เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
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
จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ออกเป็น ๓๖ เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑

อำเภอ
กันทรลักษ์

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๕
๕
๑
1. ตาบลจานใหญ่
2. ตาบลตระกาจ
3. ตาบลภูเงิน
4. ตาบลกระแชง (เฉพาะหมู่ที่ ๔
บ้านเขวา
หมู่ที่ ๕ บ้านระโยง
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนจิก
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสูง
หมู่ที่ ๘ บ้านซาเบ็ง
หมู่ที่ ๙ บ้านจานรรจ์
หมู่ที่ 1๐ บ้านหนองทา
หมู่ที่ ๑๒ บ้านกระแชงพัฒนา
หมู่ที่ ๑๔ บ้านซาเบ็งน้อย
หมู่ที่ ๑๕ บ้านศีรษะอโศก
หมู่ที่ ๑๖ บ้านเขวาเหนือ
หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสูงเหนือ และ
หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขวาใต้)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒
1. ตาบลน้าอ้อม (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์)
2. ตาบลหนองหญ้าลาด (ทั้งในและ
นอกเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)
3. ตาบลกระแชง
(เฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านกระแชงเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใต้
หมู่ที่ 3 บ้านไฮ
หมู่ที่ 11 บ้านกอก
หมู่ที่ 1๓ บ้านโนนสมประสงค์
หมู่ที่ 17 บ้านกระแชงเมืองใหม่
และหมู่ที่ 18 บ้านกระแชงใหญ่)
๓
1. ตาบลสังเม็ก
2. ตาบลสวนกล้วย
3. ตาบลกุดเสลา
4. ตาบลขนุน
๔
1. ตาบลเวียงเหนือ
2. ตาบลเมือง
3. ตาบลทุ่งใหญ่
4. ตาบลชา
5. ตาบลละลาย
6. ตาบลรุง (เฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านรุง
หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 3 บ้านตาทวด
หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย และ
หมู่ที่ 9 บ้านรุงตะวันออก)
๕
1. ตาบลบึงมะลู
2. ตาบลเสาธงชัย
3. ตาบลโนนสาราญ
4. ตาบลภูผาหมอก
5. ตาบลรุง (เฉพาะหมู่ที่ ๔
บ้านโดนเอาว์
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองอุดม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

๒

อำเภอ

ขุขันธ์

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่

๔

๔

๑

๒

๓

๔

๓

เมืองศรีสะเกษ

๓

๓

๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทิพย์
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโปร่งใหญ่ และ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนเอาว์ใต้)
1. ตาบลสาโรงตาเจ็น
2. ตาบลหัวเสือ
3. ตาบลโคกเพชร
4. ตาบลดองกาเม็ด
5. ตาบลศรีสะอาด
6. ตาบลใจดี
1. ตาบลห้วยเหนือ (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลตาบลเมืองขุขันธ์)
2. ตาบลกฤษณา
3. ตาบลจะกง
4. ตาบลตะเคียน
5. ตาบลลมศักดิ์
1. ตาบลสะเดาใหญ่
2. ตาบลหนองฉลอง
3. ตาบลตาอุด
4. ตาบลนิคมพัฒนา
5. ตาบลศรีตระกูล
6. ตาบลปรือใหญ่
1. ตาบลปราสาท
2. ตาบลกันทรารมย์
3. ตาบลห้วยสาราญ
4. ตาบลโสน
5. ตาบลห้วยใต้
1. ตาบลหญ้าปล้อง (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
2. ตาบลหนองครก (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
3. ตาบลเมืองใต้ (ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒

๓

๔

ปรำงค์กู่

๒

๒

๑

๒

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
4. ตาบลหนองไผ่
5. ตาบลหมากเขียบ
1. ตาบลโพธิ์ (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
2. ตาบลเมืองเหนือ (ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ)
3. ตาบลคูซอด
4. ตาบลน้าคา
5. ตาบลโพนเขวา
1. ตาบลโพนข่า (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
2. ตาบลหนองแก้ว
3. ตาบลซา
4. ตาบลโพนค้อ
5. ตาบลทุ่ม
6. ตาบลจาน
7. ตาบลหนองไฮ
8. ตาบลตะดอบ
1. เทศบาลตาบลปรางค์กู่
2. ตาบลพิมาย (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลปรางค์กู่)
3. ตาบลสวาย
4. ตาบลตูม
5. ตาบลกู่
6. ตาบลดู่
1. ตาบลพิมายเหนือ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลปรางค์กู่)
2. ตาบลสาโรงปราสาท
3. ตาบลหนองเชียงทูน
4. ตาบลสมอ
5. ตาบลโพธิ์ศรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

อำเภอ

๕

รำษีไศล

๖

กันทรำรมย์

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒
๒
๑
1. ตาบลเมืองคง (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลตาบลเมืองคง)
2. ตาบลจิกสังข์ทอง
3. ตาบลหนองแค
4. ตาบลด่าน
5. ตาบลบัวหุ่ง
6. ตาบลหนองอึ่ง
๒
1. ตาบลดู่
2. ตาบลหว้านคา
3. ตาบลเมืองแคน
4. ตาบลไผ่
5. ตาบลสร้างปี่
6. ตาบลส้มป่อย
7. ตาบลหนองหมี
๒
๒
๑
1. ตาบลบัวน้อย
2. ตาบลหนองบัว
3. ตาบลดู่
4. ตาบลผักแพว
5. ตาบลจาน
6. ตาบลยาง
7. ตาบลคาเนียม
8. ตาบลหนองหัวช้าง
๒
1. ตาบลดูน (ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลตาบลกันทรารมย์)
2. ตาบลอีปาด
3. ตาบลเมืองน้อย
4. ตาบลละทาย
5. ตาบลโนนสัง
6. ตาบลหนองแก้ว
7. ตาบลหนองแวง
8. ตาบลทาม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่
๗

๘

อำเภอ
ขุนหำญ

อุทุมพรพิสัย

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๒
๒
๑
1. ตาบลสิ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาบลขุนหาญ)
2. ตาบลไพร
3. ตาบลโพธิ์วงศ์
4. ตาบลภูฝ้าย
5. ตาบลพราน
6. ตาบลบักดอง

๒

๒

๒

1. เทศบาลตาบลขุนหาญ
2. ตาบลโนนสูง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตาบลขุนหาญ)
3. ตาบลกระหวัน
4. ตาบลขุนหาญ
5. ตาบลโพธิ์กระสังข์
6. ตาบลกันทรอม
7. ตาบลห้วยจันทร์

๑

1. ตาบลกาแพง (ทัง้ ในและนอกเขต
เทศบาลตาบลกาแพง)
2. ตาบลโพธิช์ ัย
3. ตาบลตาเกษ
4. ตาบลขะยูง
5. ตาบลปะอาว
6. ตาบลแข้
7. ตาบลก้านเหลือง
8. ตาบลทุ่งไชย
9. ตาบลโคกจาน
1. ตาบลหัวช้าง
2. ตาบลโคกหล่าม
3. ตาบลรังแร้ง
4. ตาบลแขม
5. ตาบลอี่หล่า
6. ตาบลสาโรง
7. ตาบลหนองไฮ
8. ตาบลแต้

๒

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๗๖ ก
ลำดับ
ที่

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

อำเภอ

บึงบูรพ์
เมืองจันทร์
ศิลำลำด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
พยุห์
เบญจลักษ์
ยำงชุมน้อย
โนนคูณ
ห้วยทับทัน
น้ำเกลี้ยง
ไพรบึง
วังหิน
ภูสิงห์
ศรีรัตนะ

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

จำนวนสมำชิก
เขต
จำนวน
ที่จะพึงมี
เลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
ทั้งอำเภอ
ที่
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

9. ตาบลสระกาแพงใหญ่
10. ตาบลหนองห้าง
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ

ส าหรั บ ต าบล หมู่ บ้ า น หรื อ ชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ห ลั ง ประกาศนี้ ให้ ถื อ ว่ า มี พื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
เขตเลือกตั้งเดียวกับตาบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

