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เรื่อง องคการบริหารสวนตําบลนครชุม

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

              ดวย ฯพณฯ รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จดัตัง้

องคการบรหิารสวนตาํบล  เมื่อวนัที่ 19  มกราคม  2539  เพื่อจดัตัง้สภาตาํบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงนิอดุหนนุใน

ปีงบประมาณ 2536 ถงึปี 2538  เฉลีย่ไมตํ่ากวาปีละ 150,000  บาท  ซึ่งสภาตาํบลนครชมุ  อาํเภอเมอืงกาํแพงเพ

ชร  จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการจัดตัง้เป็นองคการบริหารสวนตําบลนครชุม  ตามประกาศของกระทรวง

มหาดไทย ดังกลาวดวย

ที่ตัง้             

               องคการบริหารสวนตําบลนครชุม  ปัจจุบันตัง้อยูเลขที่ 999 ถนนพหลโยธิน หมูที่  9  บานทุงเศรษฐี 

ตําบลนครชุม  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร   62000 เดิมตัง้อยูที่หมู  10  บานโนนมวง  ตําบล

นครชมุ   อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร  และองคการบรหิารสวนตาํบลนครชมุไดยายมาทาํการ ณ

ที่แหงใหมที่บานทุงเศรษฐี  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.2550 

ผูอุทิศที่ดิน

           เน่ืองจากคณุเกษม – คณุจนิตนา  ตระกลูยิง่เจริญ  ไดเดนิทางมาเสยีภาษีบาํรงุทองที่ ณ  ที่องคการบรหิาร

สวนตําบลนคชุม  (แหงเดิม)  เห็นวาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคับแคบ จึงมีความประสงคจะมอบที่ดินให

จํานวน 6 ไรเศษ  เพื่อสรางอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนครชุม

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานของทองถิ่น

            องคการบรกิารสวนตาํบลนครชมุ ตัง้อยูในเขตอาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร ตัง้อยูที่ เสน

ละติจูด 16.30 องศาเหนือ กึ่งละติจูด 16.24 องศาเหนือ กับลองติจูด 99.25 องศาตะวันออก กึ่งลองติจูด 99.33
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องศาตะวันออก หางจากจังหวัดกําแพงเพชร ไปทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี

                   ทศิเหนือ  ตดิตอกบัทรงธรรม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร โดยมีแนวเขตเริม่ตน

จากกิ่วขมิน้ ที่บริเวณพิกัด NU 402225 ไปถนนสาย ร.พ.ช. ประมาณ 5 กิโลเมตร ถนนลูกรังที่ตอจากถนน ร.พ.

ช. อีก 2 กิโลเมตร ถึงเขาตองควงไปตามชายเขา ระหวางหมูที่ 7 ตําบลนครชุม กับหมูที่ 5 ตําบลทรงธรรมไปจด

ถนนลกูรงัที่พกิดั NU447246 ไปตามถนนสหกรณระหวาง  หมูที่ 9 ตาํบลทรงธรรม  กบัหมูที่ 7,11 ตาํบลนครชมุ

  ถึงพิกัด  NU 506246 ไปตามถนนสหกรณจนถึงคลองแมคลอที่สะพานสายเอเชียที่พิกัด  NU 519241 ไปตาม

คลองแมคลอ  ระหวาง  หมูที่  6 ตาํบลนครชมุ  กบัหมูที่  1 ตาํบลทรงธรรมไปจดหลกัเขตที่ 1 ของเทศบาลเมอืง

กําแพงเพชร  ที่บริเวณพิกัด NU550211  ระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร

                   ทศิตะวนัออก  ตดิตอกบัตาํบลในเมอืง  และตาํบลเทพนคร อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพง

เพชร  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแมน้ําปิงที่บริเวณพิกัด  NU 530241  ไปทางทิศใต ตามฝ่ังตะวันตกของแม

น้ําปิงถงึหลกัเขตที่ 10 ของเทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร  บรเิวณพกิดั  NU 574474  ไปทางทศิตะวนัออกถงึกึ่งกลาง

แมน้ําปิง  ระหวางหลักเขตที่ 9 กับหลักเขตที่  10  ของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  ที่บริเวณพิกัด

  NU 576176  แลวไปตามลําแมน้ําปิงทางทิศใตบริเวณพิกัด NU 571149 ระยะทางประมาณ  12 กิโลเมตร

                  ทศิใต    ตดิตอกบัตาํบลอางทอง  ตาํบลคลองแมลายและตาํบลทาขนุราม  อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

  จงัหวดักาํแพงเพชร  โดยมีแนวเขตเริม่ตนกึ่งกลางแมน้ําปิง  ที่บรเิวณพกิดั NU 571149  ไปทางทศิตะวนัออกตาม

แนวคลองกัน้ผานถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณพิกัด  NU 560150  แลวไปทางทิศใตตามแนวถนนพหลโยธินถึง  ที่

บรเิวณพกิดั  NU 560143 ไปทางทศิตะวนัออกตามแนวถนนพหลโยธนิถงึ ที่บรเิวณพกิดั  NU 560143  ไปทางทศิ

ตะวันตกตามแนวถนนขางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดดานทางทิศเหนือแลวไปทางตามแนวคลองแมลายถึงโรงสูบ

น้ําของปฏิรูปที่ดินผานทุงนาน้ําราด  ทางเหนือจดถนนแบงเขตระหวางตําบลทาขุนรามกับตําบลนครชุมแลวไป

ตามแนวสายไฟฟ าแรงสงู  ผานทงุนาน้ําราดผานคลองสวนหมาก  ไปตามแนวแบงเขตระหวางบานเนินสาํราญ  หมู

ที่ 12  ตาํบลนครชมุ  ตดิกบับานหวัฝายเหนือ  หมูที่ 9 ตาํบลทาขนุราม  สิน้สดุที่บรเิวณพกิดั NU 414215  ระยะทาง

ประมาณ  17  กิโลเมตร

                  ทศิตะวนัตก   ตดิตอกบัตาํบลนาบอคาํ  อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร  โดยมีแนวเขต

เริ่มตนที่บริเวณพิกัด  NU 414215  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวสันเขากิ่วขมิน้  สิน้สุดที่บริเวณ

  พิกัด NU 402225  ระยะทางประมาณ  1.3  กิโลเมตร

ภูมิประเทศ

            สภาพภูมิประเทศของตําบลนครชุม โดยทัว่ไปเป็นพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําปิงไหลผาน หมูที่ 1 บานวังยาง

  หมูที่ 2 บานหวัยาง  , หมูที่ 3 บานปากคลองใต ,  หมูที่ 4  บานปากคลองกลาง , หมูที่  6  บานสวางอารมณ  และมี

คลองสวนหมากไหลผานหมูที่  2  ,  หมูที่ 3 , หมูที่ 4 , หมูที่ 5 , และหมูที่ 6
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จํานวนหมูบาน

            ตาํบลนครชมุ  อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร  มีหมูบาน 12 หมูบาน  จาํนวนหมูบาน  ที่อยูใน

เขต  องคการบริหารสวนตําบลนครชุม  เต็มทัง้หมูบาน มี  7  หมูบาน ไดแก

             หมูที่ 1     บานวังยาง                                       มีจํานวนประชากร              2,156     คน

             หมูที่ 7    บานทุงสวน                                      มีจํานวนประชากร                 796     คน

             หมูที่ 8    บานคลองแมลายเหนือ              มีจํานวนประชากร                 557     คน

             หมูที่ 9    บานทุงเศรษฐ ี                                มีจํานวนประชากร              1,205     คน

             หมูที่ 10  บานโนนมวง                                   มีจํานวนประชากร              1,235     คน

             หมูที่ 11  บานหวังใหม                                   มีจํานวนประชากร                 814     คน

             หมูที่ 12  บานเนินสําราญ                             มีจํานวนประชากร                 601     คน     

             หมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลนครชุมบางสวน  มี  4  หมูบาน  ไดแก

                     หมูที่ 2  บานหัวยาง                                 มีจํานวนประชากร              1,103     คน

                     หมูที่ 3  บานปากคลองใต                    มีจํานวนประชากร                   64     คน

                     หมูที่ 13  บานปามะมวง                        มีจํานวนประชากร                 768     คน

                     หมูที่ 6  บานสวางอารมณ                    มีจํานวนประชากร                 687     คน

   หมบูานที่อยูนอกเขตองคการบรหิารสวนตาํบลนครชมุ  โดยอยูในเขตเทศบาลตาํบลนครชมุ  ทัง้หมบูานมี 2 หมู

บาน  หมูที่ 4 บานปากคลองกลาง  หมูที่  5  บานนครชุม

 

คําสําคัญ : องคการบริหารสวนตําบลนครชุม

ที่มา : https://www.sites.google.com/site/nakhonchum999/saonakhonchum

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=740&code_db=610013&code_type=01
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