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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การกํ าหนดเขตตําบล
ในทองที่อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น
ผูว าราชการจัง หวั ด กาฬสิ น ธุ ไดพิ จ ารณาแลว เพื่อ ใหเ ขตการปกครองตํ าบลเป น ไปตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแกไขเขตตําบลนิคมและตําบลโนนบุรี ในทองที่อําเภอสหัสขันธ
ใหมีความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงขอยกเลิกเขตตําบลนิคมและตําบลโนนบุรี ในทองที่
อําเภอสหัสขันธตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสิน ธุ ลงวัน ที่ ๒๘ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้น ใหม
ดังตอไปนี้
อําเภอสหัสขันธ
๑. กําหนดเขตตําบลนิคม ในทองที่อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหมีเขตการปกครอง
รวม ๗ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานเสริมชัยศรี
หมูที่ ๒ บานตาดดงเค็ง
หมูที่ ๓ บานคําเชียงยืน
หมูที่ ๔ บานศรีสมบูรณ
หมูที่ ๕ บานคําแคน
หมูที่ ๖ บานคําประถม
หมูที่ ๗ บานแกงนคร
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
กึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาว บริเวณพิกัด UD ๓๕๘๔๕๙ ตรงไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๕ (กึ่งกลางถนนลูกรังสายบานคําแคน -
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บ า นวั ง มะพลั บ ตั ด กั บ ร อ งน้ํ า ช ว งไหลลงอ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า ปาว) บริ เ วณพิ กั ด
UD ๓๘๗๔๕๙ ตรงไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่หลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี
หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๕๙ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ
๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากหลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๕๙
ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ถึ ง หลั ก คอนกรี ต กลางทุ ง นา บริ เ วณพิ กั ด
UD ๔๒๗๔๕๖ ตรงไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ถึงหลักคอนกรีต กลางทุง นา
บริเวณพิกัด UD ๔๒๕๔๕๕ ตรงไปทางทิศ ตะวัน ตกถึงริมทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๒๗ สายกาฬสิน ธุ - สหั สขั นธ ด านทิศ ตะวั นออก ตรงกิโลเมตรที่
๒๘ + ๘๐๐ บริเวณพิกัด UD ๔๒๓๔๕๕ ไปทางทิศใตตามริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗ สายกาฬสินธุ - สหัสขันธ ดานทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๗ สายกาฬสินธุ - สหัสขันธ ดานทิศตะวันออกตัดกับกึ่งกลาง
ลําหวยบง บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๑๗ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ
๕ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลภูดิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากริม ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒๗ สายกาฬสิน ธุ  - สหัส ขัน ธ
ดานทิศตะวันออก ตัดกับกึ่งกลางลําหวยบง บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๑๗ ไปทาง
ทิศ ตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลําหวยบงถึงปากน้ําลําหวยบงไหลตกอางเก็บน้ํ า
ลําปาว บริเวณพิกัด UD ๔๐๓๔๒๐ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนว
รองน้ําลึกถึงรองน้ําลึก บริเวณพิกัด UD ๓๙๑๔๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวรองน้ําลึก สิ้นสุดที่รองน้ําลึกไหลเชื่อมลงอางเก็บน้ําลําปาว บริเวณพิกัด
UD ๓๖๘๔๓๘ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลภูดิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ และตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากรองน้ําลึกไหลเชื่อมลงอางเก็บน้ําลําปาว
บริเวณพิกัด UD ๓๖๘๔๓๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนื อตามแนวกึ่งกลาง
อางเก็บ น้ํา ลําปาวถึ งกึ่ งกลางอ างเก็บ น้ําลํ าปาว บริ เวณพิกั ด UD ๓๕๗๔๔๖
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ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาวสิ้นสุดที่กึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาว
บริเวณพิกัด UD ๓๕๘๔๕๙ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลโนนบุรี ในทองที่อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหมีเขตการปกครอง
รวม ๑๑ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานโนนบุรี
หมูที่ ๒ บานโนนบุรี
หมูที่ ๓ บานโนนบุรี
หมูที่ ๔ บานโนนสามัคคี
หมูที่ ๕ บานสิงหบุรี
หมูที่ ๖ บานโนนสวาท
หมูที่ ๗ บานวังมะพลับ
หมูที่ ๘ บานนาแกว
หมูที่ ๙ บานโนนวิเศษ
หมูที่ ๑๐ บานโนนบุรี
หมูที่ ๑๑ บานโนนศึกษา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต อกั บ ตํา บลภู สิ งห อํา เภอสหัส ขั น ธ จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น
จากกึ่ง กลางอา งเก็บ น้ํา ลํา ปาว บริเ วณพิกัด UD ๓๗๐๔๙๕ ตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตถึงริม ฝงน้ําอางเก็บน้ําลําปาวที่หลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี
หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด UD ๓๗๘๔๘๗ ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขต
เทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๒ ที่เชิงเขาภูสิงห หลังวัดกลางมาลัย บริเวณ
พิกัด UD ๔๑๓๔๘๗ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเลียบ
เชิงเขาภูสิงห สิ้นสุดที่หลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด
UD ๔๓๒๔๘๘ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากหลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด UD ๔๓๒๔๘๘
ไปทางทิศใตตามแนวถนนสายวัดกัลยาณบริหาร - วัดปาสักวัน ดานทิศตะวันออก
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สิ้นสุดที่หลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๕๙
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตร
ติดตอตําบลนิคม อําเภอสหัสขัน ธ จังหวัดกาฬสิน ธุ โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
หลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด UD ๔๒๙๔๕๙ ตรงไป
ทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี หลักเขตที่ ๕ (กึ่งกลางถนน
ลูกรังสายบานคําแคน - บานวังมะพลับ ตัดกับรองน้ําไหลลงอางเก็บน้ําลําปาว)
บริเวณพิกัด UD ๓๘๗๔๕๙ ตรงไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่กึ่งกลางอางเก็บน้ํา
ลําปาว บริเวณพิกัด UD ๓๕๘๔๕๙ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๗ กิโลเมตร
ติดตอตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากกึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาว บริเวณพิกัด UD ๓๕๘๔๕๙ ไปทางทิศเหนือตาม
แนวกึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาว สิ้น สุดที่กึ่งกลางอางเก็บน้ําลําปาว บริเวณพิกัด
UD ๓๗๐๔๙๕ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร

บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสหัสขันธฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแยงประกาศฉบับนี้
ใหใชประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระนาย สุวรรณรัฐ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

