เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๗๔๖๕
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอบึงโขงหลง
แยกหมูบานดงชมภู หมูที่ ๗ ตําบลโพธิ์หมากแขง จัดตั้งเปนหมูบานอีก ๑ หมูบาน ชื่อหมูบาน
ใหมภูเจริญ หมูที่ ๑๖ ตําบลโพธิ์หมากแขง และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับบานโนนสวนปอ หมูที่ ๖ ตําบลบึงโขงหลง โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ปากหวยกุมเชื่อมกับหวยหนิง บริเวณพิกัด VE ๐๑๓๙๐๗ ไปทางทิศตะวันออก
ตามลําหวยกุม ไปสิ้นสุดที่บริเวณหว ยกุม เชื่อมกับหวยหินลาด บริเวณพิกัด
VE ๐๓๔๙๑๗ ระยะทางประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติด ตอกับ บานโนนสวาท หมูที่ ๖ ตําบลดงบัง โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณหวยกุมเชื่อมกับหวยหินลาด บริเวณพิกัด VE ๐๓๔๙๑๗ ไปทางทิศใต
ผานทางหลวงแผนดินสาย ๒๐๒๖ บริเวณพิกัด VE ๐๔๘๙๑๗ ตามแนว
กําแพงวัดธรรมชาติการามสิ้นสุดที่เชิงเขาภูลังกา บริเวณพิกัด VE ๐๕๓๙๐๙
ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
ทิศใต

ติด ต อ กั บ เชิ ง เขาภู ลั ง กา โดยเริ่ ม จากบริ เ วณเชิ ง เขาภู ลั ง กา บริ เ วณพิ กั ด
VE ๐๕๓๙๐๙ ไปทางทิศตะวันตกตามเชิงเขาภูลังกา สิ้นสุดที่บานดงชมภู
หมูที่ ๗ ตํ าบลโพธิ์ ห มากแขง บริ เวณสํ านั กสงฆถ้ํ าแคน เชิ ง เขาภู ลั งกา
บริเวณพิกัด VE ๐๕๔๘๙๗ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดตอกับบานดงชมภู หมูที่ ๗ ตําบลโพธิ์หมากแขง โดยมีแนวเขตเริ่มตน
บริเวณสํานักสงฆถ้ําแคนเชิงเขาภูลังกา บริเวณพิกัด VE ๐๕๔๘๙๗ ไปทาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ทิศเหนือตามถนนเพื่อการเกษตร ผานทางหลวงแผนดิน ๒๐๒๖ บริเวณพิกัด
VE ๐๓๖๘๙๙ ตามแนวเขตถนนเพื่อการเกษตรสายบอยาง สิ้นสุดที่ปากหวยกุม
เชื่อมกับหวยหินลาด บริเวณพิกัด VE ๐๑๓๙๐๗ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
ใหบานดงชมภู หมูที่ ๗ ตําบลโพธิ์หมากแขง ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับบานโนนสวนปอ หมูที่ ๖ ตําบลบึงโขงหลง โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่
ปากหวยแลงเชื่อมกับหวยหนิง บริเวณพิกัด VE ๐๑๑๘๘๙ ไปทางทิศตะวันออก
ตามลําหวยหนิง สิ้นสุดที่บริเวณปากหวยกุมเชื่อมกับหวยหนิง บริเวณพิกัด
VE ๐๑๓๙๐๗ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดตอกับบานใหมภูเจริญ หมูที่ ๑๖ ตําบลโพธิ์หมากแขง โดยมีแนวเขต
เริ่มตนที่ปากหวยกุมเชื่อมหวยหินลาด บริเวณพิกัด VE ๐๑๓๙๐๗ ไปทางทิศใต
ตามแนวเขตถนนเพื่อการเกษตรสายบอยาง ผานทางหลวงแผนดินสาย ๒๐๒๖
บริเวณพิกัด VE ๐๓๖๘๙๙ ไปตามกึ่งกลางถนนเพื่อการเกษตรผานสํานักสงฆ
ถ้ําแคนสิ้นสุดที่เชิงเขาภูลังกา บริเวณพิกัด VE ๐๓๖๘๙๙ ระยะทางประมาณ
๖ กิโลเมตร
ทิศใต

ติดตอกับเชิงเขาภูลังกา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเชิงเขาภูลังกา บริเวณพิกัด
VE ๐๕๔๘๙๗ ไปทางทิศตะวันตกตามเชิงเขาภูลังกา สิ้นสุดที่บานโนนชมภู
หมูที่ ๑๓ ตําบลโพธิ์หมากแขง บริเวณพิกัด VE ๐๕๕๘๙๗ ระยะทางประมาณ
๔ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดตอกับบานโนนชมภู หมูที่ ๑๓ ตําบลโพธิ์หมากแขง โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากหลักเขตบานโนนชมภู บริเวณพิกัด VE ๐๕๕๘๙๗ ไปทางทิศเหนือ
ผานทางหลวงแผนดินสาย ๒๐๒๖ บริเวณพิกัด VE ๐๒๗๘๘๘ ไปตาม
กึ่งกลางถนนคอนกรีตภายในหมูบานระหวางบาน นายสุพจน ชัยแสนสุข กับ
นายตาล จันทรอุมเมา ผานพื้นที่การเกษตร สิ้นสุดที่หลักเขต บริเวณพิกัด
VE ๐๑๑๘๘๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

อําเภอเซกา
แยกหมูบาน บานคําบอนใต หมูที่ ๑๑ ตําบลน้ําจั้น จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบานคําบอนใหม โดยตั้งเปนหมูที่ ๑๓ ตําบลน้ําจั้น และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบ านนาคําแคน หมูที่ ๖ ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีแนวเขตเริม่ ตนจากจุดกึง่ กลางของถนนสายคําบอนใต – นาคําแคน บริเวณพิกัด
UF ๘๒๖๐๑๖ ไปทางทิศใตตามจุดกึ่งกลางของถนนสายคําบอนใต – นาคําแคน
ถึงบริเวณที่ถนนตัดกับลําหวย บริเวณพิกัด UF ๘๓๓๐๐๗ จากนั้นไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามกึ่ ง กลางลํ า ห ว ยไปจนสิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณพิ กั ด
UF ๘๔๑๐๑๗ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคําบอนใต หมูที่ ๑๑ ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากกึ่ ง กลางลํ า ห ว ยบริ เ วณพิ กั ด UF ๘๔๑๐๑๗
เปนเสนตรงผานสวนยางพาราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงจุดกึ่งกลาง
ถนนสายคํ า บอน – ดอนเสี ย ด บริ เ วณพิ กั ด UF ๘๔๙๐๐๐ จากนั้ น
ตามแนวกึ่งกลางถนนไปทางทิศใตจนถึงบริเวณถนนสายคําบอน – ดอนเสียด
ตัด กับ ลําหว ยอางดู บริเวณพิกัด UF ๘๔๘๙๙๘ จากนั้น ไปตามกึ่งกลาง
ลําหวยอางดูไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตัดผานถนนสายคําบอนใต - นาคําแคน
ที่บริเวณพิกัด UE ๘๒๗๙๗๗ ไปจนสิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําหวยอางดูบรรจบกับ
ลําหวยทราย บริเวณพิกัด UE ๘๒๓๙๗๓ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานสันติภาพ หมูที่ ๑๐ ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณกึ่งกลางลําหวยทรายบรรจบกับลําหวยน้ําจั้น
บริ เ วณพิ กั ด UE ๘๒๓๙๗๓ ผ า นทุ ง นาและสวนเป น เส น ตรงไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด กึ่ ง กลางสามแยกถนนเพื่ อ การเกษตร
บริเวณพิกัด UE ๘๑๕๙๘๑ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานนาแสง หมูที่ ๑ ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก กึ่งกลางสามแยกถนนเพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

UE ๘๑๕๙๘๑ ไปตามกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงกึ่งกลาง
ถนนสายคําบอนใต - นาแสง ที่บริเวณพิกัด UE ๘๐๒๙๙๔ ซึ่งเปนจุดแบงแนวเขต
ระหวางอําเภอเซกากับอําเภอศรีวิไล จากนั้น ผานทุงนาและสวนยางพารา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเสนแบงเขตระหวางอําเภอเซกา กับอําเภอ
ศรีวิไล ถึงกึ่งกลางถนนเพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด UF ๘๑๐๐๑๒ จากนั้น
ไปตามกึ่งกลางถนนเพื่อการเกษตรไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลาง
ของถนนสายคําบอนใต – นาคําแคน บริเวณพิกัด UF ๘๒๖๐๑๖ ระยะทาง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร
ใหหมูบานคําบอนใต หมูที่ ๑๑ ตําบลน้ําจั้น ซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมี อาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูบานดอนเสียดเหนือ หมูที่ ๑๒ ตําบลบานตอง อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางถนนสายคําบอน – ดอนเสียด
บริเวณพิกัด UF ๘๔๘๐๐๐ ไปทางทิศใตต ามแนวจุด กึ่ง กลาง ของถนน
สายคําบอน – ดอนเสียด จนถึงจุดกึ่งกลางของถนนสายคําบอน – ดอนเสียด
ตัดผานกับลําหวยอางดู ที่บริเวณพิกัด UE ๘๔๗๙๙๗ ระยะทางประมาณ
๒๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานคําบอน หมูที่ ๒ ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีแนวเขตเริ่ ม ตน จากจุด กึ่งกลางถนนสายคําบอน – ดอนเสียด ตัด กับ
ลําหวยอางดูบริเวณพิกัด UE ๘๔๗๙๙๗ ไปทางทิศใต ตามกึ่งกลางถนน
สายคําบอน - ดอนเสียด จนถึงบริเวณพิกัด UE ๘๔๖๙๘๙ จากนั้นไปตาม
กึ่ ง กลางลํ า ห ว ยอ า งดู ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ถึ ง พิ กั ด UE ๘๓๙๙๘๗
จากนั้นตัดผานสวนยางพารา และทุงนาเปนเสนตรงไปทางทิศใตขามลําหวยไฮ
ที่บริเวณพิกัด UE ๘๓๖๙๗๗ ผานขางวัดชมพูจันทราราม ถึงหนองน้ําสาธารณะ
ไปตามกึ่งกลางถนนสายน้าํ จั้น – คําบอน ลงไปทางทิศใต สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด
UE ๘๓๓๙๗๑ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ทิศใต

ติดตอกับหมูบานสันติภาพ หมูที่ ๑๐ ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากจุด กึ่งกลางถนนสายน้ําจั้น – คําบอนบริเวณพิกัด
UE ๘๓๓๙๗๑ ไปทางทิศตะวันตก เปนเสนตรงผานทุงนาจน ไปสิ้นสุดที่
จุดกึ่งกลางลําหวยน้ําจั้นบรรจบกับลําหวยทราย บริเวณพิกัด UE ๘๒๓๙๗๓
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูบานคําบอนใหม หมูที่ ๑๓ ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางลําหวยน้ําจั้นบรรจบกับลําหวยทราย
บริเวณพิกัด UE ๘๒๓๙๗๓ ไปตามกึ่งกลางลําหวยน้ําจั้นไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ไปสิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําน้ําน้ําจั้นบรรจบกับ ลําน้ําหวยไฮที่บริเวณ
พิกัด UE ๘๓๐๙๗๘ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
พงษศักดิ์ ปรีชาวิทย
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

