เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปนเทศบาลเมืองเมืองเดช
โดยที่เทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุดรธานี มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่น คน
ขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลว เห็นวา เทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เขาเงื่อนไขหลักเกณฑ
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามความประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตํ าบลเมือ งเดช อํ าเภอเดชอุด ม จังหวัดอุ บลราชธานี เป น
เทศบาลเมืองเมืองเดช
ให เ ทศบาลตํ า บลที่ ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงฐานะเป น เทศบาลเมื อ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และใหพนสภาพแหงการเปน
เทศบาลตํ าบลนั บแตวั น ที่ไ ดถู กเปลี่ ยนแปลงฐานะเปน เทศบาลเมื องเป น ตน ไป บรรดาทรัพ ยสิ น
หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลตําบลใหโอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปนเทศบาลเมืองเมืองเดช
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองเมืองเดช ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูร มิ หวยขาม ฝงใต ใกลทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔ ตอนเดชอุดม –
อุบลราชธานี ฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่ ๓๗+๐๐๐ บริเวณพิกดั WB ๐๕๒๕๐๙
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบริมหวยขาม ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒
ซึ่งตัง้ อยูรมิ หวยขาม ฝงใต บริเวณพิกัด WB ๐๕๕๕๑๒ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔
ตอนเดชอุดม – อุบลราชธานี ระยะขนาน ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยูรมิ หวยตลาด ฝงใต หางจากทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๒๑๙๑ ตามแนวตั้งฉาก ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกดั WB ๐๘๓๔๘๐ รวมระยะประมาณ ๔,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบริมหวยตลาด ฝงใต ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่ง
ตั้งอยูรมิ หวยตลาด ฝง ใต บริเวณพิกดั WB ๐๙๕๔๗๖ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูร มิ ลําโดมใหญ
ฝงเหนือ บริเวณพิกดั WB ๐๙๒๔๗๐ รวมระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบริมลําโดมใหญ ฝง เหนือ และบึงหองไผ ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึง่ ตั้งอยูร มิ ถนนเวียงเกษม ๓ ฟากใต ตรงจุดตัดกับบึงหองไผ บริเวณพิกัด WB ๐๗๗๔๕๖
รวมระยะประมาณ ๒,๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบริมถนนเวียงเกษม ๓ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยูตรงสามแยกถนนเวียงเกษม ๓ ตัดกับถนนสงศรี ฟากตะวันตก บริเวณพิกดั WB ๐๗๔๔๖๑
รวมระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบเลียบริมถนนสงศรี ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘
ซึ่งตัง้ อยูตรงสามแยกถนนสงศรี ตัดกับถนนเวียงเกษม ๒ ฟากใต บริเวณพิกัด WB ๐๗๕๔๖๒ รวมระยะประมาณ
๑๕๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๘ .....

- ๒จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบริมถนนเวียงเกษม ๒ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูต รงสามแยกถนนเวียงเกษม ๒ ฟากใต ตรงที่บรรจบกับถนนพิชติ รังสรรค ฟากใต บริเวณพิกัด
WB ๐๗๐๔๖๓ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตัง้ อยูตรงสามแยก
ถนนประชาศิริฟากใต ตัดกับซอยพชร บริเวณพิกัด WB ๐๗๔๔๗๗ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เลียบริมถนนประชาศิริ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑
ซึ่งตั้งอยูร ิมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔ ตอนกันทรลักษณ – เดชอุดม ฟากเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๒๔+๒๐๐ บริเวณ
พิกัด WB ๐๖๑๔๘๑ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ รวมระยะ
ประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมหี ลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

