เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๐๗๓๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอกาบัง
แยกหมูบาน บานคลองน้ําใส หมูที่ ๒ ตําบลบาละ จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานจุฬาภรณพัฒนา ๑๑ โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๑ ตําบลบาละ และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศ เหนือ ติด ต อกับ หมูบ านคลองน้ํ าใส หมู ที่ ๒ ตํ าบลบาละ โดยมี แ นวเขตเริ่มต น จาก
ถนนสายแยะใน-จุฬาภรณ บริเวณพิกัด QH ๒๐๖๐๔๑ ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
สันเขาถึงถนนสายคลองตําบล บริเวณพิกัด QH ๒๒๘๐๓๐ ระยะทางประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคลองน้ําใส หมูที่ ๒ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนสายคลองตําบล
บริเวณพิกัด QH ๒๒๘๐๓๐ ไปทางทิศใต ตามแนวสันเขาถึงบริเวณเนินเขาหลังสถานีอนามัยบานคลองน้ําใส
บริเวณพิกัด QH ๒๓๐๐๐๕ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ทิศใต ติดตอกับหมูบานคลองปุด หมูที่ ๗ ตําบลบาละ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณ
สันเขาหลังสถานีอนามัยบานคลองน้ําใส บริเวณพิกัด QH ๒๓๐๐๐๕ ไปทางทิศตะวันตกตามรองน้ํา
เจาะแลแมและแนวสันเขา สิ้นสุดที่เนินเขาทุเรียน บริเวณพิกัด QH ๒๐๐๐๐๓ ระยะทางประมาณ
๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานคลองน้ําใส หมูที่ ๒ ตําบลบาละ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
เนินเขาทุเรียน ที่บริเวณพิกัด QH ๒๐๐๐๐๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขา สิ้นสุดที่ถนนแยะใน-จุฬาภรณ
ที่บริเวณพิกัด QH ๒๐๖๐๔๑ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
ใหหมูบานคลองน้ําใส หมูที่ ๒ ตําบลบาละ ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับหมูบานสี่สิบ หมูที่ ๕ และหมูบานบาละ หมูที่ ๑ ตําบลบาละ โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากสันเขา บริเวณพิกัด QH ๑๘๒๐๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขา
สิ้นสุดที่สะพานคลองน้ําขุน บริเวณพิกัด QH ๒๔๓๐๕๒ ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคลองพี หมูที่ ๙ และหมูบานหินลูกชาง หมูที่ ๓ ตําบลบาละ
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสะพานคลองน้ําขุน บริเวณพิกัด QH ๒๔๓๐๕๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวสันเขา สิ้นสุดที่เนินเขา บริเวณพิกัด QG ๒๗๔๙๙๐ ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
ทิศ ใต ติ ด ต อกั บ หมู บา นคลองชิ ง หมู ที่ ๘ บา นจุ ฬาภรณ พัฒ นา ๑๑ หมูที่ ๑๑ และ
บานคลองปุด หมูที่ ๗ ตําบลบาละ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขา บริเวณพิกัด QG ๒๗๔๙๙๐
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขา ถึงบริเวณพิกัด QH ๒๓๐๐๐๕ ระยะทางประมาณ ๘.๕ กิโลเมตร
ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขา ถึงบริเวณพิกัด QH ๒๒๘๐๓๐ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขา ถึงบริเวณพิกัด QH ๒๐๖๐๔๑ ระยะทางประมาณ
๔.๕ กิโลเมตร ลงมาทางทิศใตตามแนวสันเขา ถึงบริเวณพิกัด QH ๒๐๐๐๐๓ ระยะทางประมาณ
๗ กิ โ ลเมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวสั น เขา สิ้ น สุ ด ที่ เ นิ น เขาคลองปุ ด บริ เ วณพิ กั ด
QG ๑๘๒๙๘๘ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๖.๕ กิโลเมตร
ทิศ ตะวัน ตก ติด ตอกับ หมูบานคลองปุด หมูที่ ๗ ตําบลบาละ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
เนิ น เขาคลองปุ ด บริ เ วณพิกั ด QG ๑๘๒๙๘๘ ขึ้ น ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวสั น เขา สิ้ น สุด ที่ เ นิ น
บริเวณพิกัด QH ๑๘๒๐๓๑ ระยะทางประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เดชรัฐ สิมศิริ
ผูวาราชการจังหวัดยะลา

