
           เทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประวัติ ความเปน็มา 

 เมื่อประมาณ 800 ปี ท่ีผ่ามา เจ้าพระยาอภัยภูเบศ เจ้าเมืองปราจีนบุรีได้เดินทางมาตรวจราชการ
เย่ียมหัวเมืองต่าง ๆ ในความรับผิดชอบและได้เดินทางมาถึงบริเวณท่าน ้า ริมคลองยาง (อยู่ในเขตพื นท่ีต้าบล
ท่าเกษมปัจจุบัน) เห็นว่าบริเวณพื นท่ีคลองยางมีน ้าท่าอุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวนและเชิญชวนให้ผู้อพยพ เข้าตั ง
บ้านเรือน ท้ามาหากินและเรียกหมู่บ้านนี ว่า บ้านท่าเกษม จนได้รับการยกฐานะขึ นเป็นต้าบลท่าเกษม และ
ยกระดับฐานะในรูปแบบการปกครองเป็นเทศบาลต้าบลท่าเกษม จากสุขาภิบาลท่าเกษม โดยใช้ช่ือตามต้าบล
ท่ีตั ง  ตั งแต่วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2542   

ที่ต้ังอาณาเขตและเขตปกครอง  
ท่ีตั งอาณาเขต เทศบาลต้าบลท่าเกษม  ตั งอยู่ทาง  ทิศตะวันออก จังหวัดสระแก้ว  อยู่ห่างจากท่ีว่า

การอ้าเภอเมืองสระแก้วระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ปัจจุบนั มีส้านักงานตั งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าเกษม 
อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

 
อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ท่ี 9 บ้านหัวกุญแจ ต้าบลท่าเกษม  
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าเกษม ต้าบลท่าเกษม  
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ้าเภอวัฒนานคร  
ทิศตะวันตก ติดต่อ กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค์ 
 

เขตการปกครอง  
เทศบาลต้าบลท่าเกษม แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนย่อยรวม 5 ชุมชน มี ประธานชุมชนและ 

คณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ ท้าหน้าท่ีตัวแทนชุมชน เพื่อประสานการท้างานและเป็นผู้ช่วยคณะผู้บริหาร
เทศบาลในการท้างานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ ดังนี  

ชุมชนย่อยท่ี 1 ชุมชนกรุงเกษม  
ชุมชนย่อยท่ี 2 ชุมชนตลาดท่าเกษม  
ชุมชนย่อยท่ี 3 ชุมชนวัดท่าเกษม  
ชุมชนย่อยท่ี 4 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
ชุมชนย่อยท่ี 5 ชุมชนหัวกุญแจ  
 
 
 



ประชากร 
   ชาย 1,636 คน  

หญิง 1,820 คน  
รวมทั งหมด 3,456 คน  
รวมครัวเรือนทั งหมด 1,166 ครัวเรือน  
สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน  

 
ภูมิประเทศ  

สภาพพื นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นดินอุดมสมบูรณ์พอสมควร เหมาะแก่การท้าไร่นา 
สวนผสม มีแหล่งน ้าธรรมชาติ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 15 % ถนนดิน 5 % ถนนคอนกรี ต และ
ลาดยาง 80%  

 
ภูมิอากาศ  เทศบาลต้าบลท่าเกษม อยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูได้แก่ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน –กุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – มิถุนายน  
ฤดูฝน ประมาณเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  

 
สภาพเศรษฐกิจ  

อาชีพ  
ประชาชนกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ การพาณิชย์และรับจ้าง  
- การพาณิชย์ของเทศบาลต้าบลท่าเกษม คือ การค้าขาย ท่ีมีลักษณะเป็นห้าร้าน ร้านค้า ท่ัว ไป  
- พืชเกษตรท่ีส้าคัญของเทศบาลต้าบลท่าเกษม คือ ข้าว,ข้าวโพด, มันส้าปะหลัง,อ้อย  
- การปศุสัตว์การเลี ยงสัตว์ของเกษตรกรเทศบาลต้าบลท่าเกษม มีการเลี ยงโดยท่ัวไป หรือเป็นการ 
เลี ยงภายในครัวเรือนเพื่อใช้เป็นแรงงานและเป็นอาหาร หรือขาย สัตว์ท่ีเลี ยงส่วนใหญ่ คือ โคเนื อ  
กระบือ สุกรไก่ เป็ด  
หน่วยธุรกิจ ในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม  

- ปั๊มน ้ามัน  2 แห่ง 
- โรงสีข้าว  4 แห่ง  
- ร้านซ่อมรถ  6 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  

 
การศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลท่าเกษม  ๑ แห่ง  
โรงเรียนบ้านท่าเกษม    ๑ แห่ง  
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา    ๑ แห่ง  
โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี    ๑ แห่ง  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์สระแก้ว  ๑ แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว ๑ แห่ง  



 
สาธารณสุข  

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าเกษม ๑ แห่ง  
-คลินิกเอกชน ๒ แห่ง  
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๓ แห่ง  
-นวดแผนไทย ๑ แห่ง  
 

สถาบันทางศาสนา  
มีวัด ๒ แห่ง คือ วัดท่าเกษม และวัดหัวกุญแจ  
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ป้อมต้ารวจ ๑ แห่ง  
เจ้าหน้าท่ีประจ้าสายตรวจ ๔ นาย  
อาสาสมัคร อปพร. ๕๐ นาย  
 

การโทรคมนาคม  
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๓๐ แห่ง  
 

 
การไฟฟ้า  

ในพื นท่ีเทศบาลต้าบลท่าเกษม ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส้าหรับไฟฟ้าสาธารณะ  
เทศบาลฯ มีหน้าท่ีในการติดตั งและซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- คลองน้า ธรรมชาติ  จ้านวน 1 แห่ง  
- บ่อน้า ต้น/สระน้า  จ้านวน  27 แห่ง  
- บ่อบาดาล   จ้านวน 17 แห่ง 


