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ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมู่บ้าน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พระพุ ท ธศักราช ๒๔๕๗ และอนุมั ติก ระทรวงมหาดไทย ตามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๓๑๐.๑/ว ๗๔๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมู่บ้านไว้ ดังต่อไปนี้
อําเภอด่านซ้าย
แยกหมู่บ้าน บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๖ ตําบลกกสะทอน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้านตูบค้อ โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๒ ตําบลกกสะทอน และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อบ้านโคกคล้าย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณพิกัด QU ๑๘๓๙๑๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางบ้านตูบค้อโคกคล้าย
บริเวณพิกัด QU ๑๙๐๙๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านลําห้วยมะเขือ
บริ เ วณพิ กั ด QU ๑๙๕๙๑๐ ผ่ า นถนนหมายเลข ๒๑๔๘ บริ เ วณพิ กั ด
QU ๒๐๕๙๐๕ ไปตามลําห้วยคงเบยสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด QU ๒๒๑๙๐๑
รวมระยะทางประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติ ด ต่ อ บ้ า นห้ ว ยมุ่ น หมู่ ที่ ๘ บ้ า นหมากแข้ ง หมู่ ที่ ๔ ตํ า บลกกสะทอน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๒๑๙๐๑
ไปทางทิศใต้ตามถนนเพื่อการเกษตร บ้านตูบค้อ - ห้วยมุ่น ผ่านห้วยทา ภูถ้ําเจีย
ห้วยหลวงใหญ่ ภูลมโล ห้วยเมือดโคน สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด QU ๒๑๐๗๙๑
รวมระยะทางประมาณ ๑๐.๙ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อบ้านหมันขาว ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๑๐๗๙๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเขา
ผ่านเส้นทางบ้านหมันขาว - ตูบค้อ บริเวณพิกัด QU ๒๐๒๗๘๖ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามถนนบ้านหมันขาว - ร่องกล้า สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด
QU ๑๗๘๗๖๙ รวมระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
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ติดต่อกับบ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๖ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
บ้านร่องกล้า อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณพิกัด QU ๑๗๘๗๖๙ ไปทางทิศเหนือ ตามเส้นแบ่งเขตจังหวัดเลย พิษณุโลก ถึงบริเวณพิกัด QU ๑๗๘๗๗๘ ไปทางทิศตะวันออกตามลําห้วยหลวงใหญ่
ไปทางทิศเหนือตามห้วยหลวงใหญ่ ถึงบริเวณพิกัด QU ๑๙๓๘๐๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกผ่านถนนบ้านหมันขาว - ร่องกล้า บริเวณพิกัด QU ๑๙๘๘๐๖
ไปทางทิศเหนือผ่านห้วยหลวงใหญ่ ตัดห้วยทา ตัดห้วยเขือราชา ถึงบริเวณพิกัด
QU ๒๐๐๘๙๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนไปโรงเรียนบ้านตูบค้อ
บริเวณพิกัด QU ๑๘๘๙๐๕ ไปทางทิศเหนือ ตามเส้นแบ่งแนวเขตจังหวัดเลย พิษณุโลก ผ่านห้วยแก่งอ้อสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด QU ๑๘๓๙๑๕ รวมระยะทาง
ประมาณ ๑๔.๓ กิโลเมตร
ให้หมู่บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๖ ตําบลกกสะทอน ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อบ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
บ้านโคกคล้าย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณพิกัด QU ๑๘๘๙๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนหมายเลข
๒๑๔๘ ถึงบริเวณพิกัด QU ๑๙๑๘๙๘ ไปตามลําห้วยคงเบย ถึงบริเวณพิกัด
QU ๒๐๐๘๙๑ รวมระยะทางประมาณ ๑.๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๐๐๘๙๑ ไปทางทิศใต้ ผ่านลําห้วยราชา
ห้วยทา ห้วยหลวงใหญ่ ถึงบริเวณพิกัด QU ๑๙๘๘๐๖ ไปทางทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด QU ๑๙๓๘๐๖ ไปทางทิศใต้ ตามลําห้วยหลวงใหญ่ ถึงบริเวณพิกัด
QU ๑๙๐๗๗๔ รวมระยะทางประมาณ ๑๐.๙ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อบ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๑๙๐๗๗๔ ไปทางทิศตะวันตก
ตามลํ า น้ํ า ห้ ว ยหลวงใหญ่ ถึ ง ถนนสายบ้ า นตู บ ค้ อ - ร่ อ งกล้ า บริ เ วณพิ กั ด
QU ๑๗๘๗๗๙ รวมระยะทางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร
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ติดต่อบ้านร่องกล้า อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณพิกัด QU ๑๗๘๗๗๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสันเขาภูหินร่องกล้า
ตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดเลย - พิษณุโลก ผ่านห้วยหลวงใหญ่ ห้วยป่าหวาย
ตามลําห้วยหลวงใหญ่ บริเวณพิกัด QU ๑๙๑๘๓๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
เส้ น แบ่ ง เขตจั ง หวั ด เลย - พิ ษ ณุ โ ลก สิ้ น สุ ด บริ เ วณพิ กั ด QU ๑๘๘๙๐๕
รวมระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
แยกหมู่บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตําบลกกสะทอน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีกหนึ่งหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้านหมันขาว โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๑ ตําบลกกสะทอน และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ หมู่ บ้ า นหมากแข้ ง หมู่ ที่ ๔ ตํ า บลกกสะทอน อํ า เภอด่ า นซ้ า ย
จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๐๘๗๘๙ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงห้วยน้ําหมัน บริเวณพิกัด QU ๒๓๒๗๗๘ รวมระยะทาง
ประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณห้วยน้ําหมัน บริเวณพิกัด QU ๒๓๒๗๗๘
ไปทางทิศใต้ตัดถนนบ้านทับเบิก - หมันขาว บริเวณพิกัด QU ๒๓๖๗๖๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามถนนบ้ า นทั บ เบิ ก - หมั น ขาว ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
QU ๒๒๙๗๖๓ ไปทางทิศใต้ตามถนนการเกษตรถึงลําห้วยน้ําหมัน บริเวณพิกัด
QU ๒๐๙๖๙๙ ไปทางทิศใต้ตามลําน้ําหมัน ตัดถนนบ้านทับเบิก - ภูหินร่องกล้า
รวมระยะทางประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร
ทิศใต้
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากพิ กั ด QU ๒๐๙๖๙๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามเส้ น แบ่ ง แนวเขตจั ง หวั ด เลย - พิ ษ ณุ โ ลก ถึ ง เขาตั ว โค้ ง บริ เ วณพิ กั ด
QU ๒๐๒๖๙๙ รวมระยะทางประมาณ ๐.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากเขาตัวโค้งบริเวณพิกัด QU ๒๐๒๖๙๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามเส้นแนวแบ่งเขตจังหวัดเลย - พิษณุโลก ถึงบ้านหมันขาว - บ้านร่องกล้า
บริเวณพิกัด QU ๑๗๘๗๖๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเส้นทาง
บ้านหมันขาว - ตูบค้อ บริเวณพิกัด QU ๒๐๒๗๘๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สิ้นสุดบริเวณพิกัด QU ๒๐๘๗๘๙ รวมระยะทางประมาณ ๐.๓ กิโลเมตร
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ให้หมู่บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งถูกแบ่งเขต
การปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อบ้านห้วยมุ่น บ้านน้ําหมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณ QU ๒๑๙๘๘๐ ไปทางทิศตะวันออก ผ่านห้วยฮ่อ
ตัดถนนบ้านหมกแข้ง - ห้วยมุ่น บริเวณพิกัด QU ๒๓๗๘๗๘ ผ่านห้วยปลูกแตง
ห้วยน้ําหมัน สิ้นสุดเขตติดต่อบ้านปางคอม ตําบลโป่ง บริเวณพิกัด QU ๒๗๐๘๗๐
รวมระยะทางประมาณ ๕.๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านปางคอม ตําบลโป่ง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๗๐๘๗๐ ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนบ้านหมากแข้ง ด่ า นดู่ บริ เ วณพิ กั ด QU ๒๗๐๘๕๖ ไปทางทิ ศ ใต้ ตามสั น เขาภู แ ผงม้ า
ถึงบริเวณห้วยกั้ง บริเวณพิกัด QU ๒๗๕๘๑๙ ไปทางทิศตะวันตกตามลําห้วยกั้ง
ถึงห้วยน้ําหมัน บริเวณพิกัด QU ๒๕๑๘๑๘ ไปทางทิศใต้ตามห้วยน้ําหมัน
ผ่ า นถนนเพื่ อ การเกษตร ผ่ า นถนนบ้ า นทั บ เบิ ก - หมั น ขาว บริ เ วณพิ กั ด
QU ๒๕๓๗๓๓ ไปทางทิศใต้ตามลําน้ําหมันถึงบริเวณพิกัด QU ๒๔๐๗๐๑
รวมระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติ ด ต่ อ บ้ า นน้ํ า เพี ย งดิ น อํ า เภอหล่ ม เก่ า จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยมี แ นวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด QU ๒๔๐๗๐๑ ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งแนวเขต
จังหวัดเลย - เพชรบูรณ์ ถึงบริเวณพิกัด QU ๒๑๕๖๙๘ ไปทางทิศตะวันตก
ตามเส้นแบ่งแนวเขตจังหวัดเลย - พิษณุโลก สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด QU ๒๐๙๖๙๙
รวมระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติ ด ต่ อ เขาตั ว โค้ ง โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณพิ กั ด QU ๒๐๙๖๙๙
ไปทางทิศเหนือตามลําห้วยน้ําหมัน ถึงบริเวณพิกัด QU ๒๑๒๗๔๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนเพื่อการเกษตรผ่านถนนบ้านทับเบิก - หมันขาว
บริเวณพิกัด QU ๒๒๙๗๖๔ ไปทางทิศตะวันออกตามถนนบ้านทับเบิก - หมันขาว
ถึงบริเวณพิกัด QU ๒๓๖๗๖๒ ไปทางทิศเหนือตามห้วยน้ําหมัน บริเวณพิกัด
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QU ๒๓๒๗๗๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัด QU ๒๐๘๗๘๙
ไปทางทิศเหนือ ผ่านห้วยเมือดโคน ผ่านภูลมโล ห้วยหลวงใหญ่ ภูถ้ําเจีย
สิ้นสุดบริเวณห้วยทาพิกัด QU ๒๑๙๘๘๐ รวมระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

