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เรื่อง ประวัติอําเภอวังเจา

รายละเอียด

        อําเภอวังเจา เดิมเป็นสวนหน่ึงของอําเภอเมืองตาก ทางราชการไดแบงพื้นที่การปกครองออกมาตัง้เป็นกิ่ง

อําเภอวังเจา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับ ตัง้แต 12 ก.ค.

2539 ปีเดียวกัน และตอมาไดมีพระราชกฤษฏกายกฐานะขึ้นเป็น อําเภอวังเจา ตามโครงการอําเภอ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5

ธันวาคม ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550  

ที่ตัง้และอาณาเขต

        อําเภอวังเจาตัง้อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังน้ี

        ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

        ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

        ทิศใต ติดตอกับอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอพบพระจังหวัดตาก

        ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพบพระ และอําเภอเมืองตาก

การแบงเขตการปกครอง

         การปกครองสวนภูมิภาค
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         1. ตําบลเชียงทอง  14 หมูบาน

         2. ตําบลนาโบสถ     9 หมูบาน

         3. ตําบลประดาง      5 หมูบาน

         การปกครองสวนทองถิ่น

         ทองที่อําเภอวังเจา ประกอบดวย องคการบริหารสวนทองถิ่น จํานวน 4 แหง ไดแก

         1. เทศบาลตําบลวังเจา ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลเชียงทอง

         2. องคการบริหารสวนตําบลเชียงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบล

         3. องคการบริหารสวนตําบลนาโบสถ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาโบสถทัง้ตําบล

         4. องคการบริหารสวนตําบลประดาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลประดางทัง้ตําบล

คําขวัญจังหวัด 

         ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร เมืองไมและป างาม

คําขวัญอําเภอ             

         ประตูสูเมอืงตาก หลายหลากวฒันธรรม นําเศรษฐกจิขาวโพดลาํไย น้ําตกสวยใสโปงเป า คลองวงัเจาอทุยาน

สวยตระการผาทอ

ขอมูลทั่วไป

        1. ประวัติความเป็นมา     

        อําเภอวังเจา ตัง้อยูในเขตจังหวัดตาก ซึ่งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 394 กิโลเมตร ไดรับการยกฐานะขึ้นเป็นอําเภอตามโครงการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน

2550 แบงเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล 28 หมูบาน และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 แหง ประกอบ

ดวยเทศบาลตําบลวังเจา องคการบริหารสวนตําบลเชียงทอง องคการบริหารสวนตําบลนาโบสถ และองคการ

บริหารสวนตําบลประดาง 

        2. เน้ือที่/พืน้ที่ 

        ประมาณ 328.899 ตร.กม.

        3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   

        ฤดูรอน เริม่ตัง้แตเดอืนมีนาคม-พฤษภาคม มีอากาศรอนจดั แหงแลง ลมแรง อบอาวฤดูฝน เริม่ตัง้แตเดอืน

พฤษภาคม-ตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนน อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิดกัน้มรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 
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ขอมูลการปกครอง     

        1. ตําบล        3 แหง  

        2. หมูบาน    28 แหง

        3. เทศบาล    1  แหง

        4. อบต.        3 แหง

ขอมูลดานเศรษฐกิจ    

         1. อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม ปศุสัตว รับจาง คาขาย

         2. อาชีพเสริม ไดแก ผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

         3. จํานวนธนาคาร มี 3 แหง ไดแก

             - ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-5555-6061

             - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หนวยวังเจา โทร.0-5559-3094

             - หนวยบริการ ธนาคารออมสิน (ใหบริการเฉพาะวันอังคาร ณ ที่วาการอําเภอ)

         4. จํานวนหางสรรพสินคา  มี - แหง

ดานสังคม

         1. โรงเรยีนมธัยม ไดแก โรงเรยีนวงัเจาวทิยาคม โทร. 0-5559-3009 และโรงเรยีนนาโบสถพทิยาคม  โทร.

0-5559-3037

         2. มหาวิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โทร. 0-5551-2834-5

ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ

         ทรัพยากรป าไม 

ดานประชากร

         1. จํานวนประชากรทัง้สิน้         รวม 29,810  คน

         2. จํานวนประชากรชาย           รวม 15,021  คน

         3. จํานวนประชากรหญิง          รวม 14,789 คน

         4. ความหนาแนนของประชากร  88 คน/ตร.กม.

ดานการคมนาคม

          1. ทางบก         -

          รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1(พหลโยธิน)
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              - สถานีขนสง

              - สถานีรถไฟ 

          2.ทางน้ํา   

              - ทาเรือขนสงโดยสาร 

              - ทาแพขนานยนต       

ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม

         1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก   

            1. ลําไย

            2. ขาวโพดเลีย้งสัตว

            3. ขาว

            4. มะนาว

            5. มันสําปะหลัง

        2. ชื่อแหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก       

            1.แมน้ําปิง

            2. คลองวังเจา

        3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก

            1. บริษทัตากทรายทิพย จํากัด (ดูดทราย)

            2. นายบุญชัย ตัง้ปัญญา (ผลิตภัณฑคอนกรีต)

            3. บริษทั เอสแอลที จํากัด (ผลิตภัณฑแคลเซียมออกไซด)

            4. หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองแกสแอนดออก (บรรจุแกส)

            5. นายสังวร มีปัญโญ (ซอมเครื่องยนต)

            6. นางพรทิพย เจริญสิงห (ซอมเครื่องยนต)

            7. บริษทั จตุสิน (ผลิตปูนขาว)

            8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (ผลิตนมพาสเจอรไรท)

           

 

คําสําคัญ : ประวัติอําเภอวังเจา
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ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=698&code_db=610001&code_type=TK004
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