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ประกาศจังหวัดนาน
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๗๓๐๕
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอภูเพียง
แยกหมูบานจัดสรร หมูที่ ๖ ตําบลเมืองจัง
จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบานมงคลเจริญสุข โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๑ ตําบล
เมืองจัง และใหมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับบานหาดผาขน หมูที่ ๓ ตําบลเมืองจัง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลาง
ถนนลาดยางสายกองรอย อส.จ. - หาดผาขน บริเวณปากลําหวยนาฝรั่ง บริเวณพิกัด PA ๘๙๑๘๖๕
ใชกึ่งกลางลําหวยนาฝรั่งเปน แนวแบงเขต ไปทางทิศตะวันออกจนถึงกึ่งกลางถนนแบงเขตระหวาง
หมูบานหาดผาขนกับบานมงคลเจริญสุข บริเวณพิกัด PA ๘๙๓๘๖๔ ระยะทางประมาณ ๐.๒๐๐
กิโลเมตร ใชกึ่งกลางถนนแบงเขตระหวางหมูบานหาดผาขนกับบานมงคลเจริญสุข เปนแนวแบงเขต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงลําหวยกิ่งกอง บรรจบถนนแบงเขตระหวางหมูบานหาดผาขนกับ
บานมงคลเจริญสุข บริเวณพิกัด PA ๘๙๗๘๗๐ ระยะทางประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร ใชกึ่งกลางถนน
แบงเขตระหวางหมูบานหาดผาขนกับบานมงคลเจริญสุข เปนแนวเขตไปทางทิศเหนือถึงบริเวณพิกัด
PA ๘๙๗๘๗๔ ระยะทางประมาณ ๐.๔๐๐ กิโลเมตร ใชกึ่งกลางถนนแบงเขตระหวางหมูบานหาดผาขน
กับบานมงคลเจริญสุข เปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่แนวเขตปาสาธารณะ
บริเวณลําหวยหัวนา บริเวณพิกัด PA ๙๐๘๘๘๐ ระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทาง
ดานทิศเหนือประมาณ ๓.๖๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานจัดสรร หมูที่ ๖ ตําบลเมืองจัง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแนวเขต
ปาสาธารณะบรรจบลําหวยหัวนา บริเวณพิกัด PA ๙๐๘๘๘๐ ใชกึ่งกลางลําหวยหัวนาเปนแนวแบงเขต
ไปทางทิศใตบรรจบถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PA ๙๑๐๘๗๐ ระยะทางประมาณ ๑.๔๐๐ กิโลเมตร
ใชกึ่งกลางถนนลูกรังเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตบรรจบถนนลาดยางสายเมืองจัง -
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หาดผาขน บริเ วณพิกัด PA ๙๑๙๘๖๔ ระยะทางประมาณ ๑.๒๐๐ กิโ ลเมตร ใชกึ่งกลาง
ถนนลาดยางสายเมืองจัง - หาดผาขน เปน แนวแบงเขตไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใตถึงบริเวณพิก ัด
PA ๙๑๗๘๖๑ ระยะทางประมาณ ๐.๔๐๐ กิโ ลเมตร แลว ใชกึ ่ง กลางถนนลาดยางสาย
เมืองจัง - หาดผาขน เปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ํานาน
บริเวณกึ่งกลางสะพานเมืองจังพัฒนา บริเวณพิกัด PA ๙๑๘๘๖๐ ระยะทางประมาณ ๐.๓๐๐ กิโลเมตร
รวมระยะทางดานทิศตะวันออก ประมาณ ๓.๓๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต ติดตอกับบานเมืองจังเหนือ หมูที่ ๕, บานเมืองจังใต หมูที่ ๒, บานเมืองจังใหมพัฒนา
หมูที่ ๑๐ ตําบลเมืองจัง โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตนจากกึ่งกลางแมน้ํานานบริเวณสะพานเมืองจังพัฒ นา
บริ เ วณพิ กั ด PA ๙๑๘๘๖๐ ใช กึ่ ง กลางแม น้ํา น า นเป น แนวแบ ง เขตไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ถึงกึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๘๙๖๘๓๘ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ใชกึ่งกลาง
แมน้ํานานเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ แลววกลงมาทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตถึง
บริเวณกึ่งกลางแมน้ํานาน บรรจบปากลําหวยวังกวาง บริเวณพิกัด PA ๘๙๐๘๓๙ ระยะทางประมาณ
๒.๐๐ กิโลเมตร ใชกึ่งกลางลําหวยวังกวางเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่กึ่งกลางถนน
ทางหลวงชนบท หมายเลข นน ๔๐๑๙ สายกองรอย อส.จ - บานเมืองจัง บรรจบถนนสายกองรอย
อสจ. - หาดผาขน บริเวณพิกัด PA ๘๗๗๘๔๔ ระยะทางประมาณ ๒.๘๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทาง
ดานทิศใตประมาณ ๘.๓๐๐ กิโลเมตร
ทิศ ตะวัน ตก ติดตอกับบานหาดผาขน หมูที่ ๓ ตําบลเมืองจัง โดยมีแนวเขตเริ่ม ตน จาก
กึ่งกลางทางหลวงชนบท หมายเลข นน. ๔๐๑๙ สายกองรอย อสจ. - บานเมืองจัง บรรจบถนน
สายกองรอย อสจ. - หาดผาขน บริเวณพิกัด PA ๘๗๗๘๔๔ ใชกึ่งกลางถนน กองรอย อสจ. - หาดผาขน
เปน แนวแบงเขตไปทางทิศ เหนือ สิ้น สุดที่กึ่งกลางถนนสายกองรอย อสจ. - หาดผาขน บรรจบ
ลําหวยนาฝรั่ง บริเวณพิกัด PA ๘๙๑๘๖๕ ระยะทางประมาณ ๓.๕๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทิศตะวันตกประมาณ ๓.๕๐๐ กิโลเมตร
ใหหมูบานจัดสรร หมูที่ ๖ ตําบลเมืองจัง ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับบานหาดเค็ด หมูที่ ๑, บานใหมสามัคคี หมูที่ ๙ และบานเมืองหลวง
หมูที่ ๔ ตําบลเมืองจัง โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากกึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๙๑๐๘๘๘
ใชกึ่งกลางแมน้ํานานเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด
PA ๙๒๓๘๘๙ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๑.๓๐๐ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับบานเมืองหลวง หมูที่ ๔, และบานราษฎรสามัคคี หมูที่ ๘ ตําบล
เมืองจัง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๙๒๓๘๘๙ ใชกึ่งกลางแมน้ํานาน
เปนแนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงบริเวณพิกัด PA ๙๓๕๘๗๙ ระยะทางประมาณ ๑.๕๐๐
กิโลเมตร ใชกึ่งกลางแมน้ํานานเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตสิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลาง
แมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๙๒๙๘๗๐ ระยะทางประมาณ ๑.๒๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันออกประมาณ ๒.๗๐๐ กิโลเมตร
ทิศใต ติดตอกับบานราษฎรสามัคคี หมูที่ ๘, และบานเมืองจังเหนือ หมูที่ ๕ ตําบลเมืองจัง
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๙๒๙๘๗๐ ใชกึ่งกลางแมน้ํานานเปนแนว
แบงเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตสิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ํานานบริเวณกึ่งกลางสะพานเมืองจังพัฒนา
บริเวณพิกัด PA ๙๑๘๘๖๐ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานมงคลเจริญสุข หมูที่ ๑๑ และบานหาดผาขน หมูที่ ๓ ตําบล
เมืองจัง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางแมน้ํานานบริเวณกึ่งกลางสะพานเมืองจังพัฒนา บริเวณพิกัด
PA ๙๑๘๘๖๐ ตัดขึ้นถนนลาดยางสายเมืองจัง - หาดผาขน ใชกึ่งกลางถนนสายเมืองจัง - หาดผาขน
เปน แนวเขตไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ จนถึงบริเวณพิกัด PA ๙๑๗๘๖๑ ระยะทางประมาณ
๐.๓๐๐ กิโลเมตร แลวใชกึ่งกลางถนนเมืองจัง - หาดผาขนเปนแนวแบงเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจบถนนลูกรังบริเวณพิกัด PA ๙๑๙๘๖๔ ระยะทางประมาณ ๐.๔๐๐ กิโลเมตร และใชถนนลูกรัง
ภายในหมูบ านเปน แนวแบง เขตไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนือ บรรจบลํา หว ยหั ว นา บริ เวณพิ กั ด
PA ๙๑๐๘๗๐ ระยะทางประมาณ ๑.๒๐๐ กิโลเมตร และใชกึ่งกลางลําหวยหัวนาเปนแนวแบงเขต
ไปทางทิศเหนือจนถึงแนวเขตปาสาธารณะไปบรรจบถนนลูกรังบริเวณพิกัด PA ๙๐๘๘๘๐ ระยะทาง
ประมาณ ๑.๔๐๐ กิ โ ลเมตรใช ถ นนลู ก รั ง เป น แนวแบ ง เขตไปทางทิ ศ เหนื อ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PA ๙๐๙๘๘๑ ระยะทางประมาณ ๐.๑๐๐ กิโลเมตร แลวใชขางถนนลูกรังดานทิศตะวันออกเปนแนว
แบงเขตไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกัด PA ๙๑๐๘๘๘ ระยะทางประมาณ
๐.๗๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๔.๑๐๐ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วีรวิทย วิวัฒนวานิช
ผูวาราชการจังหวัดนาน

