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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวังสะพุง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   

เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 

 

โดยที่เทศบาลตําบลวังสะพุง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ซ่ึงมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหม่ืนคนขึ้นไป  
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง  และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตําบลวังสะพุง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง  ตามความประสงค์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวังสะพุง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  
เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง 

ให้เทศบาลตําบลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้  มีแนวเขตตามคําบรรยาย
เขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตําบลนับแต่   
วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป  บรรดาทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิ  และสิทธิเรียกร้อง
ของเทศบาลตําบล  ให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น  และบรรดา
เทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป  ตามมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
บุญจง  วงศ์ไตรรัตน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



คําบรรยายแนวเขต 
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
              ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ไว้ดังน้ี 
              หลักเขตที่ ๑ ต้ังอยู่ตามแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑      
ตอนชุมแพ – เลย ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรงจุดเหนือศูนย์กลางสามแยกภูมิวิถีบรรจบกบั
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอนชุมแพ – เลย ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑๐๐ เมตร บรเิวณพิกัด 
QV ๙๓๙๑๗๒ 
              ด้านเหนือ 
             จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ 
ตอนชุมแพ – เลย ถึงหลกัเขตที่ ๒ ซึ่งต้ังอยู่แนวต้ังฉากกบัศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอน 
ชุมแพ – เลย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรงจุดเหนือศูนย์กลางสามแยกภูมิวิถีบรรจบ
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอนชุมแพ – เลย ไปทางทิศเหนอื บรเิวณพิกัด QV ๙๓๘๑๗๓ 
รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร 
              ด้านตะวันออก 
              จากหลกัเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกบัศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอนชุมแพ – เลย 
ฟากตะวันออก ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่นํ้าเลย ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึง่ต้ังอยูร่ิม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอนอุดรธานี – วังสะพงุ ฟากเหนือ บรเิวณพิกัด QV ๙๕๘๑๔๖ รวมระยะ
ประมาณ ๓,๔๕๐ เมตร 
             ด้านใต้ 
             จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ตอนอุดรธานี –วังสะพงุ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามแม่นํ้าเลย ถึงหลกัเขตที่ ๔ ซึง่ต้ังอยู่รมิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐  
ตอนอุดรธานี – วังสะพุง ฟากเหนือและริมแม่นํ้าเลย ฝัง่ตะวันตก บริเวณพิกัด QV ๙๕๓๑๔๕  
รวมระยะประมาณ ๔๔๕ เมตร 
              จากหลกัเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบริมแม่นํ้าเลย ฝัง่ตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขต 
ที่ ๕ ซึ่งต้ังอยูร่มิแม่นํ้าเลย ฝั่งตะวันตก ที่ปลายถนนภูมิวิถี ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด QV ๙๔๔๑๓๒ รวมระยะ
ประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร 
 

 
 
 
 

/จากหลักเขตที่ ๕... 
 

 
 



-๒- 
 
             จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบริมแม่นํ้าเลย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ แล้วหักขนานกบัศูนย์กลาง
ถนนไปบ้านบุ่งผักก้าม ฟากใต้ ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
๒๐๑๖ ตอนวันสะพุง – ทรายขาว ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งต้ังอยูต่ามแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจงัหวัด
หมายเลข ๒๐๑๖ ตอนวังสะพงุ – ทรายขาว ฟากตะวันตก ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรงจุดหา่งจากศูนย์กลางสามแยก
ถนนไปบ้านบุ่งผักก้ามบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงจงัหวัดหมายเลข ๒๐๑๖ ตอนวังสะพงุ – ทรายขาว  
ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด QV ๙๓๕๑๒๗ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๕ เมตร 
            ด้านตะวันตก 
           จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๑๖ ตอนวังสะพุง – 
ทรายขาว ฟากตะวันตก ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปตามทางทิศเหนือแล้วหักขนานกบัศูนย์กลางถนนบ้านบุง่ผกัก้าม 
– ศาลเจ้าพ่อวังสะพงุ (ถนนหลังโรงฆ่าสัตว์) ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนอื ถึงหลกัเขตที่ ๗ ซึ่งต้ังอยู่ตามแนว
เส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางกลางถนนภูมิวิถี ฟากตะวันตก ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรงจุดเหนือศูนย์กลางสามแยกถนน
บ้านบุ่งผักก้าม - ศาลเจ้าพ่อวังสะพงุ (ถนนหลังโรงฆ่าสัตว์) บรรจบกับศูนย์กลางถนนภูมิวิถีไปทางทิศเหนือ 
ระยะ ๑๐๐ เมตร บรเิวณพิกัด QV ๙๔๐๑๕๗ รวมระยะประมาณ ๓,๐๕๖ เมตร 
            จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นขนานกบัศูนย์กลางถนนภูมิวิถี ฟากตะวันตก ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๖๑๕ เมตร 
            ดังปรากฏตามแผนทีท่้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับน้ี 
            ตามเส้นแบ่งแนวเขตทีก่ล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปกัไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร   
 
 






