เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
อําเภอแม่ท ะ จังหวัด ลําปาง โดยรับรวมพื้น ที่บางส่ว นของบ้านอ้ว น หมู่ที่ ๓ และบ้านหนามปู่ย่า
หมู่ที่ ๘ ขององค์การบริหารส่ว นตําบลนาครัว อําเภอแม่ท ะ จังหวัด ลําปาง เพื่อประโยชน์ในการ
จัด บริการสาธารณะ ประกอบกับได้มีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว โดยให้มีแ นวเขตตามคําบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัวไว ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบริเวณจุดกึ่งกลางน้ําแมจางบริเวณหวยแมแพดไหลมาบรรจบน้ําแมจาง
บริเวณพิกดั NA ๔๙๖๐๕๑
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางลําหวยแมแพด ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลปาตัน
กับตําบลน้ําโจไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผานถนนบานปาตัน - บานหนอง ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรง
บริเวณกึ่งกลางลําหวยแมแพด บริเวณพิกัด NA ๕๐๘๐๕๗ ระยะทางประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตัดผานถนนบานนาคตแพะ - บานหลายทุง
ถึงหลัก เขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด NA ๕๓๕๐๕๑ ระยะทาง
ประมาณ ๒,๖๘๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณ
ลําเหมืองสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด NA ๕๔๐๐๕๔ ระยะทางประมาณ ๘๓๙ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๔ เปน เสนตรงไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต ถึงหลัก เขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณ
ทางสาธารณประโยชนขางโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี บริเวณพิกัด NA ๕๔๔๐๕๒ ระยะทางประมาณ
๔๘๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบตามแนวฝงทิศใต ทางสาธารณประโยชนไปทางทิศตะวันออกตัดผาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๖ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางทางสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด
NA ๕๔๕๐๕๑ ระยะทางประมาณ ๑๒๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบตามแนวฝงทิศใต ทางสาธารณประโยชน ไปทางทิศตะวันออกขามผาน
ลําหวยแมพวก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางลําหวยแมพวก บริเวณพิกัด NA ๕๔๖๐๕๑ ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผานทางสาธารณประโยชน ถึงหลัก
เขตที่ ๘ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต รงบริ เ วณทางสาธารณประโยชน ฝ ง ทิ ศ ใต ใ กล ส ะพานข า มห ว ยแม ท ะ บริ เ วณพิ กั ด
NA ๕๕๐๐๕๓ ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแนวฝงทิศใตทางสาธารณประโยชน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลัก
เขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณฝงทิศใตทางสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด NA ๕๕๓๐๕๕ ระยะทางประมาณ
๓๘๓ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๙ เปนเสน ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตขามหวยแมทะตัดผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๓๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๖ บริเวณพิกัด
NA ๕๕๕๐๕๔ ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณใกลบอน้ําสาธารณะ
บริเวณพิกัด NA ๕๕๕๐๕๐ ระยะทางประมาณ ๑๘๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศใตตัดผานถนนบานหนามปูยา - บานหลุก ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางฌาปนสถานบานหนามปูยา บริเวณพิกัด NA ๕๕๕๐๔๕ ระยะทางประมาณ ๗๒๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบตามแนวเขตฌาปนสถานบานหนามปูยา ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู
ขางฌาปนสถานบานหนามปูยา บริเวณพิกัด NA ๕๕๔๐๔๓ ระยะทางประมาณ ๒๑๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตัดผานถนนบานอวน - บานน้ําโทง ถึงหลัก
เขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางลําเหมืองสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด NA ๕๔๘๐๓๖ ระยะทางประมาณ
๙๑๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบตามแนวฝงทิศใตลําเหมืองสาธารณประโยชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูบริเวณที่ลําเหมืองสาธารณประโยชนบรรจบกับทางสาธารณประโยชน บริเวณ
พิกัด NA ๕๔๑๐๓๑ ระยะทางประมาณ ๘๗๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบตามแนวฝงทิศตะวันออกทางสาธารณประโยชนไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณฝงทิศตะวันออกทางสาธารณประโยชน บริเวณพิกัด NA ๕๔๒๐๓๐
ระยะทางประมาณ ๑๖๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณทอสงน้ํา
ของสถานีสูบน้ําพลังไฟฟาบานนากวาว บริเวณพิกัด NA ๕๓๒๐๒๓ ระยะทางประมาณ ๗๙๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตัดผานถนนบานนากวาว - บานหนองถอย
ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดกึ่งกลางน้ําแมจาง บริเวณพิกัด NA ๕๕๕๐๑๘ ระยะทางประมาณ
๑,๘๔๖ เมตร

ดานใต
จากหลักเขตที่ ๑๘ เปนเสนเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางน้ําแมจางซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลปาตัน
กับตําบลบานกิ่วไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณหวยรองฮีไหลมาบรรจบน้ําแมจาง
บริเวณพิกัด NA ๕๑๗๐๒๑ ระยะทางประมาณ ๕,๘๗๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เปนเสนเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางหวยรองฮี ไปทางทิศใตซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลปาตัน กับตําบลบานกิ่ว ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณหวยผูเบอะไหลมาบรรจบกับหวยรองฮี
บริเวณพิกัด NA ๕๑๗๐๑๗ ระยะทางประมาณ ๖๖๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๐ เปนเสนเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางหวยผูเบอะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตซึ่งเปนเสน
แบงเขตระหวางตําบลปาตันกับตําบลบานกิ่ว ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณฝายน้ําลนหวยผูเบอะ บริเวณ
พิกัด NA ๕๐๔๐๑๔ ระยะทางประมาณ ๑,๓๙๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เปนเสนเลียบตามแนวปาละเมาะ (ตามหลักเขตไมแกน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลปาตันกับตําบลบานกิ่ว จนถึงหวยลึกเปนหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณ
กึ่งกลางลําหวยลึก บริเวณพิกัด NA ๔๘๐๐๐๒ ระยะทางประมาณ ๒,๘๕๑ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๒๒ เปน เสน เลียบตามแนวสันเขาดอยโตนไปทางทิศตะวัน ตกซึ่งเปน เสน แบงเขต
ระหวางตําบลปาตัน กับตําบลบานบอม ถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณสัน เขาดอยโตน บริเวณพิกัด
NA ๔๖๒๙๙๗ ระยะทางประมาณ ๑,๖๑๕ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๓ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขาดอยโตนไปทางทิศเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตํา บลป าตั น กับ ตํา บลบ า นนาแส ง ถึง หลัก เขตที่ ๒๔ ซึ่ งตั้ ง อยู ต รงบริ เ วณสั น เขาดอยโตน บริเ วณพิ กั ด
NA ๔๖๑๐๐๕ ระยะทางประมาณ ๘๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๔ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขาดอยโตนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนเสน
แบงเขตระหวางตําบลปาตันกับตําบลน้ําโจ ถึงหลักเขตที่ ๒๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณลําหวยแพน บริเวณพิกัด
NA ๔๘๒๐๒๒ ระยะทางประมาณ ๒,๘๙๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๕ เปนเสนเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางหวยแพนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนเสน
แบงเขตระหวางตําบลปาตันกับตําบลน้ําโจ ถึงหลักเขตที่ ๒๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดกึ่งกลางน้ําแมจางบริเวณ
หวยแพนไหลมาบรรจบน้ําแมจาง บริเวณพิกัด NA ๔๙๗๐๔๑ ระยะทางประมาณ ๓,๐๗๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๖ เปนเสนเลียบตามจุดกึ่งกลางน้ําแมจางไปทางทิศเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลปาตันกับตําบลน้ําโจ ถึงหลักเขตที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๙๘๔ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

