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เรื่อง สถานีตํารวจภูธรบึงสามัคคี

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

              สถานีตํารวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร เดิมเป็นสถานีตํารวจภูธรตําบลระหาน อําเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตัง้อยูที่บานทุงสนุน หมูที่ 4 ตําบลระหาน อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร ตอมา กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสัง่ที่ 693/2529 ยกฐานะของสถานีตํารวจภูธรตําบล

ระหานใหมีอํานาจการสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลระหาน ตําบลวังชะโอน

และตําบลบึงสามัคคี ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบงเขตทองที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพง

เพชร ตัง้เป็นกิ่งอําเภอบึงสามัคคี มีเขตการปกครอง 3 ตําบล คือ ตําบลบึงสามัคคี ตําบลวังชะโอน และตําบลระ

หาน ตัง้แตวันที่ 30 เมษายน 2537 และในปี พ.ศ.2538 ไดแยกตําบลเทพนิมิต ออกจากตําบลระหาน ทําใหกิ่ง

อําเภอบึงสามัคคี มี 4 ตําบล 45 หมูบาน ตอมาไดสรางสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอบึงสามัคคีขึ้นใหม เป็นอาคาร

คอนกรีต 2 ชัน้ อยูที่ 247 หมู 5 ตําบลวังชะโอน กิ่งอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร และไดยายที่ทําการ

จากเดิมเขามาอยูเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 จนถึงปัจจุบัน และกิ่งอําเภอบึงสามัคคีไดยกฐานะเป็นอําเภอบึงสา
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มัคคี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 46 ก

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และสถานีตํารวจภูธรอําเภอบึงสามัคคี ไดเปลี่ยนชื่อเรียกหนวยงานตามมติ ก.ตร.

(ฉบับที่ 2) ในการประชุมครัง้ที่ 11/2550 เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2550 และประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง

การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการในสังกัดกอง

บัญชาการตํารวจนครบาล และตํารวจภูธรภาค 1 ถึง 9 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ

139 ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 ทําใหสถานีตํารวจมีชื่อเรียก "สถานีตํารวจภูธรบึงสามัคคี" ในปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

             สถานีตาํรวจภธูรบงึสามคัคี จงัหวดักาํแพงเพชร  มีเน้ือที่ประมาณ 377 ตารางกโิลเมตร    พื้นที่สวนใหญ

เป็นที่ราบลุม หางจากตัวจังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ 85  กิโลเมตร   อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด

กําแพงเพชร 

             อาณาเขต 

                    ทศิเหนือ           ตดิอาํเภอไทรงาม จงัหวดักาํแพงเพชร , อาํเภอโพธิ ์ประทบัชาง และอาํเภอโพทะเล

จังหวัดพิจิตร 

                    ทศิตะวนัออก  ตดิอาํเภอโพทะเล อาํเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร และอาํเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันคร

สวรรค 

                    ทิศตะวันตก     ติดอําเภอคลองขลุง และอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 

                    ทศิใต                 ตดิอาํเภอขาณวุรลกัษบรุี จงัหวดักาํแพงเพชร และอาํเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันคร

สวรรค

การคมนาคม

            การคมนาคมระหวางอําเภอบึงสามัคคี – จังหวัดกําแพงเพชร สามารถเดินทาง ได จํานวน 4 เสนทาง 

                     1. ถนนสายเอเซยี จากจงัหวดักาํแพงเพชร – สลกบาตร - อาํเภอขาณวุรลกัษบรุี – อาํเภอบงึสามคัคี 

ระยะทาง 99 กิโลเมตร 

                     2. ถนนสายกําแพงเพชร – ทามะเขือ – ปาพุทรา – อําเภอบึงสามัคคี  ระยะทาง 91 กิโลเมตร 

                     3. ถนนสายกาํแพงเพชร – ทงุมหาชยั – ทงุสนนุ – อาํเภอบงึสามคัคี   ระยะทาง 85 กโิลเมตร 

                     4. ถนนสายกาํแพงเพชร – ทงุมหาชยั – ทงุตากแดด – บานวดัใหม – อาํเภอ บงึสามคัคี ระยะทาง

89 กิโลเมตร 

            สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง          
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            ยานพาหนะที่ใชเดินทาง  ไดแก  รถยนต   รถจักรยานยนต   และรถที่ประกอบใชในการเกษตร 

การแบงเขตการปกครอง

          อําเภอบึงสามัคคี แบงเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 45 หมูบาน  ดังน้ี 

                    1. ตําบลวังชะโอน              จํานวน  14  หมูบาน 

                    2. ตําบลบึงสามัคคี             จํานวน  12  หมูบาน 

                    3. ตําบลระหาน                    จํานวน  10  หมูบาน 

                    4. ตําบลเทพนิมิต               จํานวน   9  หมูบาน 

          อําเภอบึงสามัคคี มีการปกครองเป็นเทศบาล 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล  3  แหง 

          สถานีตํารวจภูธร  จํานวน  1  แหง  คือ  สถานีตํารวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

          หนวยบริการประชาชน จํานวน 3 แหง 

                    1. หนวยบริการประชาชนตําบลระหาน 

                    2. หนวยบริการประชาชนตําบลบึงสามัคคี 

                    3. หนวยบริการประชาชนตําบลวังชะโอน

คําสําคัญ : สถานีตํารวจภูธรบึงสามัคคี

ที่มา : http://buengsamakke.kamphaengphet.police.go.th/index1.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=758&code_db=610013&code_type=10
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