เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ออกเป็น ๒๔ เขตเลือกตัง้
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
อำเภอ
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
เมืองมุกดำหำร
๙
๙
๑ ๑. เทศบำลตำบลคำป่ำหลำย
๒. เทศบำลตำบลบำงทรำยใหญ่ เฉพำะ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนดอนม่วย
หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองแอก
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโนนสว่ำง
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหนองแอก
๒ ๑. เทศบำลตำบลบำงทรำยใหญ่ เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๓
บ้ำนบำงทรำยใหญ่
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโคกสูง
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ บ้ำนหนองหอย
หมู่ที่ ๘ บ้ำนป่ำหวำย
๒. เทศบำลตำบลมุก เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนนำคำน้อย
หมู่ที่ ๓ บ้ำนศูนย์ไหม
หมู่ที่ ๖ บ้ำนด่ำนคำ
๓. เทศบำลตำบลคำอำฮวน เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๕ บ้ำนคำอำฮวน
หมู่ที่ ๓ บ้ำนคำเขือง
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๓ บ้ำนพรำนอ้น
หมู่ที่ ๖ บ้ำนคำเม็ก
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนนิคมสหกรณ์
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนแสงอรุณ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๓ ๑. เทศบำลตำบลดงเย็น
๒. เทศบำลตำบลคำอำฮวน เฉพำะ
หมู่ที่ ๕ บ้ำนดงมัน
หมู่ที่ ๗ บ้ำนโนนสะอำด
หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำคำม
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโค้งสำรำญ
๔ ๑. เทศบำลตำบลนำโสก
๒. เทศบำลตำบลโพนทรำย เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๕ บ้ำนป่งเป้ำ
หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ บ้ำนโพนทรำย
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนนำถ่อน
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๔ บ้ำนแก่นเต่ำ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนม่วงหัก
๕ ๑. เทศบำลตำบลผึ่งแดด
๒. เทศบำลตำบลดงมอน
๓. ตำบลบ้ำนโคก เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนป่ำไร่
หมู่ที่ ๒ บ้ำนโคก
หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองแวงเหนือ
หมู่ที่ ๙ บ้ำนหนองแวงใต้
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนโนนสะอำด
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองโจด
๖ ๑. ตำบลบ้ำนโคก เฉพำะ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองบัว
หมู่ที่ ๔ บ้ำนป่ำกล้วย
หมู่ที่ ๕ บ้ำนพังคอง
หมู่ที่ ๖ บ้ำนสงเปือยใต้
หมู่ที่ ๗ บ้ำนป่ำหวำย
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนพังคอง
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนโคกหินตัง้
๒. ตำบลกุดแข้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่

๗

๘

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๓. เทศบำลตำบลโพนทรำย เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนนำโสกน้อย
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองหญ้ำไซย์
หมู่ที่ ๗ บ้ำนคำฮี
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนดอนม่วงพัฒนำ
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนบัวระภำเหนือ
๔. เทศบำลตำบลมุก เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนคำตุนำง
หมู่ที่ ๔ บ้ำนกุดโง้งน้อย
หมู่ที่ ๕ บ้ำนกุดโง้งใหญ่
๑. เทศบำลตำบลบำงทรำยใหญ่ เฉพำะ
หมู่ที่ ๗ บ้ำนคำผักหนอก
หมู่ที่ ๙ บ้ำนสงเปือย
๒. เทศบำลเมืองมุกดำหำร (บำงส่วน) เฉพำะ
๒.๑ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว
๒.๒ ชุมชนอรุณรังษี
๒.๓ ชุมชนโคกสุวรรณ
๒.๔ ชุมชนนำโปน้อย
๒.๕ ชุมชนนำโปกลำง
๒.๖ ชุมชนนำโปใหญ่
๒.๗ ชุมชนหลังศูนย์รำชกำร
๒.๘ ชุมชนร่วมพัฒนำศรีมงคล
๒.๙ ชุมชนแก้วกินรี
๒.๑๐ ชุมชนค่ำยลูกเสือ
๒.๑๑ ชุมชนศรีมงคลเหนือ
๒.๑๒ ชุมชนศรีสุมงั ค์
๑. เทศบำลเมืองมุกดำหำร (บำงส่วน) เฉพำะ
๑.๑ ชุมชนเมืองใหม่ ๑
๑.๒ ชุมชนเมืองใหม่ ๒
๑.๓ ชุมชนคำหอย
๑.๔ ชุมชนศรีประเสริฐ
๑.๕ ชุมชนศรีมุกดำหำร ๑
๑.๖ ชุมชนศรีมุกดำหำร ๒

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่

๙

๒

ดอนตำล

๓

๓

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

๑.๗ ชุมชนคำสำยทอง
๑.๘ ชุมชนศรีปทุม
๑.๙ ชุมชนสำมัคคีธรรม
๑.๑๐ ชุมชนตำดแคน ๑
๑.๑๑ ชุมชนตำดแคน ๒
๑.๑๒ ชุมชนตำดแคน ๓
๑.๑๓ ชุมชนศรีพฒ
ั นำ ๑
๑.๑๔ ชุมชนศรีพฒ
ั นำ ๒
๑.๑๕ ชุมชนแก่นศิลำนำลมโชย
๒. เทศบำลตำบลคำอำฮวน เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๖ บ้ำนเหมืองบ่ำ
๑. เทศบำลตำบลนำสีนวน
๒. เทศบำลตำบลคำอำฮวน เฉพำะ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนโคกสูง
๓. เทศบำลเมืองมุกดำหำร (บำงส่วน) เฉพำะ
๓.๑ ชุมชนดอนมุกดำ
๓.๒ ชุมชนอนุรักษ์บำรุง
๓.๓ ชุมชนเขำมโนรมย์
๓.๔ ชุมชนคำภูเงิน
๓.๕ ชุมชนหินเรือ
๓.๖ ชุมชนศรีบุญเรือง ๑
๓.๗ ชุมชนศรีบุญเรือง ๒

๑

๑. ตำบลดอนตำล
(เทศบำลตำบลดอนตำลผำสุก)
๒. ตำบลดอนตำล
(เทศบำลตำบลดอนตำล)
๓. ตำบลนำสะเม็ง

๒

๑. ตำบลบ้ำนบำก
๒. ตำบลป่ำไร่
๑. เทศบำลตำบลบ้ำนแก้ง
๒. ตำบลโพธิไ์ ทร
๓. ตำบลเหล่ำหมี

๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่
๓

๔

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
อำเภอ
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
คำชะอี
๓
๓
๑ ๑. ตำบลคำชะอี
๒. ตำบลคำบก
๓. ตำบลน้ำเที่ยง
๔. เทศบำลตำบลคำชะอี
๒ ๑. ตำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ
๒. ตำบลบ้ำนซ่ง
๓. ตำบลหนองเอี่ยน
๔. ตำบลบ้ำนเหล่ำ เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนนำสันทัด
หมู่ที่ ๔ บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๑ บ้ำนม่วง
หมู่ที่ ๙ บ้ำนหนองปลำซิว
๓ ๑. ตำบลโพนงำม
๒. ตำบลบ้ำนค้อ
๓. ตำบลบ้ำนเหล่ำ เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ บ้ำนเหล่ำ
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนแมด
หมู่ที่ ๖ บ้ำนแพง
หมู่ที่ ๗ บ้ำนโพน
นิคมคำสร้อย
๓
๓
๑ ๑. เทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย เฉพำะ
หมู่ที่ ๕ บ้ำนอุ่นคำเจริญ
หมู่ที่ ๖ บ้ำนเดชจำนงค์
๒. ตำบลนิคมคำสร้อย (นอกเขตเทศบำล)
เฉพำะหมู่ที่ ๖ บ้ำนเดชจำนงค์
๓. ตำบลนำกอก (เทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย)
เฉพำะหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
๔. ตำบลนำกอก เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนนำกอก
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโนนสว่ำง
หมู่ที่ ๔ บ้ำนนำสองเหมือง
หมู่ที่ ๖ บ้ำนคลองสะอำด
หมู่ที่ ๗ บ้ำนห้วยกอก
หมู่ที่ ๘ บ้ำนด่ำนยำว

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่

๒

๓

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

หมู่ที่ ๙ บ้ำนโนนสวรรค์
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนหนองบัวบำน
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนศรีชมภู
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนคำเชียงสำ
๕. ตำบลหนองแวง
๑. ตำบลนิคมคำสร้อย เฉพำะ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนด่ำนมน
หมู่ที่ ๘ บ้ำนโนนเกษม
หมู่ที่ ๙ บ้ำนโนนสว่ำง
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนภูแผงม้ำ
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนสุขสำรำญ
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนคำแสนสุข
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนเหล่ำสำมัคคี
๒. เทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนคำสร้อย
หมู่ที่ ๘ บ้ำนโนนเกษม
หมู่ที่ ๙ บ้ำนโนนสว่ำง
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนสุขสำรำญ
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเรืองเจริญ
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนคำแสนสุข
๓. ตำบลนำอุดม
๑. ตำบลกกแดง
๒. เทศบำลตำบลร่มเกล้ำ
๓. ตำบลโชคชัย (ทัง้ ในและนอกเขตเทศบำล)
๔. เทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนม่วงไข่
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโคกกลำง
๕. ตำบลนิคมคำสร้อย เฉพำะ
หมู่ที่ ๗ บ้ำนคำกั้ง
๖. ตำบลนำกอก เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนกุดโง้ง
หมู่ที่ ๕ บ้ำนน้ำเที่ยง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

๕

ดงหลวง

๖

หนองสูง

๗

หว้ำนใหญ่

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๓
๓
๑ ๑. ตำบลชะโนดน้อย
๒. ตำบลหนองบัว
๓. เทศบำลตำบลหนองแคน เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
บ้ำนก้ำนเหลืองดง
๒ ๑. เทศบำลตำบลดงหลวง
๒. เทศบำลตำบลหนองแคน เฉพำะ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนหนองแคน
หมู่ที่ ๓ บ้ำนโพนไฮ
หมู่ที่ ๖ บ้ำนบำงทรำยพัฒนำ
หมู่ที่ ๗ บ้ำนโคกยำว
๓. ตำบลพังแดง เฉพำะ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนนำหลัก
หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองหมู
หมู่ที่ ๖ บ้ำนนำกะเดำ
๓ ๑. เทศบำลตำบลกกตูม
๒. ตำบลพังแดง เฉพำะ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนพังแดง
หมู่ที่ ๒ บ้ำนมะนำว
หมู่ที่ ๓ บ้ำนติ้ว
หมู่ที่ ๗ บ้ำนห้วยเลำ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองคอง
๒
๒
๑ ๑. ตำบลโนนยำง
๒. ตำบลหนองสูง
๓. เทศบำลตำบลหนองสูงเหนือ
๒ ๑. ตำบลหนองสูงใต้
๒. เทศบำลตำบลบ้ำนเป้ำ
๓. เทศบำลตำบลภูวง
๑
๑
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สาหรับตาบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกับตาบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

