เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เป็นเทศบาลตําบลต้นธงชัย
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป็นเทศบาลตําบลต้นธงชัย
องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํ าบลที่ ได้ รับ การจัด ตั้ง เป็ น เทศบาลตํา บลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ ว นตํ าบลโอนไปเป็ น ของเทศบาลตํา บลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น และบรรดาข้ อบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่ว คราว จนกว่าจะได้มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เป็นเทศบาลตําบลต้นธงชัย
ลงวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดแนวเขตเทศบาลตําบลต้นธงชัยไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณสบห้วยแม่ก๋ง ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง บริเวณพิกัด N A ๕๐๘๓๖๗
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางห้วยจําบอน ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตําบลบ้านเอื้อม ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านขุนห้วยที่สันเขาดอยโป่งกะได ถึงหลักเขตที่ ๒ ตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขา
ดอยโป่งกะได บริเวณพิกัด N A ๕๓๑๔๐๑ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านเอื้อมกับ
ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศเหนือ ถึงเนิน ๖๘๖ สิ้นสุดที่ดอยโป่งกะได ถึงหลักเขตที่ ๓ ตัง้ อยู่ตรงบริเวณ
สันเขาดอยโป่งกะได บริเวณพิกัด N A ๕๓๒๔๑๑ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนิคมพัฒนากับตําบล
ต้นธงชัย ไปทางทิศใต้ ผ่านขุนห้วยแม่ทรายคํา ถึงหลักเขตที่ ๔ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางลําห้วยแม่ทรายคํา
บริเวณพิกัด N A ๕๔๗๓๙๐ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยแม่ทรายคํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนิคม
พัฒนากับ ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ตั้ง อยู่ตรงบริเ วณกึ่งกลางคลองชลประทาน
บริเวณพิกัด N A ๕๕๓๓๓๖ รวมระยะประมาณ ๕,๕๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองชลประทาน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนิคม
พัฒนากับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางคลอง
ชลประทาน บริเวณพิกัด N A ๕๕๖๓๓๓ รวมระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองส่งน้ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลทุ่งฝายกับ
ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางคลองส่งน้ํา บริเวณพิกัด N A ๕๕๕๓๒๙
รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองส่งน้ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลทุ่งฝายกับ
ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน
แม่วัง ฝั่งขวา บริเวณพิกัด NA ๕๖๘๒๙๕ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

-๒จากหลัก เขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึ่ง กลางคลองชลประทานแม่วัง ฝั่ง ขวา ซึ่ง เป็นเส้นแบ่ง เขต
ระหว่างตําบลทุ่งฝายกับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ตั้งอยู่ตรงบริเวณ
กึ่งกลางคลองชลประทานแม่วัง ฝั่งขวา บริเวณพิกัด N A ๕๖๕๒๘๖ รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบคลองส่งน้ํา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลทุ่งฝายกับตําบลต้นธงชัย ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๐๓๕ (ลําปาง – แจ้ห่ม) ที่กึ่งกลางสะพานข้ามลําห้วย บริเวณพิกัด N A ๕๗๕๒๘๗ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางกึ่งกลางห้วยแม่ทรายคํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลทุง่ ฝายกับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลาง
แม่น้ําวัง บริเวณพิกัด N A ๕๗๔๒๘๔ รวมระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําวัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลพิชัยกับตําบล
ต้นธงชัยและตําบลเวียงเหนือกับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขนานแนวกึ่งกลางกําแพงเมือง
โบราณ ระยะ ๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ตัง้ อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางถนนบ้านหนองละคอน - พระเจ้า
ทันใจ บริเวณพิกัด NA ๕๓๐๒๓๐ รวมระยะประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนบ้านหนองละคอน - พระเจ้าทันใจ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลบ่อแฮ้วกับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลาง
คลองส่งน้ํา บริเวณพิกัด N A ๕๐๙๒๘๔ รวมระยะประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองส่งน้ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านเป้ากับ
ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางคลองส่งน้ํา บริเวณพิกัด
N A ๕๐๐๒๙๑ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองส่งน้ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านเป้ากับ
ตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศเหนือ ถึง หลักเขตที่ ๑๕ ตั้งอยู่ตรงบริเ วณสบห้วยแม่ก๋ง บริเ วณพิกัด
N A ๔๙๙๓๐๗ รวมระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่ก๋ง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านเป้า
กับตําบลต้นธงชัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๖,๔๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

