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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ 
ที ่249 /๒๕๖๔ 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

------------------------------- 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔      
โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 

 

  เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม อาศัย
อ านาจตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือและ    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ โดยมีคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ เพ่ือปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ ดังต่อไปนี้ 

 

            1. คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้ง   ประกอบด้วย 
(1) จ.ส.ต.ชนฐกันต์   แดงประดับ   ต าแหน่ง  ปลัด อบต.สมอพลือ ประธาน         
(2) นางธัญวรัตน์ หนาแน่น      ต าแหนง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
(๓) นายกฤษณะ อรุณโรจน์     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
(๔) นางอารีย์  เหลี่ยมเพชร   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  กรรมการ 
             รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  

   (๕) นางชุลีพร       เลาหะสัมพันธพร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการและ 
                  เลขานุการ 

 

  โดยให้มีหน้ำที่  ควบคุม อ านวยการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยง
ธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ข้อก าหนด หรือค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเคร่งครัด ตลอดจนให้
การด าเนินการเป็นไปตามแผนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
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  ๒.  ฝ่ำยอ ำนวยกำรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
(1) จ.ส.ต.ชนฐกันต์   แดงประดับ   ต าแหน่ง  ปลัด อบต.สมอพลือ ประธาน         
(2) นางธัญวรัตน์ หนาแน่น      ต าแหนง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
(๓) นายกฤษณะ อรุณโรจน์     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
(๔) นางอารีย์ เหลี่ยมเพชร   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   กรรมการ 
(๕) น.ส.กัญจน์รัตน์ เอมกมล        ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
(6) น.ส.ลักขณา ทองมา        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
(7) น.ส.วรางคณา เครือเหลา     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน    กรรมการ 
(8) น.ส.มาลัย  น้อยจริง        ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ 
(9) นายวิชิต  ใจบุญ        ต าแหน่ง  ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
(10) น.ส.สายใจ มุ่งดี        ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
(11) น.ส.นริษา ปุ่นกอ        ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
(12) น.ส.วาสนา แสงกับ        ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  กรรมการ 
(13) น.ส.สุนิตย ์ เสน่ห์ติบัง     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ 
(14) นายอภิชัย อินชื่นใจ        ต าแหน่ง  ผูช้่วยนายช่างโยธา  กรรมการ 
(15) นายพิเชษฐ์ หวานไกล      ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
(16) นายสวัสดิ์ โมรานอก      ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  กรรมการ 
(17) นายอนันต์ ยิ่งยง        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(18) นายวรนาฏ ยิ่งยง        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(19) นายสุวพันธ์ อโนทัย        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(20) นายไพโรจน์ บุตรนามทอง ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(21) นายประยุทธ อยู่สุข        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(22) นายด ารงค์ ทองเพชร      ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(23) นางโสรยา ดีเซ็น        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(24) นายสรรชัย ช้างพลาย     ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ 
(25) นางชุลีพร    เลาหะสัมพันธพร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     กรรมการและ 
          เลขานุการ          

 

 โดยให้มีหน้ำที่ ปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมอพลือก าหนด และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) วางแผนและบริหารงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง 
2) การจัดเตรียมด้านกฎหมาย  ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
3) การออกหนังสือสั่งการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
4) การตอบข้อหารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
5) การติดตามการสั่งการ  และประสานงานการเลือกตั้งกับหน่วยงานอื่น ๆ  
 
 

/6) การด าเนิน... 
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6) การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด  และประกาศการเลือกตั้ง 
7) การจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และจัดส่งเอกสารคู่มือการเลือกตั้งให้ กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8) จัดท ารายงานผลการเลือกตั้ง 
9) งานธุรการทั่วไปของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 
10) งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งมอบหมาย 

 

  ๓.  ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
(๑) นางธัญวรัตน์ หนาแน่น     ต าแหนง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ประธาน 
(7) น.ส.วรางคณา เครือเหลา    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน    กรรมการ 
(3) น.ส.มาลัย  น้อยจริง       ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ 
(4) นายวิชิต  ใจบุญ       ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
(5) น.ส.สายใจ มุ่งดี       ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
(6) น.ส.นริษา  ปุ่นกอ       ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
(7) น.ส.วาสนา แสงกับ       ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ  กรรมการ 
(8) น.ส.สุนิตย ์ เสน่ห์ติบัง     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ 

 

    โดยให้มีหน้ำที่ดังนี้  
1) ประสานงาน ให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีในการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
2) เบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย 
3) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง 

๔) จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับส านักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 
๕) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. ฝ่ำยเผยแพร่ควำมรู้ รณรงค์ และประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

(๑) จ.ส.ต.ชนฐกันต์   แดงประดับ      ต าแหน่ง  ปลัด อบต.สมอพลือ       ประธาน 
(๒) นางอารีย์  เหลี่ยมเพชร      ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   กรรมการ 
(๓) นางชุลีพร      เลาหะสัมพันธพร    ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการ 
(4) นายวิชิต  ใจบุญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 

 

โดยให้มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) ประสานกับหน่วยงานราชการ หนว่ยของรัฐ  สื่อมวลชน  ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
๒) วางแผนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ ปฏิบัติตาม

กฎหมายทั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และภายหลังวันเลือกตั้งโดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด 

 
 

/5. ฝ่ายช่วย...
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 ๕. ฝ่ำยช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

โดยให้มีหน้ำที่ ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งวางแผนในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่งหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ ง โดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อการ
บริหารจัดการเลือกตั้ง หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงานให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือตามค าสั่งนี้ทราบโดยเร็ว 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
      จ่าสิบต ารวจ 

     (ชนฐกันต์  แดงประดับ)                                                                                                                                                   
        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 


