เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
เป็นเทศบาลตําบลโนนคอม
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตําบลโนนคอม
องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้รับการจัด ตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การ
บริ หารส่ ว นตํา บลพ้น จากตํ าแหน่ งนั บแต่วั น ที่ ได้ มีป ระกาศนี้ จัด ตั้ง ขึ้น เป็ น เทศบาลตํ าบลเป็น ต้น ไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
เป็นเทศบาลตําบลโนนคอม
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลโนนคอม ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางถนนลาดยางด้านหลังโรงเรียนมัธยมภูผาม่าน ห่างจาก
ถนนสายบ้านภูผาม่าน – บ้านนาน้ําซํา ประมาณ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกดั RU ๑๐๙๔๔๒
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาไปตามแนวแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอมกับตําบล
ภูผาม่านไปทางทิศตะวันออกผ่านหลักไม้แก่นถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางลําห้วยทรายบรรจบ
กับลําห้วยถ้ําเต่า บริเวณพิกัด RU ๑๔๒๔๔๔ รวมระยะประมาณ ๓,๑๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางลําห้วยทราย ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
โนนคอม กับตําบลภูผาม่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลําห้วยทราย ถึงสะพานข้ามลํา
ห้วยทราย ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางสะพานข้ามลําห้วยทรายที่ห่างจากวัดบ้านสว่างโนนสูง
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๔๒๐ เมตร บริเวณพิกัด RU ๑๔๙๔๕๖ รวมระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงตามแนวกึ่งกลางถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลโนนคอมกับตําบลภูผาม่านไปทางทิศตะวันออก ตัดกับกึ่งกลางทางสาธารณประโยชน์ ถึงหลักเขตที่ ๔
ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางถนนลาดยาง บริเวณพิกัด RU ๑๕๕๔๕๕ รวมระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงตามแนวทางสาธารณะ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอม
อําเภอภูผาม่าน กับตําบลนาทุม่ และตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ตามทางเดินเท้า
ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึง่ อยู่ตรงจุดตัดกับถนนกรมทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๑ (หนองเขียด –วังสวาบ) (ถนน รพช. เดิม)
ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓ บริเวณพิกัด RU ๑๕๙๔๒๑ รวมระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน กับ ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ ไปทางทิศใต้ ผ่านบึงหนองบัวทองไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณหนองบัวทอง บริเวณพิกัด RU ๑๕๖๔๑๒ รวมระยะประมาณ ๘๕๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน กับตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางลําน้ําเชิญ บริเวณพิกัด RU ๑๕๔๔๐๗ รวมระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร

-๒ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางลําน้ําเชิญเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอม
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับตําบลดงบัง และตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศ
ตะวันตกผ่านตามลําน้ําเชิญ ไปตามแนวกึง่ กลางลําน้ําเชิญถึงหลักเขตที่ ๘ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดตัดกับสะพาน
คอนกรีต กสช. เชื่อมระหว่างตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กับตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น ทีห่ ่างจากทางแยกถนนสายหนองเขียดวังสวาบ มาตามถนนสายไปอําเภอคอนสาร ระยะประมาณ
๑๔๐ เมตร บริเวณพิกดั RU ๑๒๔๔๑๐ รวมระยะประมาณ ๔,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางลําน้ําเชิญ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอม
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศตะวันตกผ่านตาม
ลําน้ําเชิญไปตามแนวกึง่ กลางลําน้ําเชิญ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตตําบลภูผาม่าน
กับตําบลโนนคอม บริเวณพิกัด RU ๑๑๒๔๑๐ รวมระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงจากกึง่ กลางลําน้ําเชิญซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอม
กับตําบลภูผาม่าน ไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๑ (หนองเขียด – วังสวาบ) (ถนน
รพช. เดิม) ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๙ บริเวณพิกัด RU ๑๑๒๔๑๓ รวมระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงตามหลักคอนกรีตของกรมที่ดนิ เป็นจุดแบ่งเขตซึง่ เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่าง ตําบลโนนคอม กับตําบลภูผาม่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านป่าช้าโนนฝาง ถึงถนนลาดยาง
ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึง่ ตัง้ อยู่กงึ่ กลางถนนลาดยาง เขตทีส่ าธารณประโยชน์โคกโนนม่วงน้อยที่ห่างจากโรงเรียนบ้าน
โนนคอมไปทางทิศเหนือประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บริเวณพิกดั RU ๑๑๑๔๒๖ รวมระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นตามแนวกึง่ กลางถนนลาดยาง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
โนนคอมกับตําบลภูผาม่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนคอม – โรงเรียน
มัธยมภูผาม่าน ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางถนนลาดยาง ทีห่ ่างจากโรงเรียนมัธยมภูผาม่าน
ประมาณ ๖๐๐ เมตร บริเวณพิกัด RU ๑๑๒๔๓๕ รวมระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางถนนลาดยาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโนนคอม
กับตําบลภูผาม่าน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนคอม – โรงเรียนมัธยม
ภูผาม่าน จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่ของเทศบาลตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

