เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ และเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบ้านต๊าํ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
………………….…………………
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ไว้ดงั นี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณสันปันน้ําดอยกองหิน บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๒๙๒
ด้านเหนือ
หลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยเครือบ้า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบล
ท่าจําปี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณม่อนห้วยหนานหลวง บริเวณพิกัด
NB ๘๑๘๒๗๗ รวมระยะประมาณ ๗,๕๗๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับ
ตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลําน้ําห้วยเคียน บริเวณพิกัด NB
๘๓๖๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๒,๑๐๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวห้วยเคียนฝั่งทิศใต้เลียบหนองปึ๋ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปีไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐
เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตําบลท่าจําปี บริเวณพิกัด NB ๘๖๙๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๓,๒๙๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนสาธารณะไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๓
ตําบลท่าจําปี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปีไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณหลังโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด NB ๘๖๙๒๖๕ รวมระยะ
ประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณะ
ทุ่งป่าคา บริเวณพิกัด NB ๘๗๒๒๕๘ รวมระยะประมาณ ๗๖๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้สหกรณ์การเกษตร สาขา
ท่าจําปี บริเวณพิกัด NB ๘๗๖๒๕๓ รวมระยะประมาณ ๖๔๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวลําห้วยสาธารณะไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ฝั่งทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนด้านทิศตะวันตก
ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๙๓ ( สายแม่นาเรือ – แม่ใจ ) บริเวณพิกัด NB ๘๗๘๒๕๓ รวมระยะ
ประมาณ ๒๐๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๓ ( สายแม่นาเรือ – แม่ใจ )
ด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลําห้วยสาธารณะ บริเวณพิกัด NB ๘๗๘๒๕๑ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๓ (สายแม่นาเรือ – แม่ใจ )
ไปตามแนวกึ่งกลาง ลําห้วยสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลท่าจําปี ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบ้านต๊ําป่าลาน บริเวณพิกัด NB ๘๙๘๒๕๔ รวม
ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา
กับตําบลท่าจําปีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางน้ําแม่อิง บริเวณ
พิกัด ๙๐๐๒๖๗ รวมระยะประมาณ ๑,๓๑๖ เมตร
จากหลักเขตที่๑๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางน้ําแม่อิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับ
ตําบล ท่าจําปีไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางน้ําแม่อิงบริเวณพิกัด NB
๘๙๔๒๗๗ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนายเบ้า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบล
แม่ปืม ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่ง ตั้ง อยู่บริเวณริมฝั่งถนนพหลโยธิน ทางด้าน
ทิศตะวันตก บริเวณพิกัด ๙๐๕๒๘๕ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวป่าห้วยบง – ห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านต๊ํากับตําบลแม่ปืม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเนินความสูง
๔๔๖ เมตร บริเวณพิกัด NB ๙๕๐๓๑๖ รวมระยะประมาณ ๕,๔๖๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางสันเขากิ่วไร่ และกิ่วหม้อต้อมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับตําบลแม่ปืม อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขากิ่วหม้อต้อม บริเวณพิกัด ๙๖๗๓๐๖ รวมระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้น เลียบตามแนวสันเขากิ่ว หม้อต้อม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านต๊ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับตําบลแม่ปืมอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขต
ที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางสันเขากิ่วหม้อต้อม บริเวณพิกัด ๙๖๓๒๙๔ รวมระยะประมาณ ๑,๒๖๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวลาดสันเขากิ่วหม้อต้อม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านต๊ํากับตําบลดงเจน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงฝั่งซ้ายขุนห้วยบ่อส้ม บริเวณพิกัด NB
๙๖๓๒๘๕ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบ่อส้ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับ
ตําบลบ้านต๋อม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยเคียน บริเวณพิกัด NB
๙๖๑๒๘๕ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร

-๓จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบล
บ้านต๋อม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนการเกษตรซอยวัดบ้านใหม่
พัฒนา บริเวณพิกัด NB ๙๓๒๒๗๓ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบตัดผ่านเนินเขาและทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับ
ตําบลต๋อม ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยู่ต รงฝั่งถนนพหลโยธินด้านทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด NB ๙๓๒๒๗๒ รวมระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนาผ่านท่าเรือและป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านต๊ํากับตําบลบ้านต๋อม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งถนนพหลโยธินทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด NB ๙๑๖๒๔๖ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางร่องขี้ลิ้น ผ่านหลังโรงเรียนบ้านต๊ําอินโตประชานุเคราะห์
ฝั่งใต้ไ ปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ซึ่ง เป็น เส้น แบ่ง เขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบลบ้านต๋อม ไปทางทิศ
ตะวัน ตก ถึง หลักเขตที่ ๒๒ ซึ่ง ตั้งอยู่ต รงบริเวณกึ่งกลางน้ําแม่อิง บริเวณพิกัด NB ๙๑๓๒๔๑ รวมระยะ
ประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยลึก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับตําบล
บ้านต๋อม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเนินกับห้วยแม่ต๋อม บริเวณพิกัด
NB ๘๒๘๒๓๐ รวมระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแม่ต๋อม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านต๊ํากับ
ตําบลบ้านต๋อมไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๒๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางสันเทือกเขาดอยขุนแม่สุก บริเวณ
พิกัด NB ๘๐๒๒๐๘ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๔ เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลําน้ําห้วยแม่ต๋อมบนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านต๊ํากับตําบลสันป่าม่วง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๒๕ บริเวณพิกัด NB ๗๗๐๒๐๗ รวมระยะ
ประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ําดอยขุนแม่สุก และ แนวสันปันน้ําดอยขุนแม่ต๊ํา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลวังซ้ายและตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง กับตําบลบ้านต๊ํา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๒๙๒ รวม
ระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร
…………………………………………………………………

