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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่
อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่
อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เขตการปกครองตําบลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลนางัว ในท้องที่อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้มีความ
ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ จึ ง ให้ ย กเลิ ก เขตตํ า บลนางั ว ในท้ อ งที่ อํ า เภอบ้ า นแพง จั ง หวั ด นครพนม
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และกําหนดเขตการปกครองตําบลนางัว ในท้องที่อําเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนมขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
อําเภอบ้านแพง
กําหนดเขตตําบลนางัว ในท้องที่อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยให้มีเขตการปกครอง
รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านนางัวเหนือ
หมู่ที่ ๒ บ้านนางัว
หมู่ที่ ๓ บ้านนางัวใต้
หมู่ที่ ๔ บ้านพืชผล
หมู่ที่ ๕ บ้านพืชมงคล
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนบาก
หมู่ที่ ๗ บ้านแพงโคก
หมู่ที่ ๘ บ้านนาเรียง
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งเจริญ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางัวทุ่ง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มโพธิ์ทอง
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และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตําบลไผ่ล้อม อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณดานใหญ่ (แผ่นหินธรรมชาติ) จุดเชื่อมระหว่างภูลังกาเหนือ กับภูลังกาใต้
บริ เ วณพิ กั ด VE ๐๘๓๘๕๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น เส้ น ตรง
ถึงบริเวณพิกัด VE ๐๙๖๘๗๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรง
ถึ ง ทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๓๐๓๙ ฟากตะวั น ตกบริ เ วณพิ กั ด
VE ๑๐๑๘๗๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรงถึงกึ่งกลางลําห้วยปุ่ง
บริเวณพิกัด VE ๑๒๗๘๗๙ ไปทางทิศตะวันออกเป็นเส้นตรง ถึงขอบคันคูดิน
บึงกะลา บริเวณพิกัด VE ๑๓๒๘๗๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรง
ถึงริมถนนสายบ้านพืชผล - บ้านนาโพธิ์ ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด VE ๑๓๔๘๗๙
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรง ถึงบริเวณพิกัด VE ๑๓๖๘๘๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรง ถึงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒
ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด VE ๑๔๑๘๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ น เส้ น ตรง สิ้ น สุ ด ที่ กึ่ ง กลางลํา ห้ ว ยลั ง กา บริ เ วณพิ กั ด VE ๑๔๕๘๘๔
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากกึ่ ง กลาง ลํา ห้ ว ยลั ง กา บริ เ วณพิ กั ด VE ๑๔๕๘๘๔ ไปทางทิ ศ ใต้
ตามกึ่ ง กลางลํา ห้ ว ยลั ง กา ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด VE ๑๕๒๘๗๖ ไปทางทิ ศ ใต้
ตามกึ่ง กลางลํา ห้ว ยลัง กา ถึง ฝายหนองเหี้ย บริเ วณพิกัด VE ๑๖๐๘๔๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่บริเวณลําห้วยลังกาจดกับลําห้วยทราย
บริเวณพิกัด VE ๑๘๒๘๒๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ๘.๙ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อตําบลโพนทอง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณลําห้วยลังกาจดลําห้วยทราย บริเวณพิกัด VE ๑๘๒๘๒๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลําห้วยทราย ถึงฝายน้ําล้นห้วยทราย บริเวณพิกัด
VE ๑๖๐๘๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเส้นตรง ถึงบริเวณพิกัด VE ๑๕๕๘๐๖
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่ดานฮัง (แผ่นหินธรรมชาติ) บนภูลังกาใต้
บริเวณพิกัด VE ๑๓๕๘๐๕ รวมระยะทางด้านทิศใต้ ๕.๘ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณดานฮัง (แผ่นหินธรรมชาติ) บนภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด VE ๑๓๕๘๐๕
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวสั น ภู ลั ง กา สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณดานใหญ่
(แผ่นหินธรรมชาติ) จุดเชื่อมระหว่างภูลังกาเหนือ กับภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด
VE ๐๘๓๘๕๕ รวมระยะทางด้านตะวันตกประมาณ ๗.๒ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลนางัวในท้องที่อําเภอบ้านแพง ฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศ
ฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

