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คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

                                                                             ท่ี     ๑/ ๒๕๕๑ 
เร่ือง   จัดตั้งศนูยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

…………………………………………….. 
ดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวดและนายกองคการบริหารสวนตําบล       จะครบวาระ   

การดํารงตําแหนงวันที่   ๒๔   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และจะจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล   ในวันที่  ๗    เดือนกันยายน    พ.ศ.๒๕๕๑   การเลือกตั้งดังกลาว        
อยูในการกํากับดูแลและอํานวยการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด          
และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด   เพื่อใหการเลือกตั้งดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย  สุจริต  และเที่ยงธรรม     อาศัยอํานาจตามความขอ ๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๖    จึงจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  โดยมีคณะกรรมการและเจาหนาที่
ปฎิบัติงานประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะทวด   ดังนี้ 
 ๑.คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย 

   ๑.๑ นายนิยม  ชอช้ัน                                                            เปนประธานกรรมการ 
   ๑.๒  พ.ต.ท.พีระพงษ  ยอดสุรางค       เปนกรรมการ 

     ๑.๓  นายโกศล   แตมเติม       เปนกรรมการ 
   ๑.๔  นายศุภกร   กาญจนถาวร        เปนกรรมการ 
   ๑.๕  นายจิราวุธ   กรเพชร                  เปนกรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ในการอํานวยการ  ประสานการปฏิบัติระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการ

บริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ        
องคการเอกชน กําหนดรูปแบบแนวทางการประสานงานและการใหการสนับสนุนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายหรือประธานกรรมการศูนย
เห็นสมควร 
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๒. ฝายธุรการ   ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาวองัคนา    วารี     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบรรเจิด   รอดจบ     กรรมการ 
๒.๓ นางสาวขนิษฐา ดวงแกว        กรรมการ 

   ๒.๔ นางไพเราะ   ชวยผล      กรรมการ 
 ๒.๕ นางนาตยา  อักษรถึง     กรรมการ 
   มีหนาท่ี  รายงานผลตามแบบตาง ๆ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ    ติดตอประสานงานกับหนวยงานทุกฝาย ที่เกี่ยวของ   อํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตอนรับผูที่มาตรวจเยี่ยม ผูมาสังเกตการณและสื่อมวลชน  และรับผิดชอบงานอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายใด 
 ๓. ฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
 ๓.๑   นางสาวสาธิตา  บัวเพชร      ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายจําเรญิ   ชํานาญเนยีม      รองประธาน 
 ๓.๓  นางสาวนิภา  สงซาย     กรรมการ 

๓.๔  นางสาวทิพยบรรจง  ชวยผล     กรรมการ 
 ๓.๕  นางวัฒนี  คลองแคลว     กรรมการ 
 มีหนาท่ี   จัดทําแผนการประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายก
องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด สงใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลตําบลเกาะทวด 
และวางแผนดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อใหประชาชนทราบถึงหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 
วิธีการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และขอมูลที่เปนประโยชนในการเลือกตั้ง  ขาวสารการเลือกตั้ง   จัดทําวารสาร โปสเตอร 
แผนปลิว แผนพับ รณรงคประชาสัมพันธ กระตุนเตือนใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้งฯ   นําประกาศเอกสาร
แบบพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศใหประชาชนทราบ และบันทึกภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                   
ณ หนวยเลือกตั้งทั้งหมดและสถานที่นับคะแนน  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกแกส่ือมวลชน หรือประชาชนทั่วไป 
 ๔. ฝายอาคารสถานที่   ประกอบดวย 

๔.๑ นายสมศักดิ์  สังขนันท     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒นายธีรศักดิ์  ดวงแกว     รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นายจําเรญิ    ชํานาญเนยีม     กรรมการ 
 ๔.๔ นายอรรถพร   สุขเกิด     กรรมการ 
มีหนาท่ี   จัดเตรียมสถานที่  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  ภายในศนูยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคบริหาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด  สถานที่นับคะแนนเลือกตัง้นายกองคการบริหารสวน
ตําบล     สถานที่สําหรับอบรมเจาพนักงาน และเจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกตั้ง พรอมสถานที่สาธิตการเลือกตั้ง 
พรอมจัดเก็บ ขนยายวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง 
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     ๕. คณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง   ประกอบดวย 
     ๕.๑  เจาหนาท่ีรับสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบดวย 
       ๑.นายจําเริญ  ชํานาญเนียม      เปนหวัหนา 
       ๒.นางอัจจิมา    ชวยหน ู      เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบดวย 
       ๑. นางสาวสาธิตา  บัวเพชร      เปนหวัหนา 
       ๒. นางปรีดา  สงศรีอินทร     เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ประกอบดวย 
       ๑. นางพรจุรี  ธงพลังแสง      เปนหวัหนา 
       ๒. นางจารี  ดาํใหม      เปนผูชวย 
      เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ประกอบดวย 
       ๑. นายสมศักดิ์    สังขนันท      เปนหวัหนา 
       ๒. นางสาวทพิยบรรจง  ชวยผล     เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๕ ประกอบดวย 
       ๑.นางสาวขนษิฐา  ดวงแกว      เปนหวัหนา 
      ๒.นางนาตยา  อักษรถึง      เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๖ ประกอบดวย 
       ๑.นายบรรเจดิ    รอดจบ       เปนหวัหนา 
       ๒. นางสาวอํานวย  ชวยผล     เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี  ๗ ประกอบดวย 
       ๑.นายธีรศักดิ์  ดวงแกว       เปนหวัหนา 
       ๒. นางสาวสทุิศา    ศักดิ์สง     เปนผูชวย 
       เขตเลือกตั้งท่ี  ๘ ประกอบดวย 
       ๑.นางสาวนภิา  สงซาย       เปนหวัหนา 
       ๒.นางไพเราะ  ชวยผล      เปนผูชวย 

มีหนาที่   รับลงเวลาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด     มอบเอกสาร
ประกอบการสมัคร ฯ (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕) ใหผูสมัคร  ตรวจเอกสาร   หลักฐาน  และรูปถาย  ใหครบถวน
ถูกตอง  ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

 
 
 
 
 
 



 -๔-
         ๕.๒  เจาหนาท่ีรับสมัครนายกองคการ บริหารสวนตําบลเกาะทวด 
   ๑. นางสาวอังคนา  วารี      เปนหวัหนา 
   ๒.  นายอรรถพร  สุขเกิด      เปนผูชวย 

มีหนาที่   รับลงเวลาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด   มอบเอกสาร
ประกอบการสมัคร ฯ (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕) ใหผูสมัคร  ตรวจเอกสาร   หลักฐาน  และรูปถาย  ให
ครบถวนถูกตอง  ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 

 ๕.๓  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ฯ         ประกอบดวย 
   ๑. ด.ต.สมใจ   เพ็งจันทร      เปนผูชวย 
   ๒.ด.ต.สําราญ   ทองมี      เปนผูชวย 
  ๓.ด.ต.จรัล   เพชรรัตน      เปนผูชวย 
  ๔.ด.ต.สมารท  ขําชวย      เปนผูชวย 
  ๕.ด.ต.พเยาว    แกวชวย      เปนผูชวย  
  ๖.ด.ต.คมสร    ขุนทองจันทร     เปนผูชวย 
  มีหนาที่  ดูแล   รักษาความปลอดภัย ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด   ระหวางวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  -  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑        
ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

๕.๔. เจาหนาท่ีรับเงินคาธรรมเนียมการสมัคร   ประกอบดวย 
 (๑)  นายวรรณรัตน  มณีโชต ิ    เปนหวัหนา 
             (๒)  นางนงนุช  รอดจบ     เปนเจาหนาที ่
 มีหนาที ่  รับเงินคาธรรมเนียมการสมัคร    ออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม   สงคาธรรมเนียม

การสมัครเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
๖. คณะกรรมการฝายจัดอบรม ประกอบดวย 

    ๖.๑  นายจิราวุธ  กรเพชร     ประธานกรรมการ 
    ๖.๒  นางสาวอังคนา   วารี     รองประธานกรรมการ 
    ๖.๓  นางสาวสาธิตา  บัวเพชร     กรรมการ 
    ๖.๔  นายบรรเจิด  รอดจบ     กรรมการ 

 มีหนาที ่  จัดหาวิทยากร   เตรียมการและดาํเนินการจดัอบรม  เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
และเจาหนาทีป่ระจําหนวยเลือกตั้ง  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจาหนาทีน่ับคะแนนเลอืกตั้ง   เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ พรอมจัดทาํเอกสารที่เกี่ยวของใหผูเขารับการอบรม   ตลอดจนการ
สาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน ใหผูเขารับการอบรมทราบ เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามระเบยีบ 
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 ๗. ฝายจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ เลือกตั้ง ประกอบดวย 
 ๗.๑  นายวรรณรัตน  มณีโชติ      ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นายอรรถพร  สุขเกิด      รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓  นางนงนชุ  รอดจบ        กรรมการ 
 ๗.๔  นางพรจรีุ  ธงพลังแสง      กรรมการ 
 มีหนาท่ี    จัดเตรียม  จัดหา เอกสาร  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ และแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชเกีย่วกับการเลือกตั้ง 
ใหเพยีงพอ  ครบถวนและถกูตองตามระบยีบ  พรอมจัดเตรียมแบบพิมพ เอกสาร และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งทั้งหมดลงหีบบัตรเลือกตั้ง ใหแลวเสร็จภายในวนัที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๑ 
 ๘. ฝายรับและมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พรอมวัสดุอุปกรณการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 
      เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบดวย 
     ๑.นายจําเรญิ  ชํานาญเนียม      เปนหวัหนา 
     ๒.นางอัจจมิา    ชวยหน ู     เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบดวย 
     ๑. นางสาวสาธิตา  บัวเพชร      เปนหวัหนา 
     ๒. นางปรีดา  สงศรีอินทร     เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ประกอบดวย 
     ๑. นายวรรณรัตน  มณีโชติ      เปนหวัหนา 
     ๒. นางจารี  ดําใหม      เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ประกอบดวย 
     ๑. นายสมศกัดิ์    สังขนันท      เปนหวัหนา 
     ๒. นางสาวทิพยบรรจง  ชวยผล     เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี ๕ ประกอบดวย 
     ๑. นางนงนชุ  รอดจบ       เปนหวัหนา 
     ๒. นางสาวขนิษฐา  ดวงแกว     เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี ๖ ประกอบดวย 
     ๑.นายบรรเจิด    รอดจบ      เปนหวัหนา 
     ๒. นางสาวอํานวย  ชวยผล     เปนผูชวย 
     เขตเลือกตั้งท่ี  ๗ ประกอบดวย 
     ๑.นายธีรศักดิ์  ดวงแกว      เปนหวัหนา 
     ๒. นางสาวสุทิศา    ศักดิ์สง     เปนผูชวย 
 
 
 
 



 -๖-
     เขตเลือกตั้งท่ี  ๘ ประกอบดวย 
     ๑.นางสาวองัคนา  วารี       เปนหวัหนา 
     ๒. นางสาวนิภา  สงซาย     เปนผูชวย 
 มีหนาท่ี   มอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
พรอมอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด ใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ในวนัเสารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๑
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึง  ๑๒.๐๐ นาฬิกา  

 ๙. ฝายการเงิน  ประกอบดวย 
๘.๑ นายวรรณรัตน  มณีโชติ        ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางนงนชุ  รอดจบ      รองประธานกรรมการ 
๘.๓นางพรจุรี  ธงพลังแสง      กรรมการ 
๘.๔นางสาวนภิา  สงซาย       กรรมการ 

 มีหนาท่ี   จัดเตรียมเงินสําหรับจายเปนคาตอบแทน ผูอํานวยการประจาํหนวยเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และคาตอบแทนแกเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตัง้ เพื่อปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง และอื่น ๆ  

 ๙. ฝายเก็บรักษา และทําลายเอกสาร ประกอบดวย 
     ๙.๑ นายจิราวุธ  กรเพชร     ประธานกรรมการ 
     ๙.๒นายวรรณรัตน  มณีโชติ     รองประธาน 
      ๙.๓นายสมศักดิ์  สังขนนัท      กรรมการ 
    ๙.๔ นางสาวอังคนา  วารี     กรรมการ 
     ๙.๕ นางสาวสาธิตา  บัวเพชร     กรรมการ 
    ๙.๖ นายบรรเจิด  รอดจบ      กรรมการ 
 มีหนาท่ี   ดําเนินการ เก็บรักษาและทําลายเอกสารเกีย่วกับการเลือกตัง้ใหเปนไปตามระเบียบคณะะ
กรรมการการเลือกตั้ง 

ใหทุกฝายประสานงานวางแผนเตรียมการตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งกอนวนัเลือกตั้ง            
ในวนัเลือกตั้ง  และหลังวนัเลือกตั้ง  เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด   หากการปฏิบัติงานฝายใดมี
ปญหา   ใหรีบรายงานผูอํานวยการศูนยทราบโดยเร็ว 

 
ทั้งนี้    ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

                           ส่ัง  ณ    วันที่  ๒๕   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

       (ลงชื่อ)   
                   (นายจิราวุธ  กรเพชร) 

                ผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด         


