษ์โตเก้ำพัฒนำ – กระเป๋ำถักด้วยมือ 
11. ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง – อำหำรแปรรูป 
12. ชุมชนเมตตำร่วมใจ  น้ ำดื่ม 
13.  ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ  ผลไม้แปรรูปแช่อ่ิม 
ที่มำ กองสวัสดิกำรสังคม  เทศบำลเมืองชัยนำท วันท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

7. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

                           ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  มีวัดในเขตเทศบำล จ ำนวน  3  แห่ง   
                                  -วัดศรีวิชัยวัฒนำรำม 

             -วัดโพธิ์ภำวนำรำม 
              -วัดหัวยำง 
          มัสยิด  จ ำนวน  1  แห่ง 
              -มัสยิดมูฮ ำมำดียะฮ   

  
 



 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
                    ประเพณี 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมำณเดือน  มกรำคม 
- ประเพณีวันสงกรำนต์  ประมำณเดือน    เมษำยน 
- ประเพณีลอยกระทง  ประมำณเดือน    พฤศจิกำยน 
- ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน   กรกฏำคม  ตุลำคม  

พฤศจิกำยน 
 งานประจ าปี 

 งำนมหกรรมหุ่นฟำงนกและงำนกำชำดจังหวัดชัยนำท เป็นกำรน ำฟำงข้ำวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์            
มำประดิษฐ์เป็นรูปนกขนำดใหญ่หลำยชนิด  แล้วน ำมำติดตั้งบนรถ จัดเป็นรูปขบวนแห่ไปตำมถนน                    
และจัดกำรประกวดบริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด  นอกจำกนั้นยังมีกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำพ้ืนเมือง
และผลิตผลทำงกำรเกษตร  งำนจัดประมำณเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี ช่วงเทศกำลตรุษจีน  

งำนส้มโอชัยนำท จังหวัดชัยนำท  เป็นจังหวัดที่มีกำรปลูกส้มโอมำกและมีรสชำติดี  ส้มโอที่มีชื่อ
ของชัยนำทคือ พันธุ์ขำวแตงกวำ ซึ่งจะมีผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบำง รสหวำนกรอบอมเปรี้ยวนิด ๆ ไม่มีรสขม 
งำนจัดช่วงปลำยเดือนสิงหำคม - ต้นเดือนกันยำยน บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัด  กิจกรรมที่น่ำสนใจคือ              
กำรประกวดส้มโอ  กำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนทำงรำชกำร  กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยกิ่งพันธุ์และ
ผลส้มโอของเกษตรกรชำวชัยนำท 

 งำนแข่งเรือยำวประเพณีจังหวัดชัยนำท และงำนมหกรรมสินค้ำเกษตรของดีเมืองชัยนำท เป็น
กำรน ำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนำทมำเผยแพร่ มีกำรสำธิตในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น กำรท ำหุ่นฟำงนกเล็ก              
เครื่องเบญจรงค์  เครื่องปั้นดินเผำ  ผ้ำบำติค  ทอผ้ำพ้ืนเมืองด้วยกี่กระตุก ขนมโบรำณต่ำง ๆ เป็นต้น  อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนในแต่ละอ ำเภอ  ผลิตภัณฑ์ของผู้พิกำร / กลุ่มชีวิตใหม่ และสินค้ำอีกมำกมำย  ซึ่งมีกำรจัด
งำนประมำณเดือน  กรกฎำคม  หรือช่วงวันเข้ำพรรษำ พร้อมกับกำรแข่งเรือยำวประเพณี  ณ บริเวณ              
เขื่อนเรียงหิน  ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่ 
 วิธีกำรแปรรูปทอง  วิธีกำรท ำสบู่สมุนไพร  และยำสมุนไพรแผนโบรำณ  วิธีกำรท ำตะกร้ำจักรสำน วิธีกำรท ำ
กระเป๋ำผ้ำด้วยมือ  ภาษาถิ่น   ภำษำกลำง   

 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในเขตเทศบำลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้   จ ำหน่ำย
บ้ำง ได้แก่  ที่นอนปิ๊กนิค  หมอน  กระเป๋ำผ้ำเย็บด้วยมือ  ขนมทองม้วน  เสื้อผ้ำแปรรูป  ตะกร้ำสำนจำก
เส้นด้ำย  น้ ำพริกเผำ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

ส ำหรับแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญได้แก่แม่น้ ำเจ้ำพระยำที่ไหลผ่ำนตัวเมือง  และประชำชน
น ำมำใช้ในกำรอุปโภคบริโภครวมทั้งเป็นแหล่งน้ ำดิบหลักในกำรผลิตน้ ำประปำ ของกำรประปำภูมิภำคจังหวัด
ชัยนำทส ำหรับแหล่งน้ ำธรรมชำติอ่ืน ในเขตเทศบำล เป็นแหล่งน้ ำขนำดเล็ก ได้แก่ หนองคลี่ หนองอิฐ                   
และหนองหลวง            



 8.2  ป่าไม้   ในเขตเทศบำลไม่มีป่ำไม ้

8.3  ภูเขา  ในเขตเทศบำลไม่มีภูเขำ 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 
 ในเขตเทศบำลไม่มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญในพ้ืนที่   มี เพียงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ                     

พ้ืนที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกมีบ้ำง ไม่มีภูเขำ ไม่มีป่ำไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เพ่ือกำรอยู่อำศัย และประกอบธุรกิจ 
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