เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลโกสุมพิสัย อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลโกสุมพิสยั
อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรับพื้นที่บางส่วน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 23
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ขวาง อ าเภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม เพื่ อ ประโยชน์
ในการจัดบริการสาธารณะ ประกอบกับได้มีการสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลโกสุม พิสั ย โดยให้มีแ นวเขตตามคาบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบำลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
ลงวันที่ 19 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563
ให้กำหนดเขตเทศบำลตำบลโกสุมพิสัย ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่ท่าเขางัว ริมกุดชีหลงฝั่งทิศใต้ ด้านทิศเหนือ มุมทิศตะวันออกของหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง เลขที่ 28816 กระทรวงมหาดไทย (ที่ดินหนองโจดบ้านโชคชัย) พิกัด TC 908976
ด้ำนทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 พิกัด TC 908976 เป็นเส้นเลียบกุดชีหลงฝั่งทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และเลี ย บแม่ น้ าชี ฝั่ ง ทิ ศ ใต้ ม าทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ผ่ า นสะพานข้ า มแม่ น้ าชี ถึ ง หลั ก เขตที่ 2
พิกัด TC949970 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าชีฝั่งทิศใต้ ห่างจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสะพานแม่น้าชีตามแนวแม่ น้า
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
ด้ำนทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 พิกัด TC 949970 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 พิกัด
TC 941953 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 208 ตอนโกสุมพิสัย - มหาสารคาม ฟากตะวันออก
ระยะทางจากสี่แยกถนนศรีโกสุมตัดกับถนนผดุงประชากรไปทางมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 2,400 เมตร

ด้ำนทิศใต้
จากหลั ก เขตที่ 3 พิ กั ด TC 941953 เป็ น ส้ น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกถึ ง หลั ก เขตที่ 4
พิกัด TC 929953 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมถนนเส้นหลังโรงพยาบาลโกสุมพิสัยตัดกับถนนรอบบึงกุยฟากตะวันออก
ระยะทางจากแยกถนนหลังโรงพยาบาลตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 ถึงหลักเขตที่ 4 ระยะทาง
ประมาณ 1,540 เมตร

-2จากหลักเขตที่ 4 พิกัด TC 929953 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5
พิ กั ด TC 923962 ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 2322 ตอนโกสุ ม พิ สั ย - โสกขุ่ น
ฟากทิศตะวันตกระยะทางจากแยกถนนดงรังพัฒนาตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 ถึงหลักเขตที่ 5
ระยะทางประมาณ 620 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 พิกัด TC 923962 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉีย งเหนือ ระยะทางประมาณ
1, 000 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 พิกัด TC 914967 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่นาโฉนดเลขที่ 383 หน้าสารวจ 8815
ระวาง UMT 5641 III 929600
ด้ำนทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 6 พิกัด TC 914967 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
พิกัด TC 908976

