เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เป็นเทศบาลตําบลบ้านแก้ง
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นเทศบาลตําบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้ มีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ไ ด้ใ ช้บั ง คับ ในเรื่อ งใดอยู่ ก่อ นแล้ ว คงใช้ บัง คับ ได้ต่ อไปเป็ น การชั่ ว คราว จนกว่ า จะได้ มี การตรา
เทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เป็นเทศบาลตําบลบ้านแก้ง
ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบ้านแก้ง ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตัง้ อยู่บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาหัวแรด หมู่ที่ ๑๑
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว บริเวณพิกัด RU ๑๗๓๒๒๕
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่อ้อย ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างตําบลโนนคูณ อําเภอ
คอนสาร กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ทางทิศตะวันออก บรรจบกับถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบริเวณ
พิกัด RU ๑๙๑๒๒๕ แล้วต่อไปตามกึ่งกลางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านดอนเตาเหล็ก-หัวคูสระ และเป็นจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
โนนคูณ อําเภอคอนสาร ตําบลโคกสะอาด และตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว บริเวณพิกัด SD ๘๕๐๒๐๘
รวมระยะประมาณ ๙,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่อ้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลโคกสะอาด กับ
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ชย ๑๐๐๓ บริเวณพิกัด
SD ๙๐๒๒๑๑ แล้วต่อตามกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมาย ชย ๓๐๐๔ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด SD ๙๓๐๒๑๑ รวมระยะประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลหนองคอนไทย กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๔
ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๕๕ บริเวณพิกัด SD ๙๓๘๑๗๘ รวมระยะประมาณ ๓,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่อ้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลผักปัง กับตําบล
บ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านถนนสายหนองเซียงซา-หนองดินดํา ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่
กึ่งกลางลําน้ําพรม บริเวณพิกัด SD ๙๒๖๑๕๑ รวมระยะประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามลําน้ําพรม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลผักปัก ตําบลผักปัง
ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว และตําบลบ้านหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ใช้ร่องน้ํา
ลึกลําน้ําพรมเป็นแนวเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลําน้ําพรม บริเวณพิกัด
SD ๘๑๐๑๒๐ รวมระยะประมาณ ๑๑,๖๐๐ เมตร
/ด้านตะวันตก...

-๒ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามลําห้วยโสกโก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลบ้านเป้า
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ใช้ร่องน้ําลึกลําห้วยโสกโกเป็นแนวแบ่งเขต ไปทางทิศ
เหนือถึงลําห้วยคองูแล้วต่อไปตามลําห้วยคองูถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลําห้วยวังบักตู้ บริเวณพิกัด
SD ๗๙๘๑๓๕ รวมระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลบ้านเป้า อําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา
บริเวณ พิกัด RU ๒๐๐๑๓๔ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลบ้านเป้า อําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ตัดผ่านลําห้วยแสนคําไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่ง
ตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๓๖๖ บริเวณพิกัด RU ๒๐๔๑๕๓ รวมระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามที่เนินด้านตะวันตกของบ้านโคกสะอาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างตําบลบ้านเป้า อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณพิกัด RU ๑๙๗๑๖๐ รวมระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลบ้านเป้า อําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ว อําเภอภูเขียว ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทาง
หลวงชนบทหมายเลข ๒๐๕๕ ตรงกิโลเมตรที่ ๑๖ ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด RU ๑๙๔๑๖๗ รวมระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่อ้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลหนองโพน
งาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่
กึ่งกลางถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณพิกัด RU ๑๙๕๑๗๓ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่ออ้ ย ด้านทิศตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เนิน บริเวณพิกัด RU ๑๗๘๒๑๐ รวมระยะประมาณ
๓,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวไร่อ้อยซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตําบลบ้านหนอง
โพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ กับตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มหี ลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

