เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าจําปี
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ และเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าจําปี โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลท่าจําปี ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณสันปันน้ําดอยแม่ตมุ้ บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๓๑๔
ด้านเหนือ
หลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแม่ตุ้ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลท่าจําปี
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยูก่ ึ่งกลางห้วยแม่ตุ้มบริเวณสบห้วยเฮี้ยน บริเวณพิกัด NB ๘๐๘๒๙๙
รวมระยะประมาณ ๖,๗๔๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแม่ตุ้ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบล
ท่าจําปี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยูบ่ ริเวณขอบอ่างห้วยแม่ตุ้มด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด
NB ๘๑๑๒๙๖ รวมระยะประมาณ ๔๒๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวป่าไม้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลท่าจําปี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านทิศเหนือสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดพะเยา
บริเวณพิกัด NB ๘๑๒๒๙๗ รวมระยะประมาณ ๑๔๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวป่าไม้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลท่าจําปี
ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดทีด่ ินระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับตําบลท่าจําปี ตามระวาง ๔๙๔๗  ๘๐๒๘ , ๘๒๒๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณทุ่งดินดํา บริเวณพิกดั NB ๘๓๗๒๘๘ รวมระยะ
ประมาณ ๒,๖๕๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวป่าไม้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลท่าจําปี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตรงตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดทีด่ ินระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับตําบล
ท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามระวาง ๔๙๔๗  ๘๒๒๘ , ๘๔๒๘ , ๘๖๒๘ ผ่านอ่างเก็บน้ําหนองบัว
ทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๙๓ (สายแม่นาเรือ-แม่ใจ)ฟากตะวันตก
บริเวณพิกัด NB ๘๖๘๒๙๒ รวมระยะประมาณ ๓,๑๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลท่าจําปี
ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดทีด่ ินระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา ตามระวาง ๔๙๔๗
 ๘๘๒๘ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๙๓ (สายแม่นาเรือ-แม่ใจ) ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
จุดบรรจบกับกึง่ กลางน้ําแม่องิ บริเวณสันฝายหิน บริเวณพิกดั NB ๘๘๗๒๙๔ รวมระยะประมาณ ๑,๙๑๐ เมตร

-๒ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางน้ําแม่อิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ปืมกับตําบลท่าจําปี
และตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึ่งกลางน้าํ แม่อิง บริเวณพิกัด
NB ๙๐๐๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางน้ําแม่อิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี
ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําห้วยสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทุ่งนาบ้านแม่ต๊ําป่าลาน บริเวณ
พิกัด NB ๘๙๘๒๕๔ รวมระยะประมาณ ๑,๓๑๖ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําห้วยสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๙๓ (สายแม่นาเรือ-แม่ใจ) ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด NB ๘๗๘๒๕๑ รวมระยะประมาณ ๒,๐๗๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวริมทางหลวงแผ่นดินด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูต่ รงบริเวณสามแยกเข้าบ้านต๊ําม่อน บริเวณ
พิกัด NB ๘๗๘๒๕๓ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบริมลําห้วยสาธารณะฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณแนวที่ดินด้านทิศใต้ของสหกรณ์การเกษตร
สาขาท่าจําปี บริเวณพิกัด NB ๘๗๖๒๕๓ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางลําเหมืองสาธารณะ
ทุ่งป่าคา บริเวณพิกัด NB ๘๗๒๒๕๘ รวมระยะประมาณ ๖๔๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวลําห้วยสาธารณะฝั่งทิศตะวันออก ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูต่ รงบริเวณด้านหลังโรงเรียนพะเยาประสาธน์
วิทย์ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด NB ๘๖๙๒๖๕ รวมระยะประมาณ ๗๘๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ (เชือ่ มหมูท่ ี่๑๐ กับหมู่ที่ ๓ ตําบลท่าจําปี) ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูต่ รงบริเวณริมห้วยเคียน
ฝั่งทิศใต้ บริเวณพิกัด NB ๘๖๙๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบริมห้วยเคียน ฝั่งทิศใต้ ถึงหนองปึ๋ง แล้วเลียบริมหนองปึ๋งซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางห้วยเคียน
บริเวณพิกัด NB ๘๓๖๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๓,๗๘๔ เมตร

-๓-

จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านแนวลาดเชิงเขา ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณม่อน
ห้วยหนานหลวง บริเวณพิกัด NB ๘๑๘๒๗๗ รวมระยะประมาณ ๒,๒๑๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยเครือบ้า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ําดอยกองหิน บริเวณ
พิกัด NB ๗๔๔๒๙๒ รวมระยะประมาณ ๗,๕๘๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ําดอยกองหิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลทุง่ ฮัว้
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง กับตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และตําบลวังแก้ว อําเภอ วังเหนือ
จังหวัดลําปาง กับตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึง่ ตั้งอยู่ตรง
บริเวณยอดเขาความสูง ๑,๔๓๕ เมตร บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๓๐๙ รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ําดอยแม่ตุ้ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลวังแก้ว
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง กับตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับ
หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๓๑๔ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร
…………………………………………………………………

