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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
เป็นเทศบาลตาบลเวียงตาล
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง มีสภาพเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง เป็นเทศบาลตาบลเวียงตาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เทศบาลต าบลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล รวมทั้ ง ให้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสิ้ น สุ ด ลงและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วนั ที่ได้มปี ระกาศนี้จัดตัง้ ขึน้ เป็นเทศบาลตาบลเป็นต้นไป
และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดาเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลจานวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลตาบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลเวียงตาล
เป็น การชั่ว คราวตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๒๑ มิถุนายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บริ หารท้ องถิ่น เป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของเทศบาล ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่า
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ฯ กาหนด
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิ เรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ โ อนไปเป็ น ของเทศบาลต าบลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และบรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ
องค์ การบริหารส่ วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง
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จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
เป็นเทศบำลตำบลเวียงตำล
ลงวันที่ 17 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

ให้มีกำหนดแนวเขตเทศบำลตำบลเวียงตำลไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณสันปันน้ำดอยแปเมือง ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ
จังหวัดลำพูน บริเวณพิกัด NA 255510
ด้านทิศเหนือ
จำกหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบสันปันน้ำดอยแปเมือง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ
จั ง หวั ด ล ำพู น ไปทำงทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผ่ ำ นกึ่ ง กลำงถ้ ำขุ น ตำล ถึ ง หลั ก เขตที่ 2 บริ เ วณพิ กั ด
NA 284446 ระยะทำงประมำณ 7,000 เมตร
จำกหลั ก เขตที่ 2 เป็ น เส้ น เลี ย บตำมสั น ปั น น้ ำดอยขุ น ตำล ซึ่ ง เป็ น เขตติ ด ต่ อ กั บ ต ำบลทำปลำดุ ก
อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน ไปทำงทิศตะวันออก สิ้นสุดที่สันปันน้ำระหว่ำงห้วยแม่บอนหวำยหลวงกับห้วยปำงพิพำท
ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด NA 323442 ระยะทำงประมำณ 6,000 เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จำกหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบสันปันน้ำดอยขุนตำลระหว่ำงห้วยแม่บอนหวำยหลวง กับห้วยปำงพิพำท
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลวอแก้วกับตำบลเวียงตำล ไปทำงทิศใต้ตำมสันปันน้ำดอยปำงม่วงตัดลำน้ำแม่ตำล
และทำงรถไฟสำยเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด NA 340314 ระยะทำงประมำณ 18,000 เมตร
จำกหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงลำน้ำแม่ตำล ไปทำงทิศตะวันออกทำงฝั่งซ้ำยลำน้ำแม่ตำ ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลห้ำงฉัตรกับตำบลเวียงตำล ไปทำงทิศใต้ ตัดถนนจำมเทวี ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณ
พิกัด NA 368261 ระยะทำงประมำณ 7,000 เมตร
จำกหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบลำน้ำแม่ตำลฝั่งซ้ำย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลห้ำงฉัตรกับตำบล
เวียงตำล ไปทำงทิศใต้ตัดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 (ลำปำง-เชียงใหม่) ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด NA
371253 ระยะทำงประมำณ 1,000 เมตร
จำกหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงลำน้ำแม่ตำลฝั่งซ้ำย เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบำลตำบลห้ำงฉัตร
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบลห้ำงฉัตรกับตำบลเวียงตำลไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้ำมลำน้ำแม่ตำล
บริเวณทุ่งนำ บ้ ำนสั น ทรำยใต้ ซึ่งเป็ น เส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลห้ำงฉัตรกับตำบลเวียงตำล ถึงหลั กเขตที่ 7
บริเวณพิกัด NA 382236 ระยะทำงประมำณ 4,500 เมตร
จำกหลักเขตที่ 7 เป็น เส้น ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงกึ่งกลำงทำงเกวียน เป็นเส้ นแบ่งเขตระหว่ำง
ตำบลปงยำงคกกับตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด NA370231 ระยะทำงประมำณ 900 เมตร

จำกหลั ก เขตที่ 8 เป็ น เส้ น ทำงตำมกึ่งกลำงทำงเกวียน ซึ่งเป็ น เส้ น แบ่ งเขตระหว่ำงต ำบลปงยำงคก
และต ำบลเวีย งตำลไปทำงทิ ศ ใต้ สิ้ น สุ ด ที่ ท ำงเกวี ยนเชื่อ มหมู่ บ้ ำนแม่ ปุ้ ม และบ้ ำนต้ น ผึ้ ง ต ำบลใหม่ พั ฒ นำ
อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง ถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด NA 369215 ระยะทำงประมำณ 400 เมตร
ทิศใต้
จำกหลั กเขตที่ 9 เป็ น เส้ น ทำงเริ่ มต้ นจำกทำงเกวียน ซึ่งเป็ นเส้ นแบ่ งเขตระหว่ำงตำบลใหม่พั ฒ นำ
อ ำเภอเกำะคำ กั บ ต ำบลเวี ย งตำลไปทำงทิ ศ ตะวั น ตก ตั ด ผ่ ำนห้ ว ยแม่ ปุ้ ม ถึ ง หลั ก เขตที่ 10 บริ เวณพิ กั ด
NA 362218 ระยะทำงประมำณ 1,000 เมตร
จำกหลักเขตที่ 10 ไปทำงทิศตะวันตกตัดผ่ ำนถนนไปตำบลใหม่พัฒ นำตัดผ่ำนห้ วยอ่ำงต้อง ซึ่งเป็น
เส้ น แบ่ งเขตระหว่ำงตำบลใหม่พัฒ นำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง กับตำบลเวียงตำล ถึงหลั กเขตที่ 11
บริเวณพิกัด NA 343227 ระยะทำงประมำณ 3,500 เมตร
จำกหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบแนวถนนสำธำรณะ ไม่ปรำกฏชื่อ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบล
ใหม่พัฒนำ อำเภอเกำะคำ กับตำบลเวียงตำลไปทำงทิศตะวันตก สิ้นสุดที่กึ่งกลำงห้วยแม่ยุบ ถึงหลักเขตที่ 12
บริเวณพิกัด NA 328224 ระยะทำงประมำณ 2,000 เมตร
ทิศตะวันตก
จำกหลักเขตที่ 12 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดถนนเมืองยำว-ห้ำงฉัตร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ตำบลแม่สันกับตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด NA 309239 ระยะทำงประมำณ 3,000 เมตร
จำกหลั กเขตที่ 13 ไปทำงทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อตัดผ่ ำนห้ ว ยแม่สั น ซึ่งเป็ นเส้ นแบ่ งเขตระหว่ำง
ตำบลแม่สันกับตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด NA 298251 ระยะทำงประมำณ 2,000 เมตร
จำกหลั ก เขตที่ 14 ไปทำงทิ ศ ตะวันตกเฉีย งเหนือ ผ่ ำนสั น ดอยเสยถึ งกึ่ งกลำงล ำน้ ำแม่ ปู น ซึ่ งเป็ น
เส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลแม่สันกับตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 15 บริเวณพิกัด NA 282258 ระยะทำง
ประมำณ 1,800 เมตร
จำกหลักเขตที่ 15 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมสันปันน้ำดอยปำงสักถึงสันปันน้ำดอยผำเมือง
ซึ่งเป็ น เส้ น แบ่ งเขตระหว่ำงตำบลแม่สั น กับตำบลเวียงตำล ถึงหลั กเขตที่ 16 บริเวณพิ กัด NA 210350
ระยะทำงประมำณ 20,000 เมตร
จำกหลั ก เขตที่ 16 ไปทำงทิ ศ เหนื อ ตำมสั น ปั น น้ ำดอยขุ น ตำลน้ อ ยตั ด กั บ ถนนทำงหลวงแผ่ น ดิ น
หมำยเลข 11 (ลำปำง-เชียงใหม่) ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่ำงเทศบำลตำบลทำสบชัย อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูนกับ
ตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 17 บริเวณพิกัด NA 224369 ระยะทำงประมำณ 3,500 เมตร
จำกหลักเขตที่ 17 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่สันปันน้ำดอยแปเมือง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ
ตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน กับตำบลเวียงตำล ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด NA 255410
ระยะทำงประมำณ 8,000 เมตร
ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้
ตำมเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่ำวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตำมสมควร

