เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยรับพื้นที่บางส่วน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘ และหมู่ที่ ๑๒ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ ประกอบกับ
ได้มีการสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ โดยให้มีแนวเขตตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลตำบลบ้ำนผือ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี
ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ให้กำหนดเขตเทศบำลตำบลบ้ำนผือ ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงลำห้วยงำว บริเวณพิกัด TE ๒๘๗๖๐๙ (N๑๙๖๐๙๐๐
E๒๒๒๘๗๑๐)
ทิศเหนือ
จำกหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบผ่ำนทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบล
บ้ำนผือ กับตำบลบ้ำนค้อ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขต
ที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลำงทำงหลวงชนบท สำย ๒๐๑๕ บริเวณพิกัดที่ TE ๓๐๐๖๑๘ (N๑๙๖๑๘๗๖
E๒๓๐๐๑๕) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๖๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๒ เป็นเส้นเลีย บไปทำงทิศตะวัน ออกผ่ำ นทุ่งนำ ถึงหลัก เขตที่ ๓
ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลำงถนนสำยบ้ำนถ่ อน-บ้ำนหนองผือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบลบ้ำนผือ
และตำบลบ้ำนค้อ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี บริเวณพิกัดที่ TE ๓๓๖๖๑๘ (N๑๙๖๑๘๗๖
E๒๓๓๖๐๘) รวมระยะทำงประมำณ ๓,๖๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก
จำกหลั ก เขตที่ ๓ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทำงทิ ศ ใต้ ต ำมกึ่ ง กลำงถนนสำยบ้ ำ นถ่ อ นบ้ำนหนองผือ ถึงหลั กเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลำงถนนสำยบ้ำนถ่อน-บ้ำนหนองผือ บริเวณพิกัดที่
TE ๓๓๖๖๑๔ (N๑๙๖๑๔๐๐ E๒๓๓๖๐๐) รวมระยะทำงประมำณ ๕๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศใต้ ตัดกับร่องน้ำห้วยซัน ถึงหลักเขตที่ ๕
ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลำงห้วยซัน บริเวณพิกัดที่ TE ๓๓๔๖๑๐ (N๑๙๖๑๐๐๐ E๒๓๓๔๙๖) รวมระยะทำง
ประมำณ ๔๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๕ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทำงทิ ศ ใต้ ผ่ ำ นชำยทุ่ ง ถึ ง ถนนสำยบ้ ำ นถ่ อ นบ้ ำ นนำค ำ ถึ ง หลั ก เขตที่ ๖ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ กึ่ ง กลำงถนนสำยบ้ ำ นถ่ อ น-บ้ ำ นนำค ำ บริ เ วณพิ กั ด ที่
TE ๓๓๔๕๙๘ (N๑๙๕๙๘๑๓ E๒๓๓๔๗๕) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๒๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนเนินป่ำ ถึงหลักเขต
ที่ ๗ บริเวณพิกัดที่ TE ๓๔๐๕๙๐ (N๑๙๕๙๐๐๐ E๒๓๔๐๐๔) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๐๐๐
เมตร
/จำกหลักเขตที่...

-๒จำกหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนเนินป่ำถึงหลักเขต
ที่ ๘ บริเวณกึ่งกลำง ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒๐ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบล
บ้ ำ นผื อ กั บ ต ำบลหำยโศก อ ำเภอบ้ ำ นผื อ จั ง หวั ด อุ ด รธำนี บริ เ วณพิ กั ด ที่ TE ๓๔๕๕๗๙
(N๑๙๕๗๙๒๕ E๒๓๔๕๙๘) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๒๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศใต้ผ่ำนเนินป่ำ ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณ
กึ่งกลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒๑ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบลบ้ำนผือ
กับตำบลหำยโศก อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี บริเวณพิกัดที่ TE ๓๔๔๕๖๙ (N๑๙๕๖๙๐๐
E๒๓๔๔๕๐) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๐๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศใต้ ผ่ำนเนินป่ำ ทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๑๐
กึ่งกลำงลำห้วยเสียว บริเวณพิกัดที่ TE ๓๔๓๕๕๗ (N๑๙๕๕๗๐๐ E๒๓๔๓๖๕) รวมระยะทำง
ประมำณ ๑,๒๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศใต้ผ่ำนทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ บริเวณ
กึ่งกลำงลำห้วยเสียว บริเวณพิกัดที่ TE ๓๔๓๕๕๔ (N๑๙๕๕๔๐๐ E๒๓๔๓๕๙) รวมระยะทำง
ประมำณ ๓๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ บริเวณกึ่งกลำง
ทำงหลวงแผ่ นดิ นหมำยเลข ๒๔๑๑ บริ เวณพิ กั ดที่ TE ๓๔๓๕๔๔ (N๑๙๕๔๔๐๐ E๒๓๔๓๔๓)
รวมระยะทำงประมำณ ๑,๐๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมทำงลูกรัง ถึงหลักเขต
ที่ ๑๓ บริ เ วณทำงลู ก รั ง บ้ ำ นคู -บ้ ำ นโคกสี แ ก้ ว บริ เ วณพิ กั ด ที่
TE ๓๓๙๕๒๖ (N๑๙๕๒๖๐๐
E๒๓๓๙๐๐) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๘๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมทำงลูกรัง ถึงหลัก
เขตที่ ๑๔ บริเวณกึ่งกลำงห้วยบ้ำน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบลบ้ำนผือ ตำบลหำยโศก
และตำบล-โนนทอง อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี บริเวณพิกัดที่ TE ๓๓๖๕๒๑ (N๑๙๕๒๑๐๐
E๒๓๓๖๑๐) รวมระยะทำงประมำณ ๕๐๐ เมตร
ทิศใต้
จำกหลั ก เขตที่ ๑๔ เป็ นเส้ นเลี ย บไปทำงทิ ศตะวั นตกเฉี ย งเหนื อ ตั ดกั บ ถนนสำย
บ้ำนคู -บ้ำนโนนธำตุ ถึ งหลักเขตที่ ๑๕ บริเวณพิกั ดที่ TE ๓๒๐๕๕๐ (N๑๙๕๕๐๐๐ E๒๓๒๐๐๔)
รวมระยะทำงประมำณ ๓,๓๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่ำนทุ่งนำ ถึงหลักเขต
ที่ ๑๖ บริเวณกึ่งกลำงลำห้วยซีด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลตำบลบ้ำนผือ ตำบลโนนทอง
และ ตำบลบ้ำนผือ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี บริเวณพิกัดที่ TE ๓๑๖๕๔๓ (N๑๙๕๔๓๐๐
E๒๓๑๖๖๓) รวมระยะทำงประมำณ ๗๐๐ เมตร
/ทิศตะวันตก...

-๓ทิศตะวันตก
จำกหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมแนวลำห้วยซีด
ถึงหลักเขตที่ ๑๗ บริเวณสะพำน คสล. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๙๘ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ กับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผือ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี บริเวณ
พิกัดที่ TE ๓๐๕๕๕๙ (N๑๙๕๕๙๓๘ E๒๓๐๕๑๖) รวมระยะทำงประมำณ ๒,๕๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบไปทำงตะวันตก ผ่ำนทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๑๘
ซึ่งเป็นหลักเขตเทศบำลเดิม (หลักที่ ๔) บริเวณพิกัดที่ TE ๒๙๙๕๖๐ (N๑๙๕๖๐๐๐ E๒๒๙๙๐๐)
รวมระยะทำงประมำณ ๖๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศเหนือผ่ำนทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ตั้งอยู่
กึ่งกลำงถนนลำดยำง สำยบ้ำนพลับ-บ้ำนแวง บริเวณพิกัดที่ TE ๒๙๙๕๖๘ (N๑๙๕๖๘๐
E๒๒๙๙๐๐) รวมระยะทำงประมำณ ๘๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศเหนือผ่ำนทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ตั้งอยู่
กึ่งกลำงลำห้วยซีด บริเวณพิกัดที่ TE ๒๙๘๕๗๔ (N๑๙๕๗๔๑๔ E๒๒๙๘๙๓) รวมระยะทำง
ประมำณ ๖๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๒๐ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทำงทิ ศ เหนื อ ตำมแนวกึ่ ง กลำงล ำห้ ว ยซี ด
ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลำงสะพำน คสล. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๓๔๘ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่ำงเทศบำลตำบลบ้ำนผือ กับ องค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนผือ อำเภอบ้ำนผือ จังหวัด
อุดรธำนี บริเวณพิกัดที่ TE ๒๙๘๕๘๓ (N๑๙๕๘๓๓๕ E๒๒๙๘๓๒) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๒๐๐
เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวกึ่งกลำงลำห้วยซีดถึงหลัก
เขตที่ ๒๒ ซึ่งเป็นหลักเขตเทศบำลเดิม (หลักเขตที่ ๑) บริเวณพิกัดที่ TE ๒๙๙๕๘๕ (N๑๙๕๘๕๑๐
E๒๒๙๙๐๐) รวมระยะทำงประมำณ ๑๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๒๒ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทำงทิ ศ เหนื อ ตำมแนวกึ่ ง กลำงล ำห้ ว ยซี ด
ถึงหลักเขตที่ ๒๓ บริเวณห้วยซีดไหลไปรวมกับลำห้วยงำว ที่บริเวณกึ่งกลำงลำห้วยงำว บริเวณพิกัดที่
TE ๒๙๓๖๐๑ (N๑๙๖๐๑๐๐ E๒๒๙๓๑๐) รวมระยะทำงประมำณ ๒,๓๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมแนวกึ่งกลำง
ลำห้วยงำว ถึงหลักเขตที่ ๑ บริเวณกึ่งกลำงลำห้วยงำว บริเวณพิกัดที่ TE ๒๘๗๖๐๙ (N๑๙๖๐๙๐๐
E๒๒๘๗๑๐) รวมระยะทำงประมำณ ๑,๑๐๐ เมตร
ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้
ตำมเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่ำวไว้ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตำมสมควร

