เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เป็นเทศบาลตําบลกองควาย
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตําบลกองควาย
องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้รับการจัด ตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เป็นเทศบาลตําบลกองควาย
ลงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กาํ หนดเขตเทศบาลตําบลกองควาย ไว้ดงั นี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณยอดเนิน ๓๗๕ บริเวณพิกัด PA ๘๐๒๖๘๕
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบไปตามสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาซา ตําบลดู่ใต้
กับ ตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดอยปูแ่ ก้วถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณยอดเนิน ๓๗๗ บริเวณพิกัด PA ๘๒๔๖๙๓ รวมระยะประมาณ ๒,๕๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบไปตามสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลดู่ใต้กบั ตําบล
กองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยเสี้ยว
บริเวณพิกัด PA ๘๓๕๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๒,๐๖๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางห้วยเสี้ยว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลดู่ใต้กบั ตําบล
กองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางแม่นา้ํ น่าน บริเวณ
พิกัด PA ๘๕๒๗๐๔ รวมระยะประมาณ ๒,๒๘๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่นา้ํ น่าน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลดู่ใต้ อําเภอ
เมืองน่าน กับ ตํา บลนาปัง อํา เภอภูเพียง กับตําบลกองควาย อํา เภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
โค้งอ้อมแหลม ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณทุง่ นา (ฝั่งตะวันออก) ของแม่นา้ํ น่าน บริเวณพิกัด PA ๘๖๑๗๐๑
รวมระยะประมาณ ๑,๕๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตัดตรงข้ามทุ่งและตัดผ่านแม่น้ําน่าน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินดิน
บริเวณพิกัด PA ๘๖๑๖๙๖ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางเนินดินตัดลงปลายร่องน้าํ หนองนาปัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วต่อไป
ตามกึ่งกลางร่องน้ําหนองนาปัง ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากร่องน้ําหนองนาปัง บริเวณพิกัด PA ๘๖๙๖๙๔
รวมระยะประมาณ ๙๔๕ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๗...

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางร่องน้าํ หนองนาปัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
นาปัง อําเภอภูเพียง กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตัง้ อยู่
บริเวณปลายร่องน้าํ หนองนาปัง บริเวณพิกัด PA ๘๗๘๖๙๓ รวมระยะประมาณ ๙๔๖ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตัดข้ามทุง่ นา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง
กับ ตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณเนิน ๒๒๖ บริเวณพิกัด PA
๘๗๙๖๗๕ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบลงเนิน ๒๒๖ ผ่านทุง่ นา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาปัง
อําเภอภูเพียง กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ
จุดบรรจบระหว่างห้วยห้อม กับห้วยน้อย บริเวณพิกัด PA ๘๘๔๖๗๑ รวมระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบ ตัดขึ้นเนิน ๒๕๖ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาเหลือง
อําเภอเวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสายบ้านห้วยม่วง – บ้านก๊อด บริเวณพิกัด PA ๘๘๗๖๖๗ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๑๑ เป็ นเส้ นเลียบริมถนนสายบ้า นนาเหลื อง - บ้า นนาปัง ด้า นทิศ ตะวั นตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตัง้ อยูบ่ ริเวณเนินเหนือบ้านนาเหลืองนอก บริเวณพิกัด PA ๘๙๔๖๕๕ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๕๕๕ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้น เลียบตามริมถนนสายบ้า นนาเหลือง – บ้า นนาปัง ด้านทิศเหนือ
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันตก
ตั ด ผ่านถนนสายบ้า นนาเหลือง – บ้า นนาปัง สายบ้า นนาเหลื อง – บ้านน้าํ ครกเก่า และสายบ้า นแสงดาว –
บ้านห้วยสอน ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึง่ กลางแม่น้ําน่าน บริเวณพิกัด PA ๘๗๑๖๕๕ รวมระยะประมาณ
๒,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบข้ามแม่นา้ํ น่าน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลน้าํ ปั้ว อําเภอ
เวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันตก แล้วต่อไปตามริมแม่นา้ํ น่านฟากใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๔
ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางสะพานข้ามห้วยคาด (สะพานบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน-เวียงสา) บริเวณ
พิกัด PA ๘๔๙๖๕๔ รวมระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยคาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลน้าํ ปัว้
อําเภอเวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณยอดเนิน ๓๒๒ บริเวณพิกัด PA ๘๑๙๖๕๙ รวมระยะประมาณ ๔,๑๖๐ เมตร
/ด้านตะวันตก...

-๓ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบไปตามสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลทุ่งศรีทอง
อําเภอเวียงสา กับตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
รวมระยะประมาณ ๗,๔๓๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มหี ลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

