เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเทศบาลตําบลแม่หอพระ
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตําบลแม่หอพระ
องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้รับการจัด ตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้น ขึ้น ใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเทศบาลตําบลแม่หอพระ
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลแม่หอพระไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่กึ่งกลางลําน้ําแม่งัด บริเวณพิกัด NB ๐๔๔๑๘๕
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่งัด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่หอพระกับ
ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบกับ
ห้วยกัง บริเวณพิกัด NB ๐๕๘๑๙๓ รวมระยะประมาณ ๑,๙๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่งัด ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงบริเวณจุดบรรจบกับห้วยผากุ๊บ บริเวณพิกัด NB ๐๙๒๒๐๒ รวมระยะประมาณ ๖,๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่งัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบกับห้วยต้นยาง บริเวณพิกัด NB ๑๒๑๒๑๙ รวมระยะประมาณ ๕,๐๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่งัด ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยู่
ตรงบริเวณจุดบรรจบกับห้วยแม่ตอง บริเวณพิกัด NB ๑๓๘๒๒๒ รวมระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําแม่งัด ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงบริเวณจุดบรรจบแนวเขตอําเภอพร้าว บริเวณพิกัด NB ๑๖๖๒๒๘ รวมระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลแม่หอพระ อําเภอ
แม่แตง กับตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณบนดอยแม่กั๊ว
ที่เนิน ๑๐๒๓ บริเวณพิกัด NB ๑๕๑๒๐๗ รวมระยะประมาณ ๓,๐๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลแม่หอพระ อําเภอ
แม่แตง กับตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเนิน ๑๐๖๘ บริเวณพิกัด
NB ๑๓๘๑๘๔ รวมระยะประมาณ ๓,๐๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
เนิน ๑๐๔๕ บริเวณพิกัด NB ๑๔๖๑๗๑ รวมระยะประมาณ ๑,๕๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
เนิน ๑๐๔๓ บริเวณพิกัด NB ๑๒๗๑๕๗ รวมระยะประมาณ ๒,๖๔๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๐…

-๒จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๑
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดอยปุย ที่เนิน ๑๐๐๒ บริเวณพิกัด NB ๑๒๔๑๓๙ รวมระยะประมาณ ๒,๖๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศตะวันนออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเนิน ๖๘๒ บริเวณพิกัด NB ๑๔๖๑๑๒ รวมระยะประมาณ ๓,๙๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณเนิน ๖๙๑ บริเวณพิกัด NB ๑๓๘๐๙๘ รวมระยะประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๔
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กบั ถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว บริเวณพิกัด NB ๑๒๓๐๘๘ รวมระยะประมาณ ๒,๐๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณเนิน ๗๒๒ บริเวณพิกัด NB ๑๒๓๐๘๕ รวมระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลแม่หอพระ
อําเภอแม่แตง กับตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขต อําเภอแม่แตง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันทราย บริเวณพิกัด NB ๐๘๖๐๔๙
รวมระยะประมาณ ๖,๐๘๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึง่ เป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลแม่หอพระ อําเภอ
แม่แตง กับตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณ
เนิน ๙๓๘ บริเวณพิกัด NB ๐๘๑๐๕๕ รวมระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบตามสันปันน้ํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๘
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณต้นน้ําห้วยส้ม บริเวณพิกัด NB ๐๖๕๐๖๙ รวมระยะประมาณ ๒,๑๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบตามลําน้ําห้วยส้มไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๙
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กบั ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ที่บ้านห้วยส้ม บริเวณพิกัด NB ๙๘๗๑๐๔ รวมระยะประมาณ
๙,๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบตามลําน้ําห้วยส้มไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงบริเวณกึง่ กลางแม่น้ําปิง บริเวณพิกัด NB ๙๘๒๑๑๓ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําปิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่าง ตําบลแม่หอพระ
กับตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลแม่หอพระ กับตําบลช่อแล และตําบลอินทขิล บริเวณพิกัด NB ๐๐๓๑๔๐ รวมระยะประมาณ ๕,๘๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําปิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลช่อแล
กับตําบลแม่หอพระ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบกับแม่น้ําวาน บริเวณพิกัด
NB ๐๑๐๑๔๕ รวมระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๒๒…

-๓จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นเลียบไปตามทุง่ นา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๓
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบกับลําน้ําหนองบัว บริเวณพิกดั NB ๐๔๙๑๕๙ รวมระยะประมาณ ๔,๒๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๗๓๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

