เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกาหนดเขตตาบลในท้องที่
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2563
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การกาหนดเขตตาบล
ในท้องที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เขตการปกครองตาบลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตาบลม่อนจอง ในท้องที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความถูกต้อง
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้ยกเลิกเขตตาบลม่อนจอง ในท้องที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกาหนดเขตตาบลในท้องที่อาเภออมก๋อย จังหวดเชียงใหม่
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 และกาหนดเขตการปกครองตาบลม่อนจอง ในท้องที่อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
อาเภออมก๋อย
กาหนดเขตตาบลม่อนจองในท้องที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีเขตการปกครอง
รวม 9 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านโห้งกู่ขาว
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้าขาว
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปูลิง
หมู่ที่ 4 บ้านอมแพม
หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอ
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไม้หก
หมู่ที่ 7 บ้านดง
หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้าดั้น
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่อตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีแนวเขต
เริ่ มต้ นที่ บริ เวณสบห้วยน้ าดั้น พิ กั ด MV 385395 ไปทางทิ ศตะวันออก
เฉียงเหนื อตามแนวกึ่ งกลางห้ว ยน้าดั้น ผ่ า นบ้ า นห้ว ยน้าดั้น ถึ ง บริ เวณ
จุดห้วยน้าดั้น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 ที่พิกัด MV 446398
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ บนทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 109๙
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ผ่ า นคริ ส ตจั ก รมู เ ซอปากทาง บริ เ วณพิ กั ด MV 493432 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099
ผ่านดอยมูเซอจนถึงบริเวณพิกัด MV 504479 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 39.5 กิโลเมตร
ติดต่อกับตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
บริเวณพิกัด MV 504479 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลาห้วยสะเรียม
ถึงบริเวณพิกัด MV 541455 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามสันเขา
ดอยโตนหลั ง บ้ า นอมแพม ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด MV 554430 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลาห้วยแม่สา ถึงบริเวณพิกัด MV 597402
ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขาดอยแก่งปวง จรดลาห้วยแก่งปวง บริเวณพิกัด
MV 591381 ไปทางทิศใต้ตามไหล่ดอยม่อนจอง ถึงสันดอยม่อนจอง
(1154) บริ เ วณพิ กั ด MV 571367 ไปตามสั น เขาดอยม่ อ นจอง
ถึงสันดอย 1098 บริเวณพิกัด MV 588351 ผ่านสันดอย 1098
ถึงสันดอย 988 บริเวณพิกัด MV 589342 ไปทางทิศใต้จนถึงห้วยอมรู
บริ เ วณพิ กั ด MV 587336 ไปตามล าห้ ว ยอมรู จนถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
MV 625289 ไปทางทิ ศ ตะวั นตกเฉีย งใต้ ต ามล าห้วยสาขาห้วยอมรู
จนถึงพิกัด MV 605270 ไปตามไหล่เขาถึงห้วยสาขาอุมหลวง บริเวณ
พิกัด MV 600265 ตามห้วยสาขาถึงสบห้วยอุมหลวง บริเวณพิกัด
MV 599255 ไปทางทิศตะวันตกตามลาห้วยอุมหลวง ถึงบริเวณสบห้วย
อุมหลวง - ห้วยอูมฮวม บริเวณพิกัด MV 543258 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามลาห้วยอุมหลวงถึงสบห้วยอุมหลวง - ลาห้วยสาขา บริเวณ
พิกัด MV 539267 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลาห้วยสาขา
ถึงบริเวณพิกัด MV 520274 ไปทางทิศใต้ผ่านห้วยอูมฮวม บริเวณพิกดั
MV 526246 ไปทางทิศใต้จนถึงเนิน 1409 บริเวณพิกัด MV 526229
ไปทางทิศใต้ตามสันเขาขุนแม่ตื่นจนถึงเนิน 1501 บริเวณพิกัด MV 510201
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามสันเขาขุนแม่ตื่น จนถึงเนิน 1364
บริเวณพิกัด MV 525190 ไปทางทิศใต้ จนถึงเนิน 1260 บริเวณพิกัด
MV 530128 ไปทางทิศตะวันออก จนถึงเนิน 1394 บริเวณพิกัด
MV 551128 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 67 กิโลเมตร
ติดต่อตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
บริเวณพิกัด MV 55112๘ ไปตามแนวสันเขาขุนห้วยเดื่อ ผ่านบริเวณพิกัด
MV 536111 ไปทางทิศตะวันตกผ่านขุนห้วยเดื่อ (736) พิกัด MV 493104
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ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขาขุนห้วยเดือ่ สิ้นสุดที่ลาน้าแม่ตนื่ บริเวณพิกดั
MV 463098 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
ล าน้ าแม่ ตื่ น บริ เ วณพิ กั ด MV 463098 ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนว
กึ่งกลางลาน้าแม่ตื่น สิ้นสุดที่สบห้วยน้าดั้น บริเวณพิกัด MV 385395
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 35 กิโลเมตร
บรรดาประกาศกาหนดเขตตาบลในท้องที่อาเภออมก๋อยฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

