เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเทศบาลตําบลเกาะทวด
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตําบลเกาะทวด
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคําบรรยาย
แนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พ้น จากตําแหน่งนับแต่วัน ที่ได้มีประกาศนี้จัด ตั้งขึ้น เป็น เทศบาลตําบลเป็น ต้น ไป บรรดางบประมาณ
ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโอนไปเป็น
ของเทศบาลตําบลที่จัด ตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใด
อยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเทศบาลตําบลเกาะทวด
ลงวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลเกาะทวด ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณลํารางสาธารณะบรรจบกับคลองลานบือ ตรงจุดรอยต่อเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช บริเวณพิกัด PK ๑๙๐๑๙๕ ( E ๖๑๘๙๙๕ N ๙๑๙๓๑๘ )
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลคลองน้อยกับตําบล
เกาะทวด ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะบรรจบกับเหมืองน้ําสาธารณะบางวัดตะวันออก แล้วไป
ตามทิศตะวันออกตามคันดินสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๒๙
(บางจาก – สระกํา) ห่างจากทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร) บริเวณ
พิกัด PK ๒๐๑๑๙๗ ( E ๖๒๐๐๗๗ N ๙๑๙๓๔๖ ) รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลคลองน้อยกับตําบล
เกาะทวด ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะ แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวคันดินสาธารณะ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะสายเกษตรสมบูรณ์ แล้วไปตามทิศตะวันออกตามถนนสาธารณะสายเกษตรสมบูรณ์ ผ่านคลอง
บางบูชา (คลองเปี๊ยะ) ถึงหลักเขต ที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบริเวณคันดินสาธารณะ บริเวณพิกัด PK ๒๑๘๑๙๓
( E ๖๒๑๕๑๐ N ๙๑๘๘๐๕ ) รวมระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลคลองน้อยกับตําบล
เกาะทวด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคันดินสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลอง
ปากคลอง ใกล้โรงเรียนบ้านปากคลอง บริเวณพิกัด PK ๒๓๕๑๘๑ ( E ๖๒๓๒๖๘ N ๙๑๗๖๙๘ ) รวมระยะ
ประมาณ ๒,๔๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองปากคลองใกล้โรงเรียนบ้านปากคลองซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองปากคลอง ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมคลองปากคลองบรรจบกับคลองบางไทร บริเวณพิกัด PK ๒๒๖๑๕๗ ( E ๖๒๒๖๓๗ N
๙๑๕๖๐๔ ) รวมระยะประมาณ ๒,๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบจุดเชื่อมคลองปากคลองบรรจบกับคลองบางไทรซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองบางไทร ถึงหลัก
เขตที่ ๖ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณจุ ด เชื่ อ มคลองบางไทรบรรจบกั บ คลองเกาะจาก บริ เ วณพิ กั ด PK ๒๓๕๑๔๕
( E ๖๒๓๕๘๙ N ๙๑๔๗๘๔ ) รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบจุดเชื่อมคลองบางไทรบรรจบกับคลองเกาะจากซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลป่าระกํากับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองเกาะจากบรรจบกับ
/คลองหัวป่าขลู่...

-๒คลองหัวป่าขลู่แล้วไปตามกึ่งกลางคลองหัวป่าขลู่ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคันดินสาธารณะบรรจบกับ
คลองหัวป่าขลู่ บ้านดอนสําราญ บริเวณพิกัด PK ๑๘๖๐๙๓ ( E ๖๑๙๒๕๔ N ๙๐๙๙๖๓ ) รวมระยะ
ประมาณ ๗,๑๕๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะบรรจบกับคลองหัวป่าขลู่ บ้านดอนสําราญ ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ กับตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวคันดินสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคันดินสาธารณะบ้านเกาะน้อย (โหรงเหรง)
บริเวณพิกัด PK ๑๗๘๑๐๑ ( E ๖๑๘๐๔๐ N ๙๑๐๗๙๑ ) รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะบ้านเกาะน้อย (โหรงเหรง) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลชะเมากับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศเหนือตามแนวคันดินสาธารณะผ่านคลองเกาะน้อย แล้วไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะใกล้คลองเกาะน้อย แล้วไปทางทิศเหนือตามแนวคันดินสาธารณะใกล้คลอง
เกาะน้อย บรรจบกับคลองใหม่ท่านมุ่ย แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่ท่านมุ่ย ถึงหลักเขต
ที่ ๙ ซึ่ งตั้ ง อยู่ บริ เ วณจุด เชื่ อ มคลองใหม่ ท่ า นมุ่ ย บรรจบกั บ คลองค้ อ และคลองเกาะโพธิ์ บริ เ วณพิ กั ด PK
๑๘๕๑๒๕ ( E ๖๑๗๖๕๐ N ๙๑๒๘๐๗ ) รวมระยะประมาณ ๒,๗๕๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบจุดเชื่อมคลองใหม่ท่านมุ่ยบรรจบกับคลองค้อและคลองเกาะโพธิ์ ซึ่ง
เป็น เส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลชะเมากับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศเหนือผ่านคลองใหม่ท่านมุ่ยตามแนวคันดิน
สาธารณะบรรจบกับเหมืองน้ําสาธารณะ รพช.- ทอนจาก ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางเหมืองน้ํา รพช.ทอนจากบรรจบกับคลองทอนจาก (คลองแผ้ว) แล้วผ่านคลองทอนจาก (คลองแผ้ว) ไปทางทิศเหนือตามแนว
คันดินสาธารณะ บรรจบกับคลองใหม่วัดลาว แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่วัดลาว แล้ว
ผ่านคลองใหม่วัดลาว ไปทางทิศเหนือตามแนวคันดินสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคันดิน
สาธารณะบ้านบางวัดตะวันตก บริเวณพิกัด PK ๑๗๗๑๖๙ ( E ๖๑๗๙๓๕ N ๙๑๖๘๗๓ ) รวมระยะประมาณ
๓,๙๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบคันดินสาธารณะบ้านบางวัดตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบล ชะเมากับตําบลเกาะทวด ไปทางทิศเหนือตามแนวคันดินสาธารณะ แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคันดินสาธารณะบรรจบกับเหมืองน้ําสาธารณะบางวัดตะวันตก แล้วไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลาง
เหมืองน้ําสาธารณะบางวัดตะวันตก แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะบรรจบกับคลองลานบือ
แล้วไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลานบือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๕๗๐
เมตร
ดังปรากฏตามตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

