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ทําบุญรับปใหม พ.ศ. 2562

เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ บริเวณหนาสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อความเปนสิริมงคลในการเริ่มตนการทํางานในปพุทธศักราช 2562

เริม่ ตนแผนรณรงค “แยกกอนทิง้ ”

เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองแผนและงบประมาณ และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ภายใตการนําของ นางสาวปทมา อยูบานคลอง รองปลัดฯ เขารวมกิจกรรม เดินรณรงครวมขับเคลื่อนวาระ “กําแพงเพชร
เมืองสะอาด” เริม่ ตนแผนรณรงค “แยกกอนทิง้ ” โดยเดินจากบริเวณหนาสํานักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดกําแพงเพชร ผานวงเวียน
ตนโพธิ์ไปยังสนามกีฬาชากังราว เพื่อรวมพิธีเปด การเดินรณรงคนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในดานการแกปญหาขยะมูลฝอยที่กําหนด
ใหเปนวาระแหงชาติ โดยมุงเนนการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด โดยการใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม (3ช) เริ่มตั้งแต
ตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม ในการลดขยะตนทางของประชาชน
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วันครูทอ งถิน่ ไทย

เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมจัดกิจกรรม “วันครูทอ งถิน่ ไทย จังหวัดกําแพงเพชร ประจําป 2562”
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โดยมีนายไพโรจน แกวแดง รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด
และนายไอศูรย ดีรตั น ทองถิน่ จังหวัดกําแพงเพชร เปนผูก ลาวรายงาน สําหรับการจัดกิจกรรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ใหรว มระลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารย ทีไ่ ดอบรมสัง่ สอนศิษยใหเปนคนดี รูว ชิ า การจัดกิจกรรมวันครูทอ งถิน่ ไทย จังหวัดกําแพงเพชร ในครัง้ นี้ เกิดจาก
ความรวมมือรวมใจ ระหวางคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาทองถิน่ ระดับจังหวัดกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร

โครงการอบรมคุณธรรมฯ รุน ที่ 17

เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2562 นายศุภชัย ศรีงาม ผูอ าํ นวยการกองการศึกษาฯ เปนประธานเปดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดกําแพงเพชร รุน ที่ 17 ณ สํานักปฏิบตั ธิ รรมประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงที่ 2 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร โดยมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จํานวน 300 คน
เขารับการอบรม
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สักการะศาลหลักเมือง และศาลพระภูมสิ นามกีฬา
เนือ่ งในเทศกาลตรุษจีน 2562
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การใหบริการทางวิชาการ
ศูนยการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร

สรุปจํานวนการใหบริการทางวิชาการ เดือนมกราคม 2562
โรงเรียนและหนวยงาน จํานวน 9
แหง
ผูเขาใชบริการ
จํานวน 959 คน
เปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
รอบเชาเวลา 09:00 - 12:00 น. รอบบาย 13:00 - 16:00 น. ติดตอสอบถามไดที่ 0 5502 9752
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ความสําคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสําคัญตอคนไทยผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่ตองไปทําหนาที่ของตน
ในการเลือกบุคคลเปนผูแ ทน ไปทําหนาทีใ่ นการปกปองผลประโยชน และดูแลทุกขสขุ ของประชาชน รวมทัง้ บริหาร
งบประมาณของประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติใหการเลือกตั้งเปนหนาที่
ของปวงชนชาวไทย ซึง่ ตองไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ อยางอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนสว นรวมของประเทศเปนสําคัญ

คุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
• มีสญ
ั ชาติไทย ถาแปลงสัญชาติตอ งไดสญ
ั ชาติไทยมาแลวไมนอ ยกวา 5 ป
• มีอายุไมตาํ่ กวา 18 ปในวันเลือกตัง้
• เปนผูม ชี อ่ื อยูใ นทะเบียนบานในเขตเลือกตัง้ มาแลวไมนอ ยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตัง้

หลักฐานที่ใชในการแสดงตนเลือกตั้ง
• บัตรประจําตัวประชาชน (บัตรทีห่ มดอายุกใ็ ชได)
• บัตรหรือหลักฐานอืน่ ใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถาย และมีเลขประจําตัวประชาชน
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้
• การยืน่ คํารองคัดคานการเลือกตัง้ ส.ส.
• การสมัคร ส.ส., ส.ว., สถ., ผถ., กํานัน และผูใ หญบา น
• เปนขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
• เปนรองผูบ ริหารทองถิน่ เลขานุการ ผูช ว ยเลขานุการ ประธานทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา คณะทีป่ รึกษาผูบ ริหารทองถิน่

ระยะเวลาการจํากัดสิทธิครั้งละ 2 ปนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบรายชื่อ

และลําดับทีจ่ ากบัญชีรายชือ่
ทีป่ ระกาศไวหนาทีเ่ ลือกตัง้

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน

บัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐาน
ทีท่ างราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ออกใหทม่ี รี ปู ถายและมีเลขประจําตัว
ประชาชน

3. รับบัตรเลือกตั้ง

ลงลายมือชือ่ หรือพิมพลายนิว้
หัวแมมอื ขวาบนตนขัว้ บัตรเลือกตัง้
พรอมรับบัตรเลือกตัง้

4. ทําเครื่องหมายกากบาท
เขาคูหาลงคะแนนทําเครือ่ งหมายกากบาท ( X ) เลือกผูส มัคร
หมายเลขเดียว หากไมตอ งการ
เลือกผูส มัครผูใ ดใหทาํ เครือ่ งหมาย
กากบาท ( X ) ในชองไมเลือก
ผูส มัครผูใ ด

การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู

หามมิให

1. ผูใ ดซึง่ รูอ ยูแ ลววาตนไมมสี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือไมมสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนพยายามออกเสียงลงคะแนน หรือ
ออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงหลักฐานทีไ่ มใชของตนเอง
2. ผูใ ดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบตั รเลือกตัง้ ชํารุด
หรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ แกบตั รเสียเพือ่ ใหเปนบัตรทีใ่ ชได
3. ผูใ ดซึง่ มิไดสญ
ั ชาติไทย เขามีสว นชวยเหลือในการหาเสียง
4. ผูใ ดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลีย้ งสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตัง้ ในระหวางเวลา 18:00 น. ของวันกอน
วันเลือกตัง้ หนึง่ วัน จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันเลือกตัง้
5. ผูใ ดหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารใด ไมวา จะเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผสู มัคร หรือพรรคการเมือง นับตัง้ แต
เวลา 18:00 น. ของวันกอนวันเลือกตัง้ หนึง่ วันจนสิน้ สุด
วันเลือกตัง้
6. ผูใ ดเลนหรือจัดใหมกี ารเลนการพนันขันตอใด ๆ เกีย่ วกับ
ผลการเลือกตัง้
7. ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณใดถายภาพ
บัตรเลือกตัง้ ทีต่ นไดลงคะแนนเลือกตัง้ แลว
8. ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ เรียก รับ หรือยอมทีจ่ ะรับเงิน ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอน่ื ใดสําหรับตนเองหรือผูอ น่ื เพือ่ ลงคะแนน
หรืองดเวนไมลงคะแนน

5. ใสบัตรเลือกตั้งลงในหีบ

เมือ่ ลงคะแนนเสร็จแลว พับบัตรเลือกตัง้
ใหเรียบรอย และใสบตั รเลือกตัง้
ลงในหีบบัตรเลือกตัง้ ดวยตนเอง

เลือกตั้งเปนหนาที่ เลือกคนดีเขาสภา

บรรณาธิการ: นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กองบรรณาธิการ: ฝายบริหารการศึกษา, ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ฝายแผนงานและโครงการ
จัดทําโดย:
งานประชาสัมพันธ ฝายแผนงานและโครงการ กองการศึกษาฯ

