เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลภูผาแดง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลภูผาแดง
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสภาพเหมาะสม
สมควรเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลและให้องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติสภาตํ าบลและองค์ก ารบริ หาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลภูผาแดง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลภูผาแดง
ให้องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้ รับการจัด ตั้ งเป็น เทศบาลตํ าบลตามประกาศนี้มีแ นวเขต
ตามคําบรรยายเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่ว นตําบลให้โ อนไปเป็น ของเทศบาลตําบลที่จัด ตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญ ญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไป ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลภูผาแดง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
เปนองคการบริหารสวนตําบลภูผาแดง และจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลภูผาแดง
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------------------------ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบริเวณสันเขาภูผาดํา บริเวณพิกัด TC ๑๖๖๘๘๒
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออก ผานเชิงภูผาดํา และทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้ง
บริเวณหนองนางาม บริเวณพิกดั TC ๑๙๔๘๘๑ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณ
กึ่งกลางลําหวยตาเก็ง บริเวณพิกดั TC ๑๙๙๘๘๓ รวมระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึง่ กลางลําหวยตาเก็ง ถึงหลัก
เขตที่ ๔ บริเวณพิกัดที่ TC ๒๒๕๘๔๙ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศใต ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูถนนสาธารณะ
บริเวณพิกดั TC ๒๒๖๘๔๖ รวมระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลาง
ลําหวยทรายตัดกับถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด TC ๒๔๐๘๑๙ รวมระยะประมาณ ๑๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๖ ไปตามทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางถนนเขาบานโนนทอง
ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๙ (สายมัญจาคีรี – ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด
TC ๒๕๓๘๐๒ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศใต ผานถนนสาธารณประโยชนหนองแต ถึงหลักเขตที่ ๘
ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางลําหวยทราย บริเวณพิกัด TC ๒๕๗๗๗๖ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามกึ่งกลางลําหวยทราย ถึงหลักเขตที่ ๙
ซึ่งตั้งอยูรองน้ําลึกแมน้ําชี ปากลําหวยทราย บริเวณพิกัด TC ๒๗๒๗๖๒ รวมระยะประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตัง้ อยู
ที่ ถนน รพช.(สายบานโสกนาดี – บานมูลนาค) บริเวณพิกัด TC ๒๓๓๗๗๘ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทุงนา และผานหลักเขต
เทศบาลที่ ๔ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูที่ลําหวยบา บริเวณพิกัด TC ๒๑๓๗๘๔ รวมระยะประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ตั้งอยูที่ถนนลูกรังเขาบาน
โนนสวาง บริเวณพิกดั TC ๑๙๒๗๙๕ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๒๙(สายมัญจาคีรี – ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด TC ๑๘๙๗๙๘ รวมระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานทุงนาและปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกหลวงแปลง ๓ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตัง้ อยูลําหวยนาจาน บริเวณพิกัด TC ๑๕๑๘๓๐ รวมระยะ
ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ ผานเชิงเขาภูผาแดง ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ตั้งอยูสนั เขาภูผาแดง
บริเวณพิกดั TC ๑๓๗๘๓๘ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันเขาภูผาแดง จนบรรจบ
หลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ไมรวมพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

