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********************************************************** 
  สวัสดีค่ะพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และท่านผู้อ่านทุก
ท่าน  ตามที่เทศบาลต าบลดอนทรายได้จัดท าจดหมายข่าวมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ปรากฏว่ามีการเรียกร้องให้ท า
จดหมายข่าวเป็นรายปักษ์เพ่ือความสะดวกในการรับทราบข่าวสารของเทศบาลเป็นระยะและสามารถติดตามการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนทรายได้สะดวกยิ่งขึ้น  ดังนั้นในปีนี้  เทศบาลต าบลดอนทรายจะจัดท าจดหมาย
ข่าวเป็นรายปักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เทศบาลต าบล
ดอนทรายได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามแผนงานหรืองบประมาณ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางเทศบาล
เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบลดอนทราย 

ประวัติความเป็นมาของต าบลดอนทราย 
 

 ก่อนปี 2460 ต าบลดอนทรายตั้งอยู่ที่ดอน ซึ่งคนสมัยก่อน เรียกว่า “โคก” ในขณะที่เจ้าเมืองพัทลุงได้
ออกเยี่ยมราษฎร ขุนศรีสงครามซึ่งเป็นก านันสมัยนั้น ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของต าบลและบ้านต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยค าว่าโคกส่วนใหญ่ เช่น บ้านโคกจันนา บ้านโคกกอ ฯลฯ เจ้าเมืองพัทลุงไม่เข้าใจค าว่า “โคก” 
หมายถึงอะไร ก านันจึงอธิบายว่า “โคก” คือที่ราบสูงที่ประกอบด้วยดินทราย เจ้าเมืองพัทลุงจึงเปลี่ยนค าว่า 
“โคก” เป็น “ดอน” แทน จึงได้ชื่อว่า “ดอนทราย” จนถึงปัจจุบันและเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเทศบาลต าบลดอนทราย ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทรายมาเป็นเทศบาล
ต าบลดอนทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลนาขยาด  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลโตนดด้วน ต าบลหนองพ้อ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
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 เมือ่วันที่  9 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.  ดร.ศุภพงค์  ทองศรีนุ่น  นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย  
ได้ประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและได้มอบหมายให้พนักงานประปาและช่างไฟฟ้าลงไปซ่อมแซมให้
เรียบร้อยเพื่อความสะดวกของประชาชน     

 
 

 เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2562 พนักงานแต่ละกองได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก          
ดร. ศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น  นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย ได้ลงพ้ืนที่ซ่อมแซมประปา  ไฟฟ้าและถนนและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนค่อยให้ความสะดวกในแต่หมู่บ้านและได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
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   เมื่ อวันที่  22   พฤศจิกายน   2562   เวลา  14 .00   น .  ดร.ศุภพงศ์   ทองศรีนุ่ น 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนทรายและข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน รัก
ต้นไม้ ประจ าปี 2562 เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้
ในท้องถิ่น ชุมชนให้ร่มเย็นน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการจัด
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีตัวแทนแต่ละหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้าร่วมรับพระราชทาน ดร.ศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น  นายกเทศมนตรีต าบลดอนทรายในฐานะผู้บริหารจึงเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เพ่ือน ามามอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลดอนทราย เพ่ือให้หน่วยงานและครัวเรือนทุกครัวได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการ เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ หอประชุมใหม่  
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
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  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2562 ดร.ศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น นายกเทศมนตรีต าบลดอนทรายและ
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดอนทรายได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  
เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย  
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**กฎหมายน่ารู้ ตอน ที่ดินตาบอดขอเปิดทางจ าเป็นได้ 

 - หากคุณมีที่ดินตาบอด ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่น ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ คุณมีสิทธิขอเปิด "ทางจ าเป็น" 
กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ได้ 
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