เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยรับพื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ และบางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบกับได้มีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศ
ให้เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางถนนสายบ้านวาริชภูมิ - บ้านหนองลาด บริเวณพิกัด UE ๕๓๑๑๒๑
ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ กับเทศบาลตําบลหนองลาด
ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางสายบ้านวาริชภูมิ - บ้านหนองลาด บริเวณพิกัด
UE ๕๓๔๑๒๑ ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางลําห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมหิ มูท่ ี่ ๑
กับเทศบาลตําบลปลาโหล ไปทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางบล็อกคอนเวิรส์ ถนนสายบ้าน
วาริชภูม-ิ บ้านผักตบ บริเวณพิกัด UE ๕๔๘๑๓๐ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางลําห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านน้อยจอมศรี
หมู่ที่ ๑๖ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ กับเทศบาลตําบลปลาโหลไปทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตัง้ อยู่
บริเวณกึง่ กลางลําห้วยกุดขี้ บริเวณพิกัด UE ๕๔๙๑๔๘ ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินไปทางทิศตะวันออกติดกับถนนลูกรัง และเป็นเส้นเลียบ
ไปตามกึ่งกลางถนนลูกรังซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลปลาโหล กับบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ตําบลวาริชภูมิ
ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางถนนสายบ้านวาริชภูม–ิ บ้านม่วงไข่ บริเวณพิกัด
UE ๕๕๕๑๕๒ ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางถนนสายวาริชภูม–ิ ม่วงไข่ ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๖
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสายบ้านวาริชภูม–ิ บ้านม่วงไข่ บริเวณพิกัด UE ๕๕๕๑๔๔ ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลปลาโหล
กับบ้านน้อยจอมศรี หมูท่ ่ี ๑๖ ตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวเขตที่ดิน
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลปลาโหลกับบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ตําบลวาริชภูมิ บริเวณพิกัด UE ๕๕๗๑๑๔
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๗…

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลปลาโหล
กับบ้านน้อยจอมศรี หมูท่ ี่ ๑๖ ตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูบ่ นถนนสายวาริชภูม–ิ นาบ่อ
บริเวณพิกัด UE ๕๖๒๑๓๑ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลปลาโหล
กับเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านร่องน้าํ สาธารณประโยชน์ และเป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลวาริชภูมกิ ับองค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขต
ที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึง่ กลางฝายน้าํ ล้นห้วยปลาหาง บริเวณพิกัด UE ๕๖๕๑๑๒ ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางลําห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ กับองค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง
ลําห้วยปลาหาง พิกัด UE ๕๖๗๑๑๒ ระยะทางประมาณ ๒๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึง่ ตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางสะพานหนองแบน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗ บริเวณพิกัด UE ๕๖๙๑๑๙ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลําห้วยหนองแบนซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ กับองค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ ไปถึงสะพานชลประทานหนองแบน และเป็นเส้นเลียบตัดผ่าน
หนองแบนไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณคันคูหนองแบน บริเวณพิกัด UE ๕๖๗๑๑๔ ระยะทาง
ประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางถนนคันคูหนองแบน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ
หมู่ที่ ๒ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมูท่ ี่ ๗ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ และเป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง จนถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางถนนสายบ้านภูแฉะ–บ้านกุดพร้าว บริเวณพิกัด UE ๕๖๔๐๖๑ ระยะทางประมาณ ๘๕๐ เมตร
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายบ้านภูแฉะ-บ้านกุดพร้าว ไปทางทิศตะวันออก
จนถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางถนนสายบ้านภูแฉะ–บ้านกุดพร้าว บริเวณพิกัด UE ๕๖๖๑๐๗ ระยะทาง
ประมาณ ๒๕๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๔…

-๓จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินถึงร่องน้ําสาธารณประโยชน์และเป็นเส้นเลียบไปตาม
กึ่งกลางร่องน้าํ สาธารณประโยชน์ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณแนวเขตที่ดินเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านวาริชภูมิ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ กับบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ ตําบลวาริชภูมิ บริเวณพิกดั UE ๕๖๘๑๐๓
ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒
ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ กับบ้านกุดพร้าว หมูท่ ี่ ๗ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขต
ที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางถนนลูกรังสายบ้านกุดพร้าว-บ้านภูแฉะ บริเวณพิกัด UE ๕๖๘๐๘๘ ระยะทางประมาณ
๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางถนนลูกรัง ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึง่ ตั้งอยู่
บริเวณกึง่ กลางถนนลูกรังสายบ้านกุดพร้าว-บ้านภูแฉะ บริเวณพิกัด UE ๕๖๒๐๘๘ ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรังและไปตามแนวเขตที่ดิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒ กับบ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึง่ ตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางถนน
บ้านภูแฉะ-บ้านกุดพร้าว บริเวณพิกัด UE ๕๖๐๑๐๔ ระยะทางประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึง่ ตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางร่องน้าํ
สาธารณประโยชน์ ข้างวัดป่าสุขุมวารี บริเวณพิกัด UE ๕๖๐๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวร่องน้าํ สาธารณประโยชน์บริเวณทุง่ นา ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างบ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๗ บริเวณท่อลอด ลําห้วยบาง
ไปทางทิศตะวันตก จนถึงถนนลูกรังสายบ้านวาริชภูม-ิ บ้านห้วยบาง ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึง่ กลางถนน
สายบ้านวาริชภูม-ิ บ้านกุดพร้าว บริเวณพิกัด UE ๕๔๗๑๐๘ ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบตามไปกึ่งกลางถนนลูกรัง สายบ้านวาริชภูม-ิ บ้านห้วยบาง ไปทางทิศใต้
จนถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางถนนบ้านวาริชภูม-ิ บ้านกุดพร้าว บริเวณพิกัด UE ๕๔๗๑๐๕ ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑
กับบ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ ไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนลูกรังตัดกับห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณ
กึ่งกลางถนนลูกรังเลียบลําห้วยปลาหาง บริเวณพิกัด UE ๕๓๑๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๒๒…

-๔จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑
กับบ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ ไปทางทิศเหนือบริเวณลําห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึง่ กลาง
ถนนลูกรังเลียบลําห้วยปลาหาง บริเวณพิกัด UE ๕๒๔๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑
ไปทางทิศตะวันตกถึงลําห้วยแล้ง จนถึงหลักเขตที่ ๒๔ ซึ่งตัง้ อยู่กึ่งกลางลําห้วยแล้ง บริเวณพิกัด UE ๕๒๐๑๐๙
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๔ เป็นเส้นเลียบไปตามกึง่ กลางลําห้วยแล้ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบล
หนองลาดกับบ้านวาริชภูมิ หมูท่ ี่ ๑ ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางถนนบ้านวาริชภูม-ิ
บ้านหนองลาด ระยะทางประมาณ ๒,๒๘๕ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแนวเขตที่กําหนดไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงเขตตามสมควร

