เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าเดื่อ
อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเต่า
จังหวัด เชีย งใหม่ อัน ได้แ ก่พื้น ที่บางส่ว นของ บ้านแปลง ๘ หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จ จริ ง ของพื้น ที่แ ละเขตการปกครองของเทศบาลตํ าบลท่ าเดื่อ ที่ยึ ด ถือ ในปัจ จุบั น และเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ ประกอบกับได้มีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าเดื่อ โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ลงวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
………….……………………
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลทาเดื่อ ไวดังนี้
หลั ก เขตที่ ๑ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ห า งจากจุ ด ศู น ย ก ลางทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข ๑๑๐๓ ตรงหลั ก
กม. ๓๔.๗๘๐ บริเวณพิกัด MV ๖๖๖๘๖๑
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูบนเสนขอบถนนเทศบาล ๒ ฝงดานซาย หางจาก
จุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ระยะ ๑,๑๓๕ เมตร บริเวณพิกัด MV ๖๗๗๘๕๕ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนเทศบาล ๒ ถึงหลักเขต
ที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูบนเสนขอบถนนเทศบาล ๒ ฝงทิศตะวันตก กอนถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ ระยะ ๑๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด MV ๖๗๙๘๕๙ รวมระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๓ เปน เสน เลียบไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือตามถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ ถึง
หลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศใต ซอย ๒ บริเวณพิกัด MV ๖๗๗๘๖๒ รวมระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูแนวตั้งฉากอยูหางจากถนน
เทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๖๕๐ เมตร บริเวณพิกัด MV ๖๗๘๘๖๖ รวมระยะประมาณ
๔๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูแนวตั้งฉาก
อยูหางจากถนนเทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๑,๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด MV ๖๗๖๘๗๑
รวมระยะประมาณ ๐.๕๐๐ กิโลเมตร
จากหลัก เขตที่ ๖ เปน เสนตรงไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูบริเวณ
ลําหวยแมเหยียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนแนวตั้งฉากอยูหางจากถนนเทศบาล ๒ ระยะ ๙๐๐ เมตร
บรรจบกับเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเดื่อ บริเวณพิกัด MV ๖๗๙๘๗๒ รวมระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๗….

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออก เลียบไปตามลําหวยแมเหยียบจนบรรจบถนน
เทศบาล ๒ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูบริเวณเสนขอบถนนเทศบาล ๒ เปนแนวเสนตั้งฉากหางจากศูนยกลาง
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ระยะ ๓,๐๑๐ เมตร บริเวณพิกัด MV ๖๙๒๘๖๙ รวมระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามถนนเทศบาล ๒ ถึงหลัก
เขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูบนเนิน เขาดอยหนองอึ่ง บรรจบกับเขตองคก ารบริหารสว นตําบลทาเดื่อ บริเวณพิกัด
MV ๗๐๘๘๘๑ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูบนเสนขอบ
ถนนเทศบาล ๑๒ บริเวณเนินเขาดอยอึ่ง (สามแยกสวนปา) เปนแนวตั้งฉากหางจากศูนยกลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ระยะ ๔,๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด MV ๗๑๕๘๗๓ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไปตามถนนเทศบาล ๑๒ ถึงหลักเขตที่ ๑๑
ซึ่งตั้งอยูฝงดานขวาถนนเทศบาล ๑๒ หางจากจุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ระยะ ๒,๓๔๐ เมตร
บริเวณพิกัด MV ๗๐๕๘๕๕ รวมระยะประมาณ ๒,๑๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เลียบตามลําหวยแมทก ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ซึ่งตั้งอยูแนวตั้งฉาก หางจากถนนเทศบาล ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด
MV ๖๙๕๘๔๖ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๑๒ เปน เสนตรงไปทางทิศ ตะวัน ออกและเปน เสน ขนานหา งจากจุด ศูน ย ก ลาง
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูหางจาก
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ตรง กม.๒๘.๕๐๐ บริเวณพิกัด MV ๗๑๗๘๒๘ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
รวมระยะประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบ มีแนวเขตเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓
เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตรง กม. ๒๘.๕๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูหางเปนแนวตั้งฉาก
กับทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๑๐๓ ตรง กม. ๒๘.๕๐๐ บริเวณพิกัด MV ๗๑๒๘๒๓ รวมระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปน เสนเลียบ มีแนวเปน เสน ขนานระยะหาง ๕๐๐ เมตร จากจุด ศูน ยกลาง
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูแนวตั้งฉากจากจุด
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ ตรง กม. ๒๗.๒๐๐ บริเวณพิกัด MV ๗๑๖๘๑๑ ระยะ ๕๐๐ เมตร
รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
/ดานใต...

-๓ดานใต
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบ มีแนวเขตเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓
เปนเสนตรงไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตและตัด ผานทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๑๐๓ ถึงหลัก เขตที่ ๑๖
ซึ่งตั้งอยูหางเปนระยะตั้งฉาก ๗๐๐ เมตร จากจุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๐๓ บริเวณพิกัด
MV ๗๐๕๘๐๗ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบ มีแนวเขตเปนเสนขนานระยะหางจากจุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๑๑๐๓ ระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผานถนนไปหมวดการทางดอยเตา
ถึงหลัก เขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูหางจากจุดศูน ยกลางถนนไปหมวดการทางดอยเตา ๑๕๐ เมตร บริเวณพิกัด
MV ๖๕๔๘๔๗ รวมระยะประมาณ ๖,๖๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลั ก เขตที่ ๑๗ เป น เสน เลีย บ มีแนวเขตเปน เส น ขนาน และห า งจากจุด ศูน ยก ลางถนนไป
หมวดการทางดอยเตา ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปบรรจบหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด MV ๖๖๖๘๖๑ รวมระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไวใหมีหลักเขตยอยปกไวเพือ่ แสดงแนวเขตตามสมควร

