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เรื่อง องคการบริหารสวนตําบลทุงทราย

รายละเอียด

ตําบลทุงทราย แตเดิมขึ้นอยูในเขตการปกครองของตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ตอมา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศแบงการปกครองออกเป็นตําบลทุงทราย และไดแยกตัว ออกมา

จากอาํเภอคลองขลงุ เป็นกิง่อาํเภอทงุทรา ซึ่งมี  3  ตาํบลคอื  ตาํบลทงุทราย ตาํบลทงุทองและตาํบลถาวรวฒันา 

โดยนําคําทายของ 3 ตําบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเป็น

 “กิ่งอําเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทัง่ยกฐานะเป็น "อําเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

องคการบริหารสวนตําบลทุงทราย

จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. 2537โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

ลงวนัที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2538  และไดยกฐานะเป็น  “เทศบาลตาํบลทงุทราย”  เมื่อวนัที่  29  สงิหาคม 2550  โดย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550

       ผูบริหารตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน
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      1. จอ.ปัญญา    ฟ ากระจาง    กํานันตําบลทุงทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ 

      2. นายพิสูจน    ดีพิจารณ      กํานันตําบลทุงทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ

      3. นายสุธน     สังขทอง        ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงทราย

      4. นายปรีชา     พุทธรักษา    นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงทราย

      5. นายสุธน    สังขทอง        นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงทราย

      6. นายสุธน    สังขทอง        นายกเทศมนตรีตําบลทุงทราย

      7. นายพิสูจน   ดีพิจารณ     นายกเทศมนตีตําบลทุงทราย 

ที่ตัง้ ตําบลทุงทราย ตัง้อยูในเขตการปกครองของอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร บนฝ่ังตะวันออก

ของแมน้ําปิง หางจากตัวจังหวัดกําแพงเพชร มาทางดานทิศใตประมาณ 50 กิโลเมตร

อาณาเขต   ทิศเหนือ จดตําบลทุงทอง อําเภอทรายทองวัฒนาและตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม

                          ทิศใต  จดตําบลทามะเขือ ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง

                          ทิศตะวันออก จดตําบลถาวรวัฒนา อําเภอทรายทองวัฒนา

                          ทิศตะวันตก จดตําบลวังบัว อําเภอคลองขลุง

เน้ือที่  ตําบลทุงทรายมีเน้ือที่ประมาณ 56,750 ไร หรือประมาณ 90.80 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ  พื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ดินรวนปนทรายเหมาะแกการเพาะปลูก ทําไร ทํานา ทําสวน

ขอมูลประชากร 1. จํานวนหมูบาน  17  หมูบาน   จํานวนครัวเรือน  3,111   ครัวเรือน

                                    2. จํานวนประชากรทัง้หมด  9,143   คน  ชาย   4,25  คน  หญิง  4,618  คน

                                    3. มีความหนาแนนเฉลี่ย 100.69  คน / ตารางกิโลเมตร     

                                    4. มีความหนาแนนเฉลี่ย  2.94 คน / ครัวเรือน

โครงสรางพืน้ฐาน

การคมนาคม การคมนาคมในตําบลทุงทราย มีเสนทางคมนาคมระหวาง หมูบาน ตําบล และอําเภอดังน้ี 

     1. ถนนลาดยางสายทามะเขือ - ทุงทอง ผานหมูที่  14,13,1,10,11,15,9

     2. ถนนลาดยางสายทุงสนุน-   ทุงมหาชัย ผานหมูที่  5,16

     3. ถนนลาดยางสายทุงทรายออก- บึงบาน  ผานหมูที่  11,5,16

     4. ถนนลาดยางสายบานหนองนกชุม   ผานหมูที่   13

     5. ถนนลาดยางสายบานวังน้ําแดง ผานหมูที่  14,17

     6. ถนนลาดยางสายทุงทราย- โพธิ ์พัฒนา ผานหมูที่  1,7,8

     7. ถนนลาดยางสายทุงทราย- สามจบ ผานหมูที่  1,6,4

     8. ถนนลาดยางสายไทรยอย- พานทอง ผานหมูที่  9
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     9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไมไผภายในหมูบาน  หมูที่  1,2,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17

     10. ถนนลาดยางภายในหมูบานจํานวน  7 หมู หมูที่  1,2,9,10,12,17

        ถนนลาดยาง       ระยะทางรวมประมาณ   36.015  กิโลเมตร

        ถนนคสล. / คสม.  ระยะทางรวมประมาณ  8.18   กิโลเมตร

        ถนนลูกรัง / ดิน     ระยะทางรวมประมาณ  8.35    กิโลเมตร

ดานสาธารณูปโภค

       1. การไฟฟ า

       การใหบรกิารกระแสไฟฟ าเป็นหน าที่ของการไฟฟ าสวนภมูิภาค  สามารถใหบรกิารไดครอบคลมุทกุหมบูานใน

เขตเทศบาล  แตยังไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

                -  ครัวเรือนทัง้หมด                3,111    ครัวเรือน            

                -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ าใช       3,025    ครัวเรือน 

        2. การประปา  

        การบริการดานการประปา เป็นระบบประปาหมูบานของหนวยงานตางๆ  เชน  กรมอนามัย กรมการเรงรัด

พัฒนาชนบท กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรธรณีฯ ปัจจุบันไดถายโอนมาใหเทศบาลตําบลทุงทรายดูแลสามารถให

บริการไดทุกหมูบาน  แตยังไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

              -  ครัวเรือนทัง้หมด                     3,111     ครัวเรือน         

              -  ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช     3,085     ครัวเรือน 

        3. การโทรคมนาคม

              -  ที่ทําการไปรษณียทุงทราย      อยูในพื้นที่ หมูที่  1

              -  ตูโทรศพัทสาธารณะ   9  ตู    อยูในพื้นที่ หมูที่  1,10,13,16,17   โทรศพัทที่ประชาชนเป็นผูเชาเลข

หมายอีกประมาณ  290  เลขหมาย

             -  สถานีรบั – สง สญัญาณโทรศพัทระบบ  DTAC,TRUEMOVE,ToT  ตัง้อยูหมูที่  10  และระบบ  GSM

 ตัง้อยูหมูที่  1

ดานการศึกษา

        -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         5  แหง          

        -  โรงเรียนประถมศึกษา    5  แหง

       -  โรงเรียนมัธยมศึกษา       1  แหง

       -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1  แหง
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       -  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  17  แหง

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        1.  ทรัพยากรดิน

        สภาพดนิโดยทัว่ไปในเขตเทศบาลตาํบลทงุทราย เป็นดนิรวนปนทราย มีความอดุมสมบรูณปานกลางเหมาะ

แกการเพาะปลูก

        2. ทรัพยากรน้ํา  แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือ

               -  คลองกงจีน                ไหลผาน     หมูที่   3, 17, 14

              -  คลองปลารา (2R)    ไหลผาน    หมูที่   9, 15, 11, 10, 6, 4

              -  คลองเวทนา               ไหลผาน    หมูที่   8, 7, 1, 10 มารวมกับคลองปลาราหมูที่ 6

              -  คลองตะกอง               เป็นคลองเก็บน้ําเพื่อการเกษตรขนาดใหญ อยูในพื้นที่หมูที่ 11,5,6,4

              -  คลองดวน(1R)           ไหลผาน     หมูที่     12, 2, 13

              -  บึงทาก เป็นบึงเก็บน้ําเพื่อการเกษตรขนาดพื้นที่ประมาณ 43  ไร อยูในพื้นที่หมูที่ 16

      3. ทรัพยากรปาไม

       พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุงทราย บางสวนอยูในเขตปาหนองคลา - ดงฉัตร ซึ่งแตเดิมมีสภาพปาไมที่อุดม

สมบูรณมาก ทัง้ไมสัก ยาง มะคา และประดู แตในปัจจุบันป าไมดังกลาวไดถูกบุกรุก  แผวถางทําลายเพื่อใชพื้นที่

ทําการเกษตรมาเป็นเวลานาน จนในขณะน้ีสภาพปาไดหมดไป

คําสําคัญ : องคการบริหารสวนตําบล

ที่มา : http://www.thungsaikpp.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=5383036

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-18

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=884&code_db=610013&code_type=08
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