


ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เขตเลือกต้ังอําเภอเมืองขอนแก่น 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. 2541  และมาตรา 13 มาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547  จึงประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  เขต
อําเภอเมืองขอนแก่น  1 แห่ง ดังน้ี 

รปูแบบที ่1 
 
เขตเลือกตั้งที ่ จํานวนสมาชกิ ท้องที่ ทีป่ระกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 1 ๑. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  หมู่ที ่ ๑๖ 
๒. ชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม  หมู่ที ่ ๑๖ 
๓. ชุมชนบ้านหนองแวง  หมูท่ี่  ๑๔ 
๔. ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม หมู่ที ่ ๑๔ 
๕. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓ 

๕.๑  บริเวณแยกถนนหลังศนูย์ราชการตัดกับ
ถนนมิตรภาพฝั่งทางทิศเหนือของถนนหลัง 
ศูนย์ราชการไปทางทิศตะวันออกจรดถนนกสิกร
ทุ่งสร้าง 
๕.๒  บริเวณแยกถนนกสิกรทุ่งสร้างตัดกับถนน
หลังศูนย์ราชการไปทางทิศเหนือจรดถนนจอมพล 

๖.  ชุมชนดอนหญ้านาง  หมู่ที่  ๑๓ 
๗.  ชุมชนบ้านโนนชัย  หมู่ที ่ ๑๒           

         8.  เทศบาลตําบลบ้านเป็ด เฉพาะหมู่ที่  11,  16,    
              17,  20  และ 22   
        9.  ตําบลศิลา เฉพาะหมู่ที่ 13  และ20  

2 1    ๑. ถนนจอมพล  หมู่ที ่ ๑๓ 
๒. ชุมชนศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓  ด้านทิศใต้ของถนน
หลังศูนย์ราชการต้ังแต่แยกถนนกสิกรทุ่งสรา้งไปทางทิศ
ตะวันตกจรดถนนมิตรภาพ 
๓. ชุมชนถนนมิตรภาพฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยก
ถนนหลังศูนย์ราชการไปทางทิศใต้จรดถนนศรีจันทร ์
๔. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนน
มิตรภาพตัดกับถนนศรีจันทร์ไปทางทิศตะวันออกจรด
ถนนหน้าเมือง 
๕. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยกถนน

ศรีจันทร์ไปทางทิศเหนือจรดถนนรื่นรมย์ 
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  ๖. ถนนรื่นรมย์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนหน้า  
  เมืองไปทางทิศตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 

๗. คลองร่องเหมือง   ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนน  
 รื่นรมย์ตัดกับคลองร่องเหมืองเลียบตามคลองร่อง 
  เหมืองไปทางทิศตะวันออกจรดถนนชวนช่ืนหมู่ที ่๔   

 ๘. ตําบลในเมอืง  หมู่ที ่ ๔  ทั้งหมด  
๙. ชุมชนบ้านหนองใหญ ่ หมู่ที ่ ๖ 

 
3 1 ๑. ชุมชนบ้านศรีฐาน  หมู่ที ่ ๗  ทั้งหมด 

๒. ถนนมิตรภาพ  ฝั่งทางทิศตะวันตกบริเวณต้ังแต่แยก
ถนนมิตรภาพตัดกับถนนมะลิวัลย์ไปทางทิศ 

    ใต้ของถนนมิตรภาพจรดถนนศรีจันทร ์
๓. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนศรีจันทร ์ 
ไปทางใต้จรดถนนรื่นรมย์ 
๔. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันตกต้ังแต่ แยกถนน
ศรีจันทร์ไปทางทิศใต้จรดถนนรื่นรมย์ 
๕. ถนนรื่นรมย์  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนหน้าเมือง
ไปทางทิศตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 
๖. คลองร่องเหมือง  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนร่ืนรมย์
ตัดกับคลองร่องเหมืองเลียบตามคลองร่องเหมืองไปทาง
ทิศตะวันออกจรดถนนชวนช่ืน  หมู่ที ่ ๑ 
๗. ชุมชนบ้านโนนทัน  เฉพาะหมู่ที ่ ๑, ๒ และหมู่ที ่ ๓  
๘. ชุมชนแก่นนคร  หมู่ที ่ ๑๗ 
๙. ชุมชนหนองวัด  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๐. ชุมชนวุฒาราม  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๑. ชุมชนสนามกีฬา  ถนนเหล่านาดี 
๑๒. ชุมชนเคหะ 
๑๓. ชุมชนบ้านตูม 
๑๔. ชุมชนวัดกลาง 
๑๕. ชุมชนวัดธาตุ 
๑๖. ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 
๑๗. ชุมชนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

        18. เทศบาลตําบลเมืองเก่าเฉพาะหมู่ที่  9 และ 14   
4 1          1. เทศบาลตําบลบ้านเป็ด  ยกเว้น  หมู่ที่ 11,16,    

             17,20  และ  22   
         2. ตําบลบ้านหว้า   
         3. และตําบลดอนช้าง  
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5 1 1. เทศบาลตําบลเมืองเก่า ยกเว้น หมู่ที่ 9 และ 14   
2. ตําบลท่าพระ  
3. เทศบาลท่าพระ  

6 1 1. ตําบลดอนหัน  
2. เทศบาลตําบลพระลับ  
3. ตําบลบึงเนียม  
4. ตําบลโคกส ี 

7 1 1. ตําบลศิลา ยกเว้น หมู่ที่ 13 และ 20   
8 1 1. เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม   

2. ตําบลแดงใหญ่  
3. เทศบาลตําบลสาวะถี   

9 1 1. เทศบาลตําบลบ้านค้อ  
2. เทศบาลตําบลโนนท่อน  
3. เทศบาลตําบลสําราญ  
4. เทศบาลตําบลหนองตูม 

 
  
 ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน..........................................พ.ศ. 2555  
 
 
  (....................................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เขตเลือกต้ังอําเภอเมืองขอนแก่น 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. 2541  และมาตรา 13 มาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547  จึงประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  เขต
อําเภอเมืองขอนแก่น  1 แห่ง ดังน้ี 

รปูแบบที ่2 
 

 

เขตเลือกตั้งที ่ จํานวนสมาชกิ ท้องที่ ทีป่ระกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 
1 1 ๑. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  หมู่ที ่ ๑๖ 

๒. ชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม  หมู่ที ่ ๑๖ 
๓. ชุมชนบ้านหนองแวง  หมูท่ี่  ๑๔ 
๔. ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม หมู่ที ่ ๑๔ 
๕. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓ 
    ๕.๑  บริเวณแยกถนนหลงัศูนย์ราชการตัดกับถนนมิตรภาพ 
           ฝั่งทางทิศเหนือของถนนหลังศูนย์ราชการไปทางทิศ 
           ตะวันออกจรดถนนกสิกรทุ่งสร้าง 
     ๕.๒  บริเวณแยกถนนกสิกรทุ่งสร้างตัดกับถนน  
            หลังศูนย์ราชการไปทางทิศเหนือจรดถนนจอมพล 
๖.  ชุมชนดอนหญ้านาง  หมู่ที่  ๑๓ 
๗.  ชุมชนบ้านโนนชัย  หมู่ที ่ ๑๒       
8.  เทศบาลตําบลบ้านเป็ด เฉพาะหมู่ที่ 6 , 10 , 11 , 16 , 20 , 22      
    และ 23  

2 1 ๑. ถนนจอมพล  หมู่ที ่ ๑๓ 
๒. ชุมชนศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓  ด้านทิศใต้ของถนนหลงั   
    ศูนย์ราชการต้ังแต่แยกถนนกสิกรทุ่งสร้างไปทางทิศ   
    ตะวันตกจรดถนนมิตรภาพ 
๓. ชุมชนถนนมิตรภาพฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยกถนนหลัง 
    ศูนย์ราชการไปทางทิศใต้จรดถนนศรีจันทร์ 
๔. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนมิตรภาพตัด 
    กับถนนศรจีันทร์ไปทางทิศตะวันออกจรดถนนหน้าเมือง 
๕. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยกถนนศรีจนัทร์ 
    ไปทางทิศเหนือจรดถนนรื่นรมย์ 

  ๖. ถนนรื่นรมย์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนหน้าเมืองไป 
    ทางทิศตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 
๗. คลองร่องเหมือง   ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนรื่นรมย์ตัด   
    กับคลองรอ่งเหมืองเลียบตามคลองร่องเหมืองไปทางทิศ 
    ตะวันออกจรดถนนชวนช่ืน  หมู่ที ่ ๔   
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  ๘. ตําบลในเมอืง  หมู่ที ่ ๔  ทั้งหมด  
๙. ชุมชนบ้านหนองใหญ ่ หมู่ที ่ ๖ 

3 1 ๑. ชุมชนบ้านศรีฐาน  หมู่ที ่ ๗  ทั้งหมด 
๒. ถนนมิตรภาพ  ฝั่งทางทิศตะวันตกบริเวณต้ังแต่แยกถนน  
    มิตรภาพตัดกับถนนมะลิวัลย์ไปทางทิศใต้ของถนนมิตรภาพ 
    จรดถนนศรีจันทร ์
๓. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนศรีจันทร ์ ไปทาง 
    ใต้จรดถนนรื่นรมย์ 
๔. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันตกต้ังแต่  แยกถนนศร ี
    จันทร์ไปทางทิศใต้จรดถนนรื่นรมย์ 
๕. ถนนร่ืนรมย์  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนหน้าเมืองไปทาง 
    ทิศตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 
๖. คลองร่องเหมือง  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนร่ืนรมย์ตัดกับ 
    คลองร่องเหมืองเลียบตามคลองร่องเหมืองไปทางทิศ 
    ตะวันออกจรดถนนชวนช่ืน  หมู่ที ่ ๑ 
๗. ชุมชนบ้านโนนทัน  เฉพาะหมู่ที ่ ๑, ๒ และหมู่ที ่ ๓  
๘. ชุมชนแก่นนคร  หมู่ที ่ ๑๗ 
๙. ชุมชนหนองวัด  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๐. ชุมชนวุฒาราม  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๑. ชุมชนสนามกีฬา  ถนนเหล่านาดี 
๑๒. ชุมชนเคหะ 
๑๓. ชุมชนบ้านตูม 
๑๔. ชุมชนวัดกลาง 
๑๕. ชุมชนวัดธาตุ 
๑๖. ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 
๑๗. ชุมชนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
18. เทศบาลตําบลเมืองเก่าเฉพาะหมู่ที่  9 และ 14 

4 1 1. เทศบาลตําบลบ้านเป็ด ยกเว้นหมู่ที่ 10 , 11 , 16 , 20 , 22  และ  
    23    
2. ตําบลบ้านหว้า     
3. ตําบลดอนช้าง   

5 1 1. เทศบาลตําบลเมืองเก่า ยกเว้น หมู่ที่ 9 และ 14   
2. ตําบลท่าพระ   
3. เทศบาลท่าพระ 

6 1 1. ตําบลดอนหัน   
2. ตําบลพระลับ   
3. เทศบาลตําบลบึงเนียม   
4. ตําบลโคกส ี

7 1 1. ตําบลศิลา 
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8 1 1. เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม   

2. ตําบลแดงใหญ่  
3. เทศบาลตําบลสาวะถี   

9 1 1. เทศบาลตําบลบ้านค้อ  
2. เทศบาลตําบลโนนท่อน  
3. เทศบาลตําบลสําราญ  
4. เทศบาลตําบลหนองตูม 

  
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน..........................................พ.ศ. 2555  
 
  (....................................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ร่าง 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เขตเลือกต้ังอําเภอเมืองขอนแก่น 

 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. 2541  และมาตรา 13 มาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547  จึงประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  เขต
อําเภอเมืองขอนแก่น 1 แห่ง ดังน้ี 

รปูแบบที ่3 
 
เขตเลือกตั้งที ่ จํานวนสมาชกิ ท้องที่ ทีป่ระกอบเปน็เขตเลอืกตั้ง 

1 1 ๑. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  หมู่ที ่ ๑๖ 
๒. ชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม  หมู่ที ่ ๑๖ 
๓. ชุมชนบ้านหนองแวง  หมูท่ี่  ๑๔ 
๔. ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม หมู่ที ่ ๑๔ 
๕. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓ 
๕.๑  บริเวณแยกถนนหลังศนูย์ราชการตัดกับถนนมิตรภาพฝั่งทางทิศเหนือ 
      ของถนนหลังศูนย์ราชการไปทางทิศตะวันออกจรดถนนกสิกรทุ่งสรา้ง 
๕.๒  บริเวณแยกถนนกสิกรทุ่งสร้างตัดกับถนนหลังศูนย์ราชการไปทางทิศ 
      เหนือจรดถนนจอมพล 
๖.  ชุมชนดอนหญ้านาง  หมู่ที่  ๑๓ 
๗.  ชุมชนบ้านโนนชัย  หมู่ที ่ ๑๒ 
8.  ตําบลศิลา เฉพาะหมู่ที่ 13  และ20  
9. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต้ังแต่ถนนหลังศูนย์ราชการฝั่งทิศใต้ ถึงถนนหน้า 
    เมืองฝั่งทิศตะวันตก จนถึง  ถนนศรีจันทร์ฝั่งทิศเหนือไปจรดถนน 
    มิตรภาพฝั่งตะวันออก  

2 1 ๑. ถนนจอมพล  หมู่ที ่ ๑๓ 
๒. ชุมชนศูนย์ราชการ  หมู่ที ่ ๑๓  ด้านทิศใต้ของถนนหลงัศูนย์ราชการ 
    ต้ังแต่แยกถนนกสิกรทุ่งสรา้งไปทางทิศตะวันตกจรดถนนมิตรภาพ 
๓. ชุมชนถนนมิตรภาพฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยกถนนหลังศูนย์ราชการ  
    ไปทางทิศใต้จรดถนนศรีจันทร์ 
๔. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนศรี 
    จันทร์ไปทางทิศตะวันออกจรดถนนหน้าเมือง 
๕. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันออกต้ังแต่แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศ 
    เหนือจรดถนนรื่นรมย์ 
๖. ถนนรื่นรมย์  ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนหน้าเมืองไปทางทิศ 
   ตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 
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  ๗. คลองร่องเหมือง   ฝั่งทางทิศเหนือต้ังแต่แยกถนนรื่นรมย์ตัดกับคลองร่อง  

    เหมืองเลียบตามคลองร่องเหมืองไปทางทิศตะวันออกจรดถนนชวนช่ืน   
    หมู่ที ่ ๔   
๘. ตําบลในเมอืง  หมู่ที ่ ๔  ทั้งหมด  
๙. ชุมชนบ้านหนองใหญ ่ หมู่ที ่ ๖ 
10. ยกเว้น  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล  ต้ังแต่ถนนหลังศูนย์ราชการฝั่งทิศใต้     
     ถึงถนนหน้าเมืองฝั่งทิศตะวันตก จนถึง  ถนนศรีจันทรฝ์ั่งทิศเหนือไป 
     จรดถนนมติรภาพฝั่งตะวันออก   

3 1 ๑. ชุมชนบ้านศรีฐาน  หมู่ที ่ ๗  ทั้งหมด 
๒. ถนนมิตรภาพ  ฝั่งทางทิศตะวันตกบริเวณต้ังแต่แยกถนนมิตรภาพตัดกับ 
    ถนนมะลิวัลย์ไปทางทิศใต้ของถนนมิตรภาพจรดถนนศรีจันทร ์
๓. ถนนศรีจันทร์  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนศรีจันทร ์ ไปทางใต้จรดถนน 
    รื่นรมย์ 
๔. ถนนหน้าเมอืง  ฝั่งทางทิศตะวันตกต้ังแต่แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศใต้ 
    จรดถนนรืน่รมย์ 
๕. ถนนรื่นรมย ์ ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนหน้าเมืองไปทางทิศตะวันตก 
    จรดคลองรอ่งเหมือง 
๖. คลองร่องเหมือง  ฝั่งทางทิศใต้ต้ังแต่แยกถนนร่ืนรมย์ตัดกับคลองร่อง 
    เหมืองเลียบตามคลองร่องเหมืองไปทางทิศตะวันออกจรดถนนชวนช่ืน   
    หมู่ที ่ ๑ 
๗. ชุมชนบ้านโนนทัน  เฉพาะหมู่ที ่ ๑, ๒ และหมู่ที ่ ๓  
๘. ชุมชนแก่นนคร  หมู่ที ่ ๑๗ 
๙. ชุมชนหนองวัด  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๐. ชุมชนวุฒาราม  หมู่ที ่ ๑๗ 
๑๑. ชุมชนสนามกีฬา  ถนนเหล่านาดี 
๑๒. ชุมชนเคหะ 
๑๓. ชุมชนบ้านตูม 
๑๔. ชุมชนวัดกลาง 
๑๕. ชุมชนวัดธาตุ 
๑๖. ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 
๑๗. ชุมชนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
18. เทศบาลตําบลเมืองเก่าเฉพาะหมู่ที่  9 และ 14 

4 1 1. เทศบาลตําบลบ้านเป็ด   
2. ตําบลบ้านหว้า   

5 1 1. เทศบาลตําบลเมืองเก่า ยกเว้น หมู่ที่ 9 และ 14  
2. ตําบลท่าพระ  
3. เทศบาลตําบลท่าพระ  
4. ตําบลดอนช้าง 
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6 1 1. ตําบลดอนหัน  

2. เทศบาลตําบลพระลับ   
3. เทศบาลตําบลบึงเนียม   
4. ตําบลโคกส ี

7 1 1. ตําบลศิลา ยกเว้น หมู่ที่ 13 และ 20   
8 1 1. เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม   

2. ตําบลแดงใหญ่  
3. เทศบาลตําบลสาวะถี   

9 1 1. เทศบาลตําบลบ้านค้อ  
2. เทศบาลตําบลโนนท่อน  
3. เทศบาลตําบลสําราญ  
4. เทศบาลตําบลหนองตูม 

 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน..........................................พ.ศ. 2555  
 
  (....................................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

เร่ือง   การแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
____________________________ 

          อาศยัอาํนาจตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2541 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เขตอาํเภอกระนวน     
1 แห่ง  ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 
 
เขตเลอืกตั้งที ่ จํานวนสมาชิก ท้องทีท่ีป่ระกอบเป็นเขตเลอืกตั้ง 

1 1 เขตเทศบาลเมืองกระนวน และตาํบลหนองโกทั้งตาํบล 
ตาํบลดูนสาดทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยยางทั้งตาํบล 
ตาํบลหวันาคาํทั้งตาํบล 

2 1 ตาํบลบา้นฝางทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองกงุใหญ่ทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยโจดทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองโนทั้งตาํบล 
ตาํบลนํ้าออ้มคาํทั้งตาํบล 

 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี............... เดือน..........................พ.ศ…………… 
 
                                                                      

(……………………………..) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 



(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

เร่ือง   การแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
____________________________ 

          อาศยัอาํนาจตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2541 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เขตอาํเภอกระนวน     
1 แห่ง  ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 2 
 
เขตเลอืกตั้งที ่ จํานวนสมาชิก ท้องทีท่ีป่ระกอบเป็นเขตเลอืกตั้ง 

1 1 เขตเทศบาลเมืองกระนวน และตาํบลหนองโกทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองกงุใหญ่ทั้งตาํบล 
ตาํบลนํ้าออ้มทั้งตาํบล 
 

2 1 ตาํบลบา้นฝางทั้งตาํบล 
ตาํบลหวันาคาํทั้งตาํบล 
ตาํบลดูนสาดทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยโจดทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองโนทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยยางทั้งตาํบล 
 

 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี............... เดือน..........................พ.ศ…………… 
 
                                                                      

(……………………………..) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 



(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

เร่ือง   การแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
____________________________ 

          อาศยัอาํนาจตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.2541 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เขตอาํเภอกระนวน     
1 แห่ง  ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 3 
 
เขตเลอืกตั้งที ่ จํานวนสมาชิก ท้องทีท่ีป่ระกอบเป็นเขตเลอืกตั้ง 

1 1 เขตเทศบาลเมืองกระนวน และตาํบลหนองโกทั้งตาํบล 
ตาํบลดูนสาดทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยยางทั้งตาํบล 

2 1 ตาํบลบา้นฝางทั้งตาํบล 
ตาํบลหวันาคาํทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองกงุใหญ่ทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยโจดทั้งตาํบล 
ตาํบลหนองโนทั้งตาํบล 
ตาํบลหว้ยยางทั้งตาํบล 
ตาํบลนํ้าออ้มทั้งตาํบล 

 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี............... เดือน..........................พ.ศ…………… 
 
                                                                      

(……………………………..) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 

 





รูปแบบท่ี  1 
 

เขตเลือกต้ังที่  1  ประกอบด้วย  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลหนองโก  ตําบลห้วยยาง  ตําบลดูนสาด  
เทศบาลเมืองกระนวน รวม  4  ตําบล  กับ  1  เทศบาล  มีจํานวนประชากร  42,630  คน  โดยมแีนวเขตดังน้ี 

 

  ด้านทศิเหนือ     พ้ืนที่เริ่มจากเส้นแบ่งเขตตําบลห้วยยาง ติดเขตจังหวัดอุดรธานี  
และตําบลดูนสาด  ติดเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันออก    พ้ืนที่เริ่มจากเส้นแบ่งเขตตําบลดูนสาด ติดเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันตก    พ้ืนที่เริม่ต้ังแต่เส้นแบ่งเขตตําบลหัวนาคํา ติดเขตอําเภอนํ้าพอง 
  ด้านทศิใต้    พ้ืนที่เริ่มต้ังแต่เส้นแบ่งเขตตําบลหนองโกและเทศบาลเมืองกระนวน 
ที่ติดกับตําบลนํ้าอ้อม  ตําบลหนองกุงใหญ ่    
 

เขตเลือกต้ังที่  2  ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลหนองกุงใหญ่  ตําบลห้วยโจด   
เทศบาลตําบลหนองโน  ตําบลนํ้าอ้อม  รวม  5  ตําบล  มจีํานวนประชากร  35,806  คน  โดยมีแนวเขตดังน้ี 
  ด้านทศิเหนือ    ต้ังแต่เส้นแบ่งเขต  ตําบลบ้านฝาง  ติดกับตําบลหัวนาคํา (เขตเลือกต้ังที่ 1)  
  ด้านทศิตะวันออก    ต้ังแต่เขตตําบลบ้านฝาง เทศบาลตําบลหนองโน ติดเขตตําบลหนองโกและ
เทศบาลเมืองกระนวน (เขตเลอืกต้ังที่ 1)  
  ด้านทศิตะวันตก  ต้ังแต่เขตตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  ตําบลห้วยโจด ติดเขต
อําเภอนํ้าพอง 
  ด้านทศิใต้    ต้ังแต่เส้นแบ่งเขตตําบลห้วยโจด  ตําบลหนองกุงใหญ่   ติดเขตอําเภอซําสูง   
 

  มีความแตกต่างกันของประชากรคิดเปน็รอ้ยละ 8.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รูปแบบท่ี  2 
 

เขตเลือกต้ังที่  1    ประกอบด้วย  ตําบลหนองโก  เทศบาลเมืองกระนวน  ตําบลหนองกุงใหญ่  
ตําบลนํ้าอ้อม  รวม  3  ตําบล กับ  1  เทศบาล  มีจํานวนประชากร  36,935  คน  โดยมีแนวเขตดังน้ี 

 

  ด้านทศิเหนือ    ตําบลหนองโก  ติดกับตําบลดูนสาด  (เขตเลือกต้ังที่ 2) 
  ด้านทศิตะวันออก    ตําบลหนองโก  และเขตเทศบาลเมืองกระนวน ตําบลนํ้าอ้อม  ติดกับ 
เขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันตก    ตําบลหนองโก  ตําบลหนองกุงใหญ่  ติดต่อกับเขตตําบลบ้านฝาง   
เทศบาลตําบลหนองโน  และตําบลห้วยโจด  (เขตเลือกต้ังที่ 2) 
  ด้านทศิใต้    ตําบลหนองกุงใหญ ่ ติดกับเขตอําเภอซําสูง 
 

เขตเลือกต้ังที่  2  ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลห้วยโจด  เทศบาลตําบลหนองโน  ตําบล
ดูนสาด  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลห้วยยาง  รวม  6  ตําบล  มีจํานวนประชากร  41,501  คน  โดยมีแนวเขตดังน้ี 

 

  ด้านทศิเหนือ    ตําบลหัวนาคํา  ตําบลห้วยยาง  ตําบลดูนสาด  ติดกับเขตจังหวัดอุดรธานี   
และจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันออก    แนวเขตตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  ที่ติดกับตําบลหนองโก 
และเทศบาลเมืองกระนวน 
  ด้านทศิตะวันตก    ตําบลหัวนาคํา  ตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  ที่ติดกับเขตจังหวัด
อุดรธานี 
  ด้านทศิใต้    ตําบลห้วยโจด  ติดกับเขตอําเภอซําสูง   
 

 มีความแตกต่างกันของประชากรคิดเปน็รอ้ยละ 5.82   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

รูปแบบท่ี  3 
 

เขตเลือกต้ังที่  1  ประกอบด้วย  ตําบลหนองโก  ตําบลดูนสาด  ตําบลห้วยยาง  เทศบาล 
เมืองกระนวน  รวม  3  ตําบล  กับ  1  เทศบาล  มจีํานวนประชากร   35,665  คน  โดยมีแนวเขตดังน้ี 
 

  ด้านทศิเหนือ    ตําบลห้วยยาง  ตําบลดูนสาด  ติดกับเขตจังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันออก    ตําบลดูนสาด  และตําบลหนองโก  ติดกับเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ด้านทศิตะวันตก    ติดกับตําบลดูนสาด   ตําบลหนองโก  และเทศบาลเมืองกระนวน  ติดเขต 
ตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  (เขตเลือกต้ังที่ 2) 
  ด้านทศิใต้   เทศบาลเมืองกระนวนติดเขตตําบลนํ้าอ้อม  ตําบลหนองกุงใหญ่ (เขตเลอืกต้ังที่ 2) 
 

เขตเลือกต้ังที่  2  ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลหนองกุงใหญ่   
ตําบลห้วยโจด  เทศบาลตําบลหนองโน  ตําบลนํ้าอ้อม  รวม  6  ตําบล  มีประชากรรวม   42,771  คน โดยมีแนว
เขตดังน้ี 
 

  ด้านทศิเหนือ ตําบลหัวนาคํา  ติดกับเขตจังหวัดอุดรธานี  และตําบลห้วยยาง  (เขตเลือกต้ังที่ 1) 
  ด้านทศิตะวันออก    ตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  ติดกับตําบลหนองโก และเขต
เทศบาลเมืองกระนวน (เขตเลือกต้ังที่ 1)  
  ด้านทศิตะวันตก    ตําบลหัวนาคํา  ตําบลบ้านฝาง  เทศบาลตําบลหนองโน  และตําบลห้วยโจด  
ติดกับเขตอําเภอนํ้าพอง 
  ด้านทศิใต้   ตําบลห้วยโจด ตําบลหนองกุงใหญ ่ และตําบลนํ้าอ้อม  ติดเขตอําเภอซําสูง    

  มีความแตกต่างกันของประชากรคิดเปน็รอ้ยละ 9.06   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากการท่ีฝา่ยเลขาได้นาํเสนอข้อมูลและแผนท่ีทั้ง  ๓  รูปแบบแล้ว  คณะกรรมการได้พิจารณาท้ัง  ๓  
รูปแบบแล้ว  ดังนี ้

รูปแบบที่  ๑ 
เป็นการแบ่งเขตตามแนวยาวของแผนที่ตะวันตกตะวันออก 

  เขตเลือกต้ังที่ ๑    เดิมอําเภอกระนวนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
จํานวน ๑  คน  จึงไม่มีความจําเป็นต้องแบ่งเขตเลือกต้ัง  แต่เน่ืองจากในปี  ๒๕๕๕  มจีํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งสูงกว่าอําเภอหนองสองห้อง  ซึ่งเดิมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้  ๒  คน  ทําให้อําเภอ
กระนวนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้  ๒  คน  และอําเภอหนองสองห้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเหลือ  ๑  คน  ( ตะวันตก ) 
  ประชากรอําเภอกระนวนรวมท้ังอําเภอมีจํานวน  ๗๘,๔๓๖  คน  ค่าเฉล่ียอยู่ที่  ๓๙,๒๑๘  คน  
เมื่อพิจารณาจากจํานวนประชากรแล้วสามารถแบ่งเขตได้  ดังน้ี 
  ประกอบด้วย  ตําบลหนองโก  เขตเทศบาลเมืองกระนวน  ตําบลดูนสาด  ตําบลห้วยยาง  ตําบล
หัวนาคํา  รวมประชากร  ๔๒,๖๓๐  คน 
  เขตเลือกต้ังที่  ๒    ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลหนองกุงใหญ ่ ตําบลห้วยโจด  ตําบล
หนองโน  ตําบลนํ้าอ้อม  รวมประชากร  ๓๕,๘๐๖  คน   ( ตะวันออก ) 
  ซึ่งการแบ่งเขตลักษณะน้ีมีความเหมาะสมในด้านการจัดการเนื่องจากมีความติดต่อกันของพ้ืนที่  
และสะดวกในการบริหารจัดการในด้านการปกครอง  และการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าทุกรูปแบบ  ถึงแม้จะมีความ
แตกต่างของประชากรอยู่บ้าง  แต่ไม่เกินกว่าร้อยละสิบ  ( ๕.๘๒ ) 
 

รูปแบบที่  ๒ 
  เขตเลือกต้ังที่  ๑    ประกอบด้วย  ตําบลหนองโก  เทศบาลเมืองกระนวน  ตําบลหนองกุงใหญ่  
และตําบลนํ้าอ้อม รวมประชากร  ๓๖,๙๓๕  คน  การแบ่งเขตตามรูปแบบนี้  เป็นการแบ่งเขตตามแนวทิศเหนือใต้ 
  เขตเลือกต้ังที่  ๒    ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลห้วยโจด  ตําบลหนองโน  ตําบล 
ดูนสาด  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลห้วยยาง  รวมประชากร  ๔๑,๕๐๑  คน  การแบ่งเขตในรูปแบบน้ี  จงึทําให้
ประชากรใกล้เคียงกันมากที่สดุ  แต่เมื่อเปรยีบเทียบปริมาณขนาดพ้ืนที่แล้วจะมีความแตกต่างในด้านของพื้นที่        
( ๙.๐๖ )  มากกว่าแบบที่  ๑  ทําให้การบริหารจัดการ  และการปกครองลําบากและไม่สะดวกกับการบริหารการ
ปกครอง 
  เมื่อพิจารณาทั้ง  ๓  รูปแบบแล้ว  คณะกรรมการได้ลงนามมติว่า  รูปแบบที่  ๑  น่าจะเหมาะ
ที่สุดเน่ืองจากประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิได้สะดวกกว่า  และง่ายต่อการบริหารจัดการเลือกต้ัง  และมีความต่าง
ของประชากร  ๕.๘๒  น้อยกว่ารูปแบบที่  ๒  และ  ๓  ซึง่เหมาะสมที่สดุ 
 

รูปแบบที่  ๓ 
  เขตเลือกต้ังที่  ๑    ประกอบด้วย  ตําบลหนองโก  เทศบาลเมืองกระนวน  ตําบลดูนสาด  และ
ตําบลห้วยยาง  ประชากรรวม  ๓๕,๖๖๕  คน 



  เขตเลือกต้ังที่  ๒    ประกอบด้วย  ตําบลบ้านฝาง  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลหนองกุงใหญ่  ตําบล
ห้วยโจด  ตําบลหนองโน  และตําบลนํ้าอ้อม  รวมประชากร  ๔๒,๗๗๑  คน 
  การแบ่งเขตในรูปแบบน้ีก็คลา้ยกับแบบที่  ๒  เพียงแต่นําอําเภอที่อยู่ด้านทิศเหนือเข้ามารวมกับ
ศูนย์กลางคือ  ตําบลหนองโก  ซึ่งเป็นตําบลหลักของอําเภอ  แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันของลักษณะพ้ืนที่ที่เขต  ๒  
จะมีพ้ืนที่มากกว่า  เขต  ๑  ประชากรแตกต่างกัน ( ๙.๐๖ )  มากกว่ารปูแบบที่  ๑  และรูปแบบที่  ๒ 
 
 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้มีมติเหน็ชอบใหเ้สนอรปูแบบการแบง่เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ของอําเภอกระนวน  ทั้ง ๓ รปูแบบ ใหป้ระธานคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชกิ
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่  พิจารณาโดยเรียงลาํดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุไปหา 
น้อยที่สดุ โดยใหร้ปูแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง  รปูแบบที ่๑ เป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  รปูแบบที่ ๒   
เป็นรปูแบบในลาํดบัรอง  ส่วนรปูแบบที ่๓  เปน็รปูแบบทีเ่หมาะสมน้อยที่สดุ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ  
   ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
        นายทรงวุฒิชัย   ดิลกวิลาศ 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
      ลงช่ือ.........................................กรรมการและเลขานุการ 
                  (นายสุชาติ    โคตรทุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


