
ข้อมูลทั่วไป 
๑. สภาพทั่วไป 
  ๑.๑ ที่ต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เป็นต าบลขนาดเล็กต าบลหนึ่งของอ าเภอปากพลี ซึ่งต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๑ 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีท้ังหมด ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือ ๖๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากอ าเภอปากพลี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ ได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๒ 
มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๑.๒ อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลเกาะโพธิ์ ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลศรีจุฬา ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

  ๑.๓ ภูมิประเทศ 
  ต าบลท่าเรือมีพื้นท่ีท้ังหมด ๔๖,๙๘๒ ไร่ หรือ ๗๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สภาพ
ความลาดชันของพื้นท่ีอยู่ในช่วง ๐.๕% พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบลุ่มเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วม
ขังทุกปี ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้และแม่น้ ามีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายไหลผ่านต าบล มีต้นไม้
ขนาดเล็กขึ้นเป็นหย่อม ๆ 
  ๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ท่ี ๑ บ้านเกาะกา นายบุญทัน ทีกา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๒ บ้านล าบัวลอย นายประทีป บุญเทียน เป็นก านัน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๓ บ้านแขมโค้ง นายปรีชา บุญลาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๔ บ้านไผ่ล้อม นายจารุวัฒน์ น้อยส าแดง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าควายแห นายอาภรณ์ รอดเกตุกุล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๖ บ้านโคกส าโรง นางสาวศิรินภา ศิลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๗ บ้านศาลเจ้า นางสาวทัศนีย์ เครืออาษา เป็นผู้ใหญ่ พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี ๘ บ้านท่าประดิษฐ์ นายชูชาติ กรรณิการ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นท่ีอยู่ในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๕ ประชากร 
        ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 เกาะกา 454 466 920 325 
2 ล าบัวลอย 303 323 626 194 
3 แขมโค้ง 178 172 350 129 
4 ไผ่ล้อม 180 168 348 127 
5 ท่าควายแห 166 170 336 135 
6 โคกส าโรง 241 243 484 140 
7 ศาลเจ้า 194 207 401 148 
8 ท่าประดิษฐ์ 228 252 480 182 

รวม     1,944      2,001     3,945     1,380  

แหล่งข้อมูล : จากฝ่ายทะเบียนและบัตร อ าเภอปากพลี ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
  
๒. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 
  ๒.๑ การคมนาคม 
  ต าบลท่าเรือ มีการคมนาคมทางบกท่ีค่อนข้างสะดวก เนื่องจากเป็นต าบลท่ีมีเขตติดต่อกับอ าเภอเมือง
นครนายก มีเส้นทางคมนาคมท่ีใช้ติดต่อ ระหว่างต าบลได้ทุกฤดูกาล ในสภาพปัจจุบันการคมนาคมภายในต าบล 
สามารถติดต่อเช่ือมกันได้ทุกหมู่บ้าน การเดินทางสัญจรไปมาส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
รถจักรยาน ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 
  ๒.๒ การไฟฟ้า 
  ต าบลท่าเรือ มีไฟฟ้าใช้ท่ัวทั้งพื้นท่ี  
 
 
๓. ด้านเศรษฐกิจ  
  ๓.๑ การเกษตร  
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร (ท านา) ประมง 
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและรับจ้างท่ัวไป 
 
 
 
 



 ๔. ด้านสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
  มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวน ๒ แห่ง 

โรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน 

โรงเรียนวัดเกาะกา (หมู่ ๑) ๑๕ ๑๑๒ 

โรงเรียนวัดล าบัวลอย (หมู่ ๒) ๔ ๕๐ 

  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนครู จ านวนนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าเรือ (หมู่ ๑) ๒ ๒๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดล าบัวลอย (หมู่ ๒) ๒ ๑๘ 

  ๔.๒ การสาธารณสุข 
  มีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน ๑ แห่ง สถานท่ีต้ังคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านเกาะกา  
  
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 น  า 
 1. แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบลท่าเรือ มีแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ท่ัวไปท้ังต าบล จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

   1.1 คลองล าอ้ายงอน  
   1.2 คลองแขมโค้ง  
   1.3 คลองศาลเจ้า 
   1.4 คลองมโนรมย์  
   1.5 คลองไผ่ล้อม 
   1.6 คลองล าอ้ายเต่ิง 
2. แหล่งน้ าสร้างขึ้น มีแหลงน้ าท่ีสร้างขึ้น สระน้ าสาธารณะ 13 สระ คลองส่งน้ าชลประทาน จ านวน 4 แห่ง 
3. ระดับน้ าใต้ดินในต าบลท่าเรือเฉล่ีย 5 เมตร โดยมากแล้วจะไม่ค่อยใช้น้ าบ่อดินเนื่องจากมีรสเปรี้ยว 
5.2 ป่าไม้ ในเขตต าบลท่าเรือไม่มีป่าไม้ 
5.3 ภูเขา ในเขตต าบลท่าเรือไม่มีภูเขา 
5.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. การเมืองการบริหาร 

  ๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๘ คน 
 ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในสภาอบต. 

1 นายปิยะ  บุญขีด สมาชิกสภาฯ หมู่ 1   

2 นายบัญชา  ล าบัวลอย สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒   

3 นายศิริพงศ์  เนื่องจากจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓   

4 นายนิคม  ไชยสวน สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ ประธานสภาอบต.  

5 นางสนิท  รอดเกตุกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕   

6 นายเดชา  ฉ่ าศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ รองประธานสภาอบต.  

7 นายไพริน  มณี สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗   

8 นายกล้า  สาระกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘   
 


