เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ รวมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬกับเทศบาลตาบลบึงกาฬ
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ
โดยที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง กาฬและเทศบาลต าบลวิ ศิ ษ ฐ์ ป ระสงค์ ที่ จ ะยุ บ รวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนไปรวมกับเทศบาลตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ที่ มี เ ขตติ ด ต่อ กั น ภายในเขตอาเภอเดีย วกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด บริก ารสาธารณะ ซึ่ ง มี ผ ลให้
เทศบาลตาบลบึงกาฬมีราษฎรเกินกว่าหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่
อัน ต้องทาตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับได้มีการสารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงเขตให้ครอบคลุ ม
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ และเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดาเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศไว้ ดังนี้
1. ให้ยุบเลิกเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2. ให้ องค์การบริห ารส่ว นตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ ไปรวมกับ
เทศบาลตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3. ให้ เ ทศบาลต าบลบึง กาฬเปลี่ ย นแปลงเขตและฐานะเป็ นเทศบาลเมื อ งตามประกาศนี้
โดยมีแนวเขตตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
4. ให้ องค์การบริห ารส่วนตาบลบึงกาฬ เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ และเทศบาลตาบลบึงกาฬ
พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้เป็นต้นไป และเพื่อให้
การบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ไปโดยต่ อ เนื่ อ ง ให้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กสมาชิ ก
สภาเทศบาลเมืองจานวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมื อ งบึ ง กาฬเป็ น การชั่ ว คราวตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 29/2559 ลงวั น ที่
21 มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช 2559 เรื่ อ ง การได้ มาซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บ ริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็ น การชั่ ว คราว จนกว่ า จะมี ป ระกาศเปลี่ ย นแปลงตามที่ ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 85/2557ฯ กาหนด
5. ให้ โ อนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงกาฬ เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ และเทศบาลตาบลบึงกาฬ ไปเป็นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ
6. ให้โอนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ เทศบาลตาบลวิศิษฐ์
และเทศบาลตาบลบึงกาฬ ไปเป็นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ทั้งนี้ การจัดกรอบอัตรากาลังของเทศบาล
เมื อ งบึ ง กาฬให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลก าหนดตามกฎหมายว่ า ด้ว ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ในระหว่างดาเนินการจัดกรอบอัตรากาลังและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง ให้ปลัดเทศบาลตาบลบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬไปพลางก่อน
7. บรรดาเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลบึงกาฬที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546
8. ในกรณี ไ ด้ มี ก ารอนุ มั ติ การอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ มี อ านาจ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้ อ บั ญ ญัติ และเทศบัญญัติ จากองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลบึงกาฬ
เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ และเทศบาลตาบลบึงกาฬแล้ว ให้การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต หรือ
ความเห็นชอบดังกล่าวคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลเมืองบึงกำฬ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง ยุบเลิกเทศบำลตำบลวิศิษฐ์ รวมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงกำฬกับเทศบำลตำบลบึงกำฬ
อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐำนะเป็นเทศบำลเมืองบึงกำฬ
ลงวันที่ 25 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------------------------ให้กำหนดแนวเขตเทศบำลเมืองบึงกำฬไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ติดต่อสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ตั้งอยู่บริเวณปำกลำห้วยผำคำง
ติดต่อตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ บริเวณพิกัด UF ๔๙๔๓๕๐
ด้านเหนือ
จำกหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตำมริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวเขตแดน
ระหว่ำงประเทศไทย-ลำว ถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณด้ำนหลังสถำนีตำรวจน้ำบึงกำฬพิกัด UF ๖๙๓๒๑ ระยะทำง
ประมำณ ๘,๔๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตำมริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวเขตแดน
ระหว่ำงประเทศไทย-ลำวจนถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณสวนสุขภำพริมโขง บริเวณพิกัด UF ๕๘๐๒๑๓ ระยะทำง
ประมำณ ๑,๔๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตำมริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทำงทิศเหนือตำมแนวเขตแดนระหว่ำงประเทศ
ไทย-ลำวจนถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด UF ๕๙๔๓๐๗ ระยะทำงประมำณ ๑,๕๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตำมริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวเขตแดน
ระหว่ำงประเทศไทย-ลำวจนถึงหลัก เขตที่ ๕ บริเวณวัดโพธำรำม บ้ำนท่ำไคร้ บริเวณพิกัด UF ๖๒๔๒๘๑
ระยะทำงประมำณ ๓,๙๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตำมริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวเขตแดน
ระหว่ำงประเทศไทย-ลำวจนถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณปำกลำห้วยกำแพงเชื่อมกับแม่น้ำโขง ติดต่อตำบลโคกก่อง
อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ บริเวณพิกัด UF ๖๙๗๒๘๐ ระยะทำงประมำณ ๗,๒๐๐ เมตร รวมระยะทำง
ด้ำนเหนือ ๒๒,๔๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก
จำกหลักเขตที่ ๖ บริเวณปำกลำห้วยกำแพงเชื่อมกับแม่น้ำโขงติดต่อตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกำฬ
จั ง หวั ด บึ ง กำฬบริ เ วณพิ กั ด UF ๖๙๗๒๘๐ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ำมแนวกึ่ ง กลำงล ำห้ ว ยก ำแพง
จนจดหลักเขตที่ ๗ บริเวณหนองกุดทิงใหญ่ บริเวณพิกัด UF ๖๕๖๒๕๔ ระยะทำงประมำณ ๔,๘๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๗ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมขอบหนองกุดทิงใหญ่ ทำงทิศใต้ของหนองกุดทิง ใหญ่
ถึงจนถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณหลักไม้แก่นที่ปักไว้ริมหนองกุดทิงใหญ่ บริเวณพิกัด UF ๖๓๐๒๓๖ ระยะทำง
๓,๑๐๐ เมตร
รวมระยะทำงด้ำนตะวันออกประมำณ ๗,๙๐๐ เมตร
/ ด้านใต้ …

-2ด้านใต้
จำกหลั ก เขตที่ ๘ บริ เ วณหลั ก ไม้ แ ก่ น ที่ ปั ก ไว้ ริ ม หนองกุ ด ทิ ง ใหญ่ บ ริ เ วณพิ กั ด UF ๖๓๐๒๓๖
ติดต่อตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙
บริเวณหัวเกำะกลำงกุดทิงใหญ่ บริเวณพิกัด UF ๖๒๗๒๔๐ ระยะทำง ๕๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๙ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมขอบเกำะกลำงทำงด้ำนทิศใต้ของเกำะกุดทิงใหญ่
(เกำะกลำงเป็นของตำบลบึงกำฬ) และไปตำมกึ่งกลำงกุดทิงใหญ่ จนถึงหลักเขตที่ ๑๐ บริเวณจดปำกห้วยคำพุ
บริเวณพิกัด UF ๕๗๙๒๕๖ ระยะทำง ๕,๐๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๐ ไปทำงทิศเหนือตำมแนวกึ่งกลำงห้วยคำพุถึง หลักเขตที่ ๑๑ บริเวณถนนลูกรัง
บริเวณพิกัด UF ๕๗๗๒๖๓ ระยะทำง ๗๓๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๑ ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวถนนลูกรังจนถึงหลักเขตที่ ๑๒ บริเวณจดห้วยแย้
บริเวณพิกัด UF ๕๖๖๒๖๓ ระยะทำง ๑,๐๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๑๒ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ำมแนวกึ่ ง กลำงห้ ว ยแย้ จนถึ ง หลั ก เขตที่ ๑๓
บริเวณยอดห้วยแย้ บริเวณพิกัด UF ๕๕๐๒๔๑ ระยะทำง ๒,๗๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๓ ไปทำงทิศตะวันตกผ่ำนป่ำเป็นแนวตรง จนถึง หลักเขตที่ ๑๔ บริเวณทำงสำมแยก
อยู่ทำงทิศใต้ของบ้ำนเหล่ำถำวร ประมำณ ๑ กิโลเมตร ติดต่อตำบลนำสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ
บริเวณพิกัด UF ๕๓๑๒๔๓ ระยะทำง ๑,๙๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๔ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวทำงเกวียน จนถึงหลักเขตที่ ๑๕ บริเวณสำมแยกทำงเกวียน
บริเวณพิกัด UF ๕๐๒๒๔๐ ระยะทำง ๒,๙๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๑๕ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ประมำณ ๕๐๐ เมตร จนถึ ง หลั ก เขตที่ ๑๖
บริเวณจดยอดห้วยหินกำปัน บริเวณพิกัด UF ๕๐๐๒๔๒ ระยะทำง ๕๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๖ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมแนวกึ่งกลำงห้วยหินกำปัน จนถึงหลักเขตที่ ๑๗
บริเวณจดห้วยบันรัง ติดต่อตำบลโป่งเปื่ อย อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ บริเวณพิกัด UF ๔๘๒๒๔๘
ระยะทำงประมำณ ๑,๘๐๐ เมตร
รวมระยะทำงด้ำนใต้ ๑๗,๐๓๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จำกหลักเขตที่ ๑๗ ติดต่อตำบลโป่งเปื่อย อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
ปำกห้ ว ยหิ น กำปั น เชื่ อมกั บ ห้ ว ยบั น รั ง ไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวกึ่ง กลำงห้ ว ยบันรั ง จนจดหลั กเขตที่ ๑๘
บริเวณยอดห้วยบันรัง บริเวณพิกัด UF ๔๘๓๒๘๗ ระยะทำง ๓,๘๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๘ ไปทำงทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๑๙ บริเวณหลักไม้แก่นปักไว้ริมถนน อยู่ทำงทิศตะวันออก
ของวัดพรชัยธรรมกุล บริเวณพิกัด UF ๔๘๕๒๙๐ ระยะทำง ๓๖๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๙ ไปทำงทิศเหนือจนจดหลักเขตที่ ๒๐ บริเวณทำงเกวียน บริเวณพิกัด UF ๔๘๗๒๙๘
ระยะทำง ๘๓๐ เมตร
/ จำกหลักเขตที่ ๒๐ …

-3จำกหลักเขตที่ ๒๐ ไปทำงทิศตะวันตกบริเวณกึ่งกลำงลำห้วยสำมยอด จนถึงหลักเขตที่ ๒๑ บริเวณพิกัด
UF ๔๖๕๒๙๙ ระยะทำง ๒,๒๐๐ เมตร
จำกหลั ก เขตที่ ๒๑ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตกผ่ ำ นทุ่ ง นำ จนจดหลั ก เขตที่ ๒๒ บริ เ วณห้ ว ยสำมยอด
บริเวณพิกัด UF ๔๕๖๓๐๒ ระยะทำง ๙๕๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒๒ ไปทำงทิศเหนือตำมแนวถนนลูกรัง จนจดหลักเขตที่ ๒๓ บริเวณยอดห้วยไม้ยม
บริเวณพิกัด UF ๔๕๑๓๒๖ ระยะทำง ๒,๔๐๐ เมตร
จำกหลั กเขตที่ ๒๓ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวกึ่งกลำงห้ ว ยไม้ยมถึง หลั กเขตที่ ๒๔
บริเวณหนองกุดจับ บริเวณพิกัด UF ๔๗๑๓๔๖ ระยะทำง ๒,๘๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒๔ ไปทำงทิศตะวันออกตำมขอบหนองกุดจับทำงด้ำนทิศใต้ (หนองกุดจับอยู่ในเขตตำบลไคสี)
จนถึงหลักเขตที่ ๒๕ บริเวณปำกห้วยผำคำง บริเวณพิกัด UF ๔๘๓๓๔๔ ระยะทำง ๑,๒๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๒๕ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวกึ่งกลำงห้วยผำคำง จนจดหลักเขตที่ ๑
ติดต่อสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ตั้งอยู่บริเวณปำกลำห้วยผำคำง ติดต่อตำบลไคสี
อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ บริเวณพิกัด UF ๔๙๔๓๕๐ ระยะทำง ๑,๒๐๐ เมตร
รวมระยะทำงด้ำนตะวันตกประมำณ ๑๕,๗๔๐ เมตร
ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้
ตำมเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่ำวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตพอสมควร
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