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ประกาศจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ และอนุ มั ติ ก ระทรวงมหาดไทย ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๘๘๘๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว
ดังตอไปนี้
อําเภอสวางแดนดิน
แยกหมูบ า นง อน หมูที่ ๒ ตํ าบลสว างแดนดิน จั ดตั้ งเป น หมูบ า นใหม อี ก ๑ หมูบ า น
ชื่อหมูบาน งอนใหม โดยตั้งเปนหมูที่ ๒๖ และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบาน ดอนธงชัย หมูที่ ๑๕ ตําบลสวางแดนดิน โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากถนนเพื่อการเกษตร บริเ วณพิกัด UE ๒๙๙๓๑๗ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออก จดถนนลาดยางบา นงอน - บา นโพนถอน บริเ วณพิกั ด
UE ๓๔๑๓๒๗ และลงไปตามลําหวยสันจอด ดานทิศ ตะออก บริเวณ
พิ กั ด UE ๓๕๐๓๓๐ เป น จุ ด สิ้ น สุ ด รวมระยะทางประมาณ ๓.๒
กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติ ด ต อ กั บ หมู บ า น หั น หมู ที่ ๑ ตํ า บลสว า งแดนดิ น โดยมี แ นวเขต
เริ่มตนจากลําหวยสันจอด บริเวณพิกัด UE ๓๕๐๓๓๐ ลงมาจดถนนทางหลวง
แผน ดิน หมายเลข ๒๒ บริเวณพิกัด UE ๓๕๑๓๒๓ เปน จุดสิ้น สุด
รวมระยะทางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบา น งอน หมูที่ ๑ ตําบลสวางแดนดิน โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากลําหวยสันจอดบริเวณจุดตัดถนนกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒
บริเวณพิกัด UE ๓๕๑๓๒๓ ไปทางทิศ ตะวัน ตก จดถนนลาดยางทาง
เลี่ยงเมืองบานงอน บริเวณพิกัด UE ๓๔๗๓๒๒ ไปตามถนนลาดยางทาง
เลี่ ย งเมื อ งบ า นง อ นด า นทิ ศ ตะวั น ตกจดถนนคอนกรี ต บริ เ วณพิ กั ด
UE ๓๔๓๓๒๑ ไปทางทิศใตจดถนนคอนกรีต บริเวณพิกัด UE ๓๔๓๒๐
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ไปตามถนนคอนกรีต ทางทิศ ตะวัน ตก ถึง ถนนคอนกรีต บริเ วณพิกัด
UE ๓๔๑๓๒๐ ไปตามถนนคอนกรี ตทางทิ ศ ใต ป ระมาณ ๖๐ เมตร
บริเ วณพิกัด UE ๓๔๑๓๒๐ ไปตามถนนคอนกรีต ขา งวัด ราชาวาส
ทางดานทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ จดทางเลี่ยงเมือ งบา นงอ น บริเวณพิกัด
UE ๓๓๙๓๒๐ ไปตามทางเลี่ยงเมืองทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต จดถนน
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒ ไปตามถนนทางหลวงแผน ดิน ทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จ นจดห ว ยเตย บริ เ วณพิ กั ด UE ๓๒๐๒๙๓
เปนจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับหมูบาน ตาย หมูที่ ๑ ตําบลบา นตาย โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน
หว ยเตยจุด ตัด ถนนทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒ บริเ วณพิกัด
UE ๓๒๐๒๙๓ ขึ้น ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ จนจดถนนดิน เพื่ อ
การเกษตร บริเวณพิกัด UE ๒๙๙๓๑๗ เปน จุดสิ้น สุด รวมระยะทาง
ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ใหหมูบาน งอน หมูที่ ๒ ตําบลสวางแดนดิน ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบาน งอนใหม หมูที่ ๒๖ ตําบลสวางแดนดิน โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากลําหวยเตยบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒
บริเวณพิกัด UE ๓๒๐๒๙๓ ไปตามถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดทางเลี่ยงเมืองบานงอน ไปตามทางเลี่ยงเมือง
บ า นง อ นทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จดถนนคอนกรี ต บริ เ วณพิ กั ด
UE ๓๓๙๓๒๐ ลงไปตามถนนคอนกรี ต ข า งวั ด ราชาวาสทางด า น
ทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใต จดถนนคอนกรี ต บริ เวณพิ กั ด UE ๓๔๑๓๒๐
ไปทางทิศ ตะวั นออกเฉียงเหนือประมาณ ๖๐ เมตร ถึงถนนคอนกรี ต
บริเวณพิกัด UE ๓๔๑๓๒๐ และแยกไปตามถนนคอนกรีตทางทิศตะวันออก
จดถนนคอนกรี ต บริ เวณพิ กั ด UE ๓๔๒๓๒๐ ไปทางทิ ศ เหนื อตาม
ถนนคอนกรีต จดถนนลาดยางทางเลี ่ย งเมือ งบา นงอ น บริเ วณพิก ัด
UE ๓๔๓๓๒๑ ไปตามถนนเลี่ ย งเมื อ งทางทิ ศ ตะวั น ออกจดถนน
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒ บริเวณพิกัด UE ๓๔๗๓๓๒ ไปตาม
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ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒ จดลําหวยสันจอด บริเวณพิกัด UE
๓๕๑๓๒๓ เปนจุดสิ้นสุดระยะทางประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบาน หัน หมูที่ ๑ และบานโนนคอหมูที่ ๖ ตําบลสวางแดนดิน
โดยมีแนวเขตเริ่มตน จากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒ บริเวณพิกัด
UE ๓๕๑๓๒๓ ไปทางทิศใตตามหวยสันจอด บริเวณพิกัด UE ๓๕๔๓๑๐
เปนจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ ๑.๙ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบาน หนองพะเนาว หมูที่ ๑๔ ตําบลสวางแดนดิน โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากหวยสันจอดบริเวณพิกัด UE ๓๕๔๓๑๐ ไปทางทิศตะวันตก
จนถึงหวยสัน จอดบริเวณพิกัด UE ๓๓๖๓๑๓ ลงไปทิศ ใตตามรองน้ํา
สาธารณะจดถนนรอบคูหนองพะเนาว บริเวณ UE ๓๓๘๓๑๐ ไปทางทิศ
ตะวันตกจดถนนเชื่อมหมูบาน บานงอน – บานดอนมวงไข บริเวณพิกัด
UE ๓๓๖๓๑๐ ลงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จ ดบริ เ วณห ว ยยาง
บริ เวณพิ กั ด UE ๓๒๗๒๘๘ เป น จุ ด สิ้ น สุ ด รวมระยะทางประมาณ
๓.๙ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับหมูบาน ดอนมวงไข หมูที่ ๖ ตําบลบานตาย โดยมีแ นวเขต
เริ่ ม ต น จากบริเ วณห วยยาง บริเ วณพิ กัด UE ๓๒๗๒๘๘ ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามลําหวยยางจนจดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒
บริ เ วณพิ กั ด UE ๓๒๐๒๙๓ เป น จุด สิ้ น สุ ด รวมระยะทางประมาณ
๑.๑ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
พัณณเดช ศรีจันทร
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร

