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 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ บริเวณหนาสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อความเปนสิริมงคลในการเริ่มตนการทํางานในปพุทธศักราช 2562

ทําบุญรับปใหม พ.ศ. 2562

 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองแผนและงบประมาณ และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ภายใตการนําของ นางสาวปทมา อยูบานคลอง รองปลัดฯ เขารวมกิจกรรม เดินรณรงครวมขับเคลื่อนวาระ “กําแพงเพชร 
เมืองสะอาด” เร่ิมตนแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง” โดยเดินจากบริเวณหนาสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร ผานวงเวียน
ตนโพธิ์ไปยังสนามกีฬาชากังราว เพื่อรวมพิธีเปด การเดินรณรงคนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในดานการแกปญหาขยะมูลฝอยที่กําหนด
ใหเปนวาระแหงชาติ โดยมุงเนนการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด โดยการใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม (3ช) เริ่มตั้งแต
ตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม ในการลดขยะตนทางของประชาชน

เร่ิมตนแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง”
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 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมจัดกิจกรรม “วันครูทองถ่ินไทย จังหวัดกําแพงเพชร ประจําป 2562” 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โดยมีนายไพโรจน แกวแดง รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด
และนายไอศูรย ดีรัตน ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร เปนผูกลาวรายงาน สําหรับการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใหรวมระลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารย ท่ีไดอบรมส่ังสอนศิษยใหเปนคนดี รูวิชา การจัดกิจกรรมวันครูทองถ่ินไทย จังหวัดกําแพงเพชร ในคร้ังน้ี เกิดจาก
ความรวมมือรวมใจ ระหวางคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับจังหวัดกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร

วันครูทองถ่ินไทย

 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2562  นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ เปนประธานเปดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
จังหวัดกําแพงเพชร รุนท่ี 17 ณ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงท่ี 2 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร โดยมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จํานวน 300 คน
เขารับการอบรม

โครงการอบรมคุณธรรมฯ รุนท่ี 17
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สักการะศาลหลักเมือง และศาลพระภูมิสนามกีฬา
เน่ืองในเทศกาลตรุษจีน 2562
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การใหบริการทางวิชาการ
ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร

เปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 
รอบเชาเวลา 09:00 - 12:00 น.  รอบบาย 13:00 - 16:00 น.  ติดตอสอบถามไดที่ 0 5502 9752

สรุปจํานวนการใหบริการทางวิชาการ เดือนมกราคม 2562

โรงเรียนและหนวยงาน จํานวน 9 แหง

ผูเขาใชบริการ  จํานวน 959 คน
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• การย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ัง ส.ส. 
• การสมัคร ส.ส., ส.ว., สถ., ผถ., กํานัน และผูใหญบาน
• เปนขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
• เปนรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา คณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน

หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้

ระยะเวลาการจํากัดสิทธิครั้งละ 2 ปนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง

 การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสําคัญตอคนไทยผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่ตองไปทําหนาที่ของตน
ในการเลือกบุคคลเปนผูแทน ไปทําหนาท่ีในการปกปองผลประโยชน และดูแลทุกขสุขของประชาชน รวมท้ังบริหาร
งบประมาณของประเทศ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติใหการเลือกตั้งเปนหนาที่
ของปวงชนชาวไทย ซ่ึงตองไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ

ความสําคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.

• มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
• มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปในวันเลือกต้ัง
• เปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง

คุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

• บัตรประจําตัวประชาชน (บัตรท่ีหมดอายุก็ใชได)
• บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย และมีเลขประจําตัวประชาชน
   เชน บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใบขับข่ี หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

หลักฐานที่ใชในการแสดงตนเลือกตั้ง

• บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย และมีเลขประจําตัวประชาชน
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บรรณาธิการ: นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กองบรรณาธิการ:  ฝายบริหารการศึกษา, ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ฝายแผนงานและโครงการ
จัดทําโดย: งานประชาสัมพันธ ฝายแผนงานและโครงการ กองการศึกษาฯ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อ
และลําดับท่ีจากบัญชีรายช่ือ
ท่ีประกาศไวหนาท่ีเลือกต้ัง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน
บัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐาน
ท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ออกใหท่ีมีรูปถายและมีเลขประจําตัว
ประชาชน

3. รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายน้ิว
หัวแมมือขวาบนตนข้ัวบัตรเลือกต้ัง
พรอมรับบัตรเลือกต้ัง

3. รับบัตรเลือกตั้ง3. รับบัตรเลือกตั้ง

4. ทําเครื่องหมายกากบาท

เขาคูหาลงคะแนนทําเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  เลือกผูสมัคร
หมายเลขเดียว หากไมตองการ
เลือกผูสมัครผูใดใหทําเคร่ืองหมาย
กากบาท ( X )  ในชองไมเลือก
ผูสมัครผูใด

หมายเลขเดียว หากไมตองการ
เลือกผูสมัครผูใดใหทําเคร่ืองหมาย

)  ในชองไมเลือก

5. ใสบัตรเลือกตั้งลงในหีบ
เม่ือลงคะแนนเสร็จแลว พับบัตรเลือกต้ัง
ใหเรียบรอย และใสบัตรเลือกต้ัง
ลงในหีบบัตรเลือกต้ังดวยตนเอง

5. ใสบัตรเลือกตั้งลงในหีบ5. ใสบัตรเลือกตั้งลงในหีบ
เม่ือลงคะแนนเสร็จแลว พับบัตรเลือกต้ัง
ใหเรียบรอย และใสบัตรเลือกต้ัง
ลงในหีบบัตรเลือกต้ังดวยตนเอง

การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู

1. ผูใดซ่ึงรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมีสิทธิ
   ออกเสียงลงคะแนนพยายามออกเสียงลงคะแนน หรือ
   ออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงหลักฐานท่ีไมใชของตนเอง
2. ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกต้ังชํารุด
   หรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวย
   ประการใด ๆ แกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรท่ีใชได
3. ผูใดซ่ึงมิไดสัญชาติไทย เขามีสวนชวยเหลือในการหาเสียง
4. ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด
   ในเขตเลือกต้ังในระหวางเวลา 18:00 น. ของวันกอน
   วันเลือกต้ังหน่ึงวัน จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันเลือกต้ัง
5. ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ไมวาจะเปนคุณ
   หรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือพรรคการเมือง นับต้ังแต
   เวลา 18:00 น. ของวันกอนวันเลือกต้ังหน่ึงวันจนส้ินสุด
   วันเลือกต้ัง
6. ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เก่ียวกับ
   ผลการเลือกต้ัง
7. ผูมีสิทธิเลือกต้ังใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดถายภาพ
   บัตรเลือกต้ังท่ีตนไดลงคะแนนเลือกต้ังแลว
8. ผูมีสิทธิเลือกต้ังเรียก รับ หรือยอมท่ีจะรับเงิน ทรัพยสิน
   หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
   หรืองดเวนไมลงคะแนน

หามมิให

เลือกตั้งเปนหนาที่  เลือกคนดีเขาสภา




