เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นเทศบาลเมืองบัวขาว
โดยที่เทศบาลตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามความประสงค์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาล
เมืองบัวขาว
ให้เทศบาลตําบลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคําบรรยาย
เขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้น สภาพแห่งการเป็น เทศบาลตําบลนับแต่
วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของ
เทศบาลตําบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติ
ที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นเทศบาลเมืองบัวขาว
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองบัวขาว ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนไปบ้านเหล่าใหญ่ ฟากตะวันออกตรงจุดทีอ่ ยู่หา่ งจากจุด
ศูนย์กลางถนนไปบ้านเหล่าใหญ่ บรรจบกับถนนสาธารณะ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด UD ๙๘๒๓๐๗
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงตามทุ่งนาและทีส่ าธารณประโยชน์โคกบะผึง้ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๗๑ (กุฉินารายณ์) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๑๓ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่รมิ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๗๑ (กุฉินารายณ์) – บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๙๑
(กุฉินารายณ์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ (สร้างค้อ) ไปทางทิศเหนือระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร
บริเวณพิกัด UD ๙๙๗๓๐๔ รวมระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นต่อตรงตามทุ่งนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านลําห้วยค้อ
ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่รมิ ลําห้วยค้อ ฝั่งตะวันออก บริเวณพิกัด UD ๐๐๐๓๐๓ รวมระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมห้วยค้อ ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่าน
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๐๔๖ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึง่ ตั้งอยู่บริเวณริมห้วยค้อ ฝั่งใต้ บริเวณพิกัด UD ๙๙๒๒๖๒
รวมระยะประมาณ ๕,๔๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงตามทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านลําห้วยค้อและห้วยบง
ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึง่ ตั้งอยู่รมิ ถนนไปบ้านกกตาล ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนสายจากบ้าน
กกตาลไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร บริเวณพิกดั UD ๙๗๖๒๖๑ รวมระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๖...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงตามสวนยางพาราและไร่มันสําปะหลังไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนไปบ้านกกตาล ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึง่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๓๖
(สายนามน – บัวขาว) ฟากตะวันออกตรงจุดที่อยูห่ ่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๓๖
(สายนามน – บัวขาว) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UD ๙๖๘๒๖๗
รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงตามแนวทุง่ นาแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่าน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๓๖ (สายนามน – บัวขาว) และห้วยนาฮิ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึง่ ตัง้ อยูร่ ิมห้วยนาฮิ
ฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด UD ๙๖๕๒๖๙ รวมระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบริมห้วยนาฮิ ฝัง่ ตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลังเขตที่ ๘
ซึ่งตัง้ อยูร่ ิมถนนไปบ้านศาลาแดง ฟากเหนือ ตรงจุดทีอ่ ยู่ตรงคอสะพานข้ามห้วยนาฮิ ฝัง่ ตะวันตก บริเวณพิกัด
UD ๙๖๔๒๘๓ รวมระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงตามทุ่งนาไปทางทิศเหนือผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๔๒
ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึง่ ตั้งอยู่รมิ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๔๒ ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยูห่ ่างจากจุดศูนย์กลาง
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๔๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UD
๙๖๙๓๐๑ รวมระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงตามทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไป
บ้านเหล่าใหญ่ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

