
แผนปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
------------------------------------------- 

แผนด้าน : การบูรณาการการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
              ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเตรียมการและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก 
                  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                  ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
ผู้กำกับดูแล : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                  2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  3. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  5. คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอลำปลายมาศ 

        6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ 
                  7. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                  8. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                  9. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก : 
                  1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                  2. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง 
                  4. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
ความสำคัญของโครงการ  
                 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้มีมติเมื ่อวันที่               
13 กันยายน 2564 เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยจะมีการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 11- 15  ตุลาคม  2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่            
28  พฤศจิกายน 2564 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา ๒๒๔ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง         
มีหน้าที่และอำนาจจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา            
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง การเลือก        
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่เห็นสมควร 
                    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)         
พ.ศ.2564 ได้กำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วย      
ความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลและนายกองค์การ 
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บริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีความสำคัญอย่างมาก  
ที่ต้องกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ( COVID-19 ) ที ่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุร ีร ัมย์ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดอย่างเคร่งครัด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    
                  1.  เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
                  2.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                  3.  เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19) ในกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย 
                  4.  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด 
                  5.  เพ่ือให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และคำสั่งหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  
                  6.  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด        

วิธีดำเนินการ  
                  การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทะเมนชัย  ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในจัดการเลือกตั้ง จำนวน 4  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 
ขั้นตอนที่ 2  การสมัครรับเลือกตั้ง 

  ขั้นตอนที่ 3  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ขั้นตอนที่ 4  การดำเนินการเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน 

                  ขั้นตอนที่ 1  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 
                     เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น เพื่อประสานงานและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย (ระเบียบฯ ข้อ 10) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ข่ายการติดต่อสื่อสาร 
(3) บุคคลผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อประสานด้านต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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                  ขั้นตอนที่ 2  การสมัครรับเลือกตั้ง  

                  2.1 ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง ดำเนินการ ดังนี้ 
ลำดับ                    ภารกิจ    ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่คาดว่าจะสมัคร
รับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทาง
ปฏิบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง 

เมื่อประกาศให้มี
การเลือกตั้ง 

ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น 
มีคำสั่งมอบหมาย 
(ระเบียบฯข้อ 28) 

 

2 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่คาดว่าจะสมัคร
รับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทาง
ปฏิบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง 

เมื่อประกาศให้มี
การเลือกตั้ง 

ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น 
มีคำสั่งมอบหมาย 
(ระเบียบฯข้อ 28) 

 

3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานที่
สมัครรับเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ก่อนวันรับสมัคร 

ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น 
มีคำสั่งมอบหมาย 
(ระเบียบฯข้อ 28) 

 

4 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร เมื่อประกาศให้มี
การลือกตั้ง 

ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น 
มีคำสั่งมอบหมาย 
(ระเบียบฯข้อ 28) 

เสนอรายชื่อ
ขอความ
เห็นชอบต่อ 
ผอ.กต.จว.
ก่อนแต่งตั้ง 5 การอบรมเจ้าหน้าที่รับสมัคร วันก่อนรับสมัคร ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือ

บุคคลที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น 
มีคำสั่งมอบหมาย 
(ระเบียบฯข้อ 28) 

                  2.2 การสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 5 วัน  มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.  การจัดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผังสถานที่รับสมัคร

เลือกตั้ง และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ที่แนบมาพร้อมนี้ 
                         2.  เวลา 06.30 น.  เจ้าหน้าที่รับสมัคร/กกต.ท้องถิ่น./ผอ.กต.ท้องถิ่น./อสม. มายังบริเวณ
สถานที่รับสมัคร อสม.ดำเนินการกระบวนการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์  ให้กับ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าไปภายในสถานที่รับสมัคร ทุกคน 
                         3. เวลา 07.00 น. จัดเตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัคร ตามตัวอย่างแผนผังสถานที่      
รับสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่รับสมัครโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
                        4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ติดตามที่จะเข้าไปภายในบริเวณสถานที่รับสมัครทุกคนต้องเข้าสู่
กระบวนการคัดกรองโดย อสม. และสวมหน้ากากอนามัย โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน จะเข้า
บริเวณที่รับสมัครชั้นใน ส่วนผู้ติดตามที่เหลือจะอยู่บริเวณสถานที่จัดเตรียมไว้ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )            
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                        5. การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน
ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วย ส.ถ/ผ.ถ.พ.ศ.2562  ดังนี้ 

 5.1  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล 
 5.2  ลงเวลา กรณีมีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. 
 5.3  กรณีมีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. มาพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.)      

ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น.จัดประชุมผู้สมัคร เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำ เนินการ    
จับสลาก ตามระเบียบฯข้อ 93 โดยก่อนจัดสลากให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
                               5.4  เมื่อดำเนินการตาม (2) แล้วให้ผู้สมัคร ส.ถ./ผ.ถ.และผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน (ถ้ามี) 
เข้าไปภายในสถานที่รับสมัครตามขั้นตอน ดังนี้ 

        5.3.1 ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
          5.3.2 ตรวจสอบการกรอกรายการในใบสมัคร/บันทึกถ้อยคำผู้สมัคร 
          5.3.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร/ออกใบเสร็จรับเงิน 
          5.3.4 ออกหลักฐานการรับสมัคร (ผอ.กต.ท้องถิ่น) 
          5.3.5 การดำเนินการตามข้อ 4.3.1 – 4.3.4  ให้ผูส้มัครและผู้ติดตาม (ถ้ามี)  
ยื่นใบสมัครตามลำดับทีละคน โดยให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                                      4.3.6  ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ 
                  2.3 การชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร  

 การอบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  วิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามในการหา
เสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง         มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                        1. สถานที่อบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
                        2. กำหนดการอบรมครั้งละประมาณ 50 คน กรณีจัดอบรมซึ่งมีการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มี
จำนวนมากรวมกันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 )ลงวันที่  1 สิงหาคม 2564 และ(ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม  
2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดกำหนดไม่เกิน 50 คน) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด)   
     3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทุกคนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองก่อนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทำ
ความสะอาดบริเวณสถานที่อบรมโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
     4. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องเข้า
สู่กระบวนการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปภายในสถานที่อบรม 
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ตัวอย่างแผนผังสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 

และมาตรการควบคุมการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
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17 
 

12 

8 

12 

9 

10 10 

8 

12 

7 
 

1.5  ม. 

9 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

 วัดอุณหภูมิ 
 

 เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ 

ใส่ถุงมือพลาสติหรือยาง 

10 

12 

8 

7 
 

9 

14 7 7 

9 8 

ผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

1 5 ม. 

1.5  ม. 

(4)  ท่ีนั่งสำหรับผู้สมัคร 

   1.  ม. 

   1.  ม.    1.  ม. 

   1.  ม. 

(5) แนวกั้น กกต. 

ทางเข้า 

10 
ทางออก 

1.5  ม. 

13 

14 

(5 แนวกั้น กกต. 

11 

11 

13 13 

   6    6 

                   16 
 
  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

            16 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

15 15 

   1.  ม.    1.  ม. 

3 

2 

บริเวณที่นั่งรอสำหรับผู้ติดตามผู้สมัคร 
(จัดระยะที่นั่งระหว่างบุคคล 1-1.5 ม.) 

บริเวณที่นั่งรอสำหรับผู้ติดตามผู้สมัคร 
(จัดระยะที่นั่งระหว่างบุคคล 1-1.5 ม.) 
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อธิบายประกอบแผนผังสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง  
และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 

 
  1.          จุดกำหนดระยะห่าง 

                  2.           จุดวัดอุณหภูมิ (อสม. 1-2 คน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
    3.          จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ (อสม. 1-2 คน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 

          4.    ที่นั่งสำหรับผู้สมัคร 
                      ที่นั่งผู้สมัคร ผู้บริหารท้องถิ่น 
                   ที่นั่งผู้สมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
        5.               แนวกั้น  กกต. 
        6. ป้ายสำหรับใช้ดำเนินการจับสลาก หมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัคร 

      ผู้บริหารท้องถิ่น 
          สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        7. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายลงทะเบียน/ดำเนินการจับสลาก) 
     8. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/เอกสารการสมัคร) 
     9. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัคร/บันทึกถ้อยคำผู้สมัคร) 

10. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายการเงิน/รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร/ออกใบเสร็จรับเงิน) 
11. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฝ่ายออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง) 
12. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่รับสมัคร 
14. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
15. เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ส.ถ./ผ.ถ.  (ฝ่ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร) 
16.            โต๊ะสำหรับกรอกใบสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

  17. ป้ายสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 
           18. ป้ายปิดประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 
     19.  ฉากกั้นพลาสติก  
        20.          จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ 
                      21.          บริเวณท่ีนั่งรอสำหรับผู้ติดตามผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

         
 
 

   หมายเหตุ 
                      1.การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ควรกำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร 
          รับเลือกตั้งเข้าไปภายในสถานรับสมัครเท่านั้น 
               2.การดำเนินการรับสมัคร ควรกำหนดให้ผู้สมัครเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร โต๊ะละ  1  คน 
 
 
 
 
 

                  โต๊ะรับสมัคร ผู้บริหารทอ้งถิ่น 

             โต๊ะรับสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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แผนผังการจัดสถานที่อบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1.  ม./คน 

 

 
2 
 

14 ทางลง ทางขึ้น 

5 

ทางออก 

เจ
ล/

แอ
ลก

อฮ
อล

์ล้า
งม

ือ 

1.5 ม. 

1.  ม. 

   1.  ม./คน 

15                  เวที 

 

ทางเข้า 

1.5  ม. 
1.5  ม. 1.5  ม. 

ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์/ใส่หน้ากากอนามัย   วัดอุณหภูมิ 
 

3 
1

3 

ถุงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ/อื่นๆ 

4 

   1.  ม./คน    1.  ม./คน    1..5 ม 

                  1 

   1.  ม./คน    1.  ม./คน 

1.  ม. 
1.5  ม. 1.5  ม. 

ถุง
ขย

ะต
ิดเ

ชื้อ
 

ที่นั่งพักผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 
องศา 

โซนที่น่ังสำหรับผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม 

1.5  ม. 1.5  ม. 
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อธิบายประกอบแผนผังการจัดสถานที่อบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กบัผู้สมคัรรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่นและมาตรการควบคุมการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
--------------------------- 

     การชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
          (1.)           จุดกำหนดระยะห่าง 

          (2.)            จุดวัดอุณหภูมิ 

     (3.)            จุดพักรอสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา      

       (4.)            จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย 

          (5.)              โต๊ะลงทะเบียน 

     (6.)            เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  

     (7.)               โต๊ะสำหรับผู้เข้าประชุมที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว 

(8.)               โต๊ะสำหรับผู้เข้าประชุมที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 ยังไม่เกิน 14 วันหรือฉีดวัคซีน  
                    เข็มที่ 1 เกิน 14 วันแล้ว 
(9.)               ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ฉีดวัคซีนฯ 

     (10.)             ผู้เข้าร่วมประชุม 

     (11.)                  ที่นั่งประธานเปิดการประชุม/แขกผู้มีเกียรติ 

        (12.)             ประธานเปิดการประชุม/แขกผู้มีเกียรติ 

     (13.)                 โต๊ะวิทยากร 

     (14.)           วิทยากร 

     (15.)                 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 

     (16.)              โพเดียม (Podium) 

     (17.)  พิธีกร 

     (18.)         ถุงขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ/อื่นๆ      
หมายเหต ุ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มาตรา ๒๒๔  ให ้กกต. มหีน้าที่และอำนาจ ดังนี ้

     ๑. จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือก ส.ว. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. และการออกเสียงประชามติ 
     ๒. ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง การเลือก ให้เป็นไปโดยสุจริตและ เท่ียงธรรม และมีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่ 
         เห็นสมควร 
     ๓. สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบาง 
         หน่วยหรือทุกหน่วย  
     ๔. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว ไม่เกิน ๑ ปี  
     ๕. ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

“ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างประชุม” 

 1 

   2 

   3 

   4 

   5 
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  ขั้นตอนที่ 3  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) 
                        ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๖๒ข้อ ๕๖ กำหนดว่าก่อนการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำกับดูแล ดังนั้น การอบรม
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                        1. การจัดอบรมควรกำหนดเป็นรุ่นๆละไม่เกิน 50 คน หรือประมาณ 7  หน่วยเลือกตั้ง (ประธาน 
กปน.1 คน กปน.8 คน, รปภ.2 คน)   
      2. การจัดสถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ปรากฏตามแผนผังการ
จัดสถานที่อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง  ทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
                        3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดอบรม  จัดสถานที่สำหรับเตรียมพร้อมในการอบรม โดยกำหนดระยะ
การนั่ง 1-1.5 เมตร/คน  พร้อมให้มีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่อบรมโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดระเบียบควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการประชุม 
                        5. จพง.ปน./รปภ. ควรมาถึงสถานที่อบรมก่อนเวลาอบรมครึ่งชั ่วโมง เพื ่อให้ อสม.ดำเนินการ        
คัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้กับ จพง.ปน./รปภ./ผู้ที่เก่ียวข้อง และให้ผู้เข้ารับการอบรมสวม
หน้ากากอนามัย  ทุกคนก่อนที่จะเข้าไปภายในสถานที่อบรม 

 6. ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่  โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าไปภายในห้องอบรม และต้องอยู่ตามจุดที่กำหนดการเว้นระยะห่าง
ประมาณ 1 เมตร หรือ 1.50 เมตร ตามท่ีกำหนด โดยกรณีมีผู้เข้าประชุมที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  หรือฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ยังไม่เกิน 14 วัน ให้แยกไปนั่งในโซนที่จัดให้โดยเฉพาะไม่ให้มานั่งรวมกับ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ
สองเข็มหรือฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 14 วันแล้ว 
                        7. เมื่ออบรมเสร็จสิ้นในแต่ละรุ่น ให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบการจัดอบรมทำความสะอาดบริเวณ
สถานที่อบรมโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อีกครั้งก่อนที่จะมีการอบรมในรุ่นต่อไป 
     8. กรณีมี อสม.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ให้จัดอบรมพร้อมกับ จพง.ปน. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานที่อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 ม. 

 

 
12 

 

2.กปน. 

3.กปน. 

4.กปน. 

5.กปน. 

ทางออก 

12 

12 

1.5 ม. 

                        เวที 

14 ทางลง 

   1.  ม./คน 

15 
ทางขึ้น 

13 

   1. ม./คน 

1.ประธาน กปน. 

6.กปน. 

7.กปน. 

8.กปน. 

11. รปภ . 
ix4 

9.กปน. 

10. รปภ . 
ix4 

เจ
ล/

แอ
ลก

อฮ
อล

์ล้า
งม

ือ 

12 

1.  ม. 

ทางเข้า 

1.5  ม. 
1.5  ม. 1.5  ม. 

ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์/สวมหน้ากากอนามัย   วัดอุณหภูมิ 
 

                  1 

   1.  ม./คน    1.  ม./คน 

1.  ม. 
1.5  ม. 1.5  ม. 

ที่นั่งพักผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 
องศา 
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อธิบายประกอบแผนผังการจัดสถานที่อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตัง้ 

มาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
      
     การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง  
                       อบรมครั้งละ 5 หน่วยเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้งละ  11  คน  รวม  55 คน 
          (1.)  1.       ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
              (2.)  2- 9        กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
          (๓.)  10 – 11       เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง 
          (4.)  12  ที่นั่งวิทยากร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการการ 
                             เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (5.) 13 โต๊ะวิทยากร 
        (6.) 14 วิทยากร  
          (7.) 15 จอรับภาพโปรเจคเตอร์  
        (8.)        จุดวัดอุณหภูมิ (อสม.เป็นปฏิบัติหน้าที่) 

    (9.)        จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ (อสม.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
.          (10.)       จุดกำหนดระยะห่าง 
        (11.)       ที่นั่งพักผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 
                       (12.)       ถุงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ/อื่นๆ 
 
   หมายเหตุ 
                      ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

     ข้อ ๕๖ ก่อนการเลือกตั ้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำกับดูแล 
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                      ขั้นตอนที่ 4  การดำเนินการเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน 

 4.1 การดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง  
                    4.1.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมหีบบัตร
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ใน
การเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมอบให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ก่อนวันเลือกตั้ง (ระเบียบฯข้อ 135 ข้อ 136)  
                    4.1.2 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ  
ดังนี้ 
                                (1) การจัดสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแผนผังตัวอย่างสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบ  และ
สถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ควรเป็นอาคารโล่ง  มีขนาดกว้าง     
                                      (2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองก่อนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่โดยใช้
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ก่อนการดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์       
                (3) กำหนดให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย  3 คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำที่เลือกตั้งเป็นมาผู้รับมอบ เพ่ือเป็นการลดความแออัด  
                                (4) แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทราบเพ่ือจะได้มารับมอบวัสดุอุปกรณ์ ตามท่ีกำหนด โดยให้มารับครั้งละ 4 หน่วยเลือกตั้ง  
                        (5) จพง.ปน./รปภ.มาถึงสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนเวลารับมอบวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย
ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ อสม.ดำเนินการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์ ให้กับ  จพง.ปน./
รปภ./ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำชับให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนที่จะเข้าไปภายในสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้ง 
                                 (6) เมื่อ จพง.ปน./รปภ.ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
                                 (7) เมื่อดำเนินการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งเสร็จสิ้นในแต่ละชุด  ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์โดยใช้ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อีกครั้งก่อนที่จะให้ จพง.ปน./จนท.รปภ.ชุดต่อไปเข้าไปยังสถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
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ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานที่ส่งมอบวสัดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
มาตรการควบคุมการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
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  วัดอุณหภูมิ 
 

   เจล/แอลกอฮอลล์้างมือ 

/ถุงมือพลาสติกหรือยาง 1. ม./คน 

1. ม./คน 

1.5  ม. 1.5  ม. 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

ทางเข้า 

3 3 

1.5  ม. 

จุดพักรอรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กปน. จุดพักรอรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กปน. 

1. ม./คน 

1. ม./คน 
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คำอธิบายแผนผังการจัดสถานที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

มาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
     1.  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
          2.  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย  3  คน 
          3.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง   
          4.  โต๊ะสำหรับวางหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง  
          5.  โต๊ะสำหรับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     6.  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          7.  ป้ายสถานที่รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง   
        8.  โต๊ะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        9.  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              10. โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
        11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง   
        12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 
          13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (จ่ายค่าตอบแทน ค่าพาหนะ  อื่นๆ) 
        14.        จุดวางเจลหรือแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ 
        15.        จุดวัดอุณหภูมิ (อสม.เป็นปฏิบัติหน้าที่) 

    16.       จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ และใส่ถุงมือพลาสติกหรือยาง (อสม.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
    17.       จุดกำหนดระยะห่าง 
    18.         จุดพักรอรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

            เพ่ือเป็นการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )  ในวันรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  และ 
  วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ควรกำหนดมาตรการ ดังนี้ 
            1.ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน  3 คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 
           เป็นมาผู้รับมอบ เพื่อเป็นการลดความแออัด สำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เหลือ ให้ไปดำเนินการจัดเตรียม 
           สถานที่ ณ ที่เลือกตั้ง 
            2.สถานที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์ ควรเป็นอาคารที่โล่ง  มีขนาดกว้าง 
            3.ขอรับการสนับสนุน อสม.จากสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการคัดกรองตรวจสอบ หากพบแจ้งทีม 
           สอบสวนโรคประเมินความเสี่ยง ส่งต่อไปโรงพยาบาล 
   หมายเหตุ 
                 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ข้อ ๑๓๖ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
           ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง   และเอกสาร  
           หลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่     
           ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จเรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับจำนวนบัตร 
           เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓๗ ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเป็น 
           ผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 
           จากบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๓๖ 
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            4.2 การดำเนินการในวันเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
เวลา 08.00–17.00 น. มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

           ก่อนการลงคะแนน 
           (1) เวลา 06.00 น. จพง.ปน./รปภ.มาถึงที ่เลือกตั ้ง  จพง.ปน.ที ่แต่งตั ้งจาก อสม.
ดำเนินการกระบวนการคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิ   ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์  ให้กับ จพง.ปน./รปภ./       
ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้สวมหน้ากาดอนามัย ก่อนเข้าไปภายในสถานที่เลือกตั้ง ทุกคน 
           (2) เวลา 06.30 น. จพง.ปน./รปภ. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
ตามแผนผังที่เลือกตั้ง ปรากฏตามแผนผังที่เลือกตั้งและมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )ที่
แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่เลือกตั้งโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  
            (3) กปน.ผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดระเบียบควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และ
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
            (4) ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่    
อสม.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           โดย
ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือพลาสติก นำบัตรประชาชนใส่
ถุงพลาสติกใส ที่เตรียมไว้ ก่อนเข้าไปภายในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องอยู่ตามจุดที่
กำหนดการเว้นระยะห่างประมาณ 1.50 เมตร 
                               (5) ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
    
            การออกเสียงลงคะแนน กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา 
            (1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมถอดหน้ากากอนามัย
ออก/สวมหน้ากากอนามัยคืน 
            (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์   
            (3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) 
            (4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์   
            (5) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.         
            (6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.  และหลักฐานการแสดงตนคืน   
            (5) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปยังคูหาลงคะแนน เพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง 
แล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยประให้เรียบร้อย 
            (6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ด้วยตนเอง 
            (7) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกจากที่เลือกตั้ง พร้อมล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์  พร้อม
ถอดถุงมือพลาสติก นำบัตรประตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตนออกจากถุงวัสดุใส แล้วทิ้งใส่ถุงขยะสำหรับ
ใส่ขยะติดเชื้อ/อื่นๆ (ห้ามนำถุงมือพลาสติก และถุงใสใสบัตรประตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตน กลับบ้าน
โดยเด็ดขาด)     
            (8) การดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ให้เว้นระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เพ่ือลดความแออัดภายในที่เลือกตั้งและป้องกันโรคโควิด 19 
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            การออกเสียงลงคะแนน  กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา หรือผู้ที่มา
จากพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือต่างจังหวัด 
              (1) อสม.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนวัดอุณหภมูิ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้ผู้มสีทิธินั่ง    
พักรอโดยแยกท่ีนั่งไว้ต่างหากประมาณ 10-15 นาที 
              (2) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่งพักครบจำนวนเวลาตาม (1) แล้วให้วัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง
หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้จัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิออกเสียงในคูหาลงคะแนนพิเศษ 
                               (3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์   
   (4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังคูหาลงคะแนน (พิเศษ) ที่อยู่ภายในในบริเวณท่ีเลือกตั้ง เพ่ือรอ 
กปน.มาดำเนินการให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ันตอน 
              (5) ประธาน กปน.หรือ กปน.ที่รับผิดชอบ มายังบริเวณที่ลงคะแนนพิเศษเพ่ือตรวจสอบ
หลักฐานการแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
พร้อมถอดหน้ากากอนามัยออกให้ตรวจสอบใบหน้าแล้วสวมหน้ากากอนามัยคืน  
              (6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์   
              (7) ประธาน กปน.หรือ กปน.ที่รับผิดชอบ นำหลักฐานการแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ไปให้กับ กปน.ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และ กปน.ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 
                               (8) กปน.ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ นำหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องตามบัญชีรายชื่อ
หรือไม่ หากถูกต้องและไม่มีผู้ใดทักท้วงให้ใช้ไม้บรรทัดทาบให้ตรงกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   (9) กปน.ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง รับบัตรประตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดง
ตนอื่นจาก กปน.ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ แล้วจดบันทึกลำดับที่ในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้น
ขั้วบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
   (10) กปน.ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และ กปน.ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ ง 
มอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) และบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ให้กับประธาน กปน.หรือ กปน.ที่
รับผิดชอบ นำไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่ลงคะแนนพิเศษ 
   (11) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง 
(ส.ถ./ผ.ถ.1/5)  
              (12) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.         
              (13) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.  และหลักฐานการแสดงตน   
              (14) ประธาน กปน.หรือ กปน.ที่รับผิดชอบ มอบบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ให้ไปยังคูหาลงคะแนน (พิเศษ) เพ่ือทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง แล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยประให้
เรียบร้อย 
              (15) กปน.ฝ่ายควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง นำหีบบัตรเลือกตั้งมายังบริเวณที่ลงคะแนน
พิเศษ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ด้วยตนเอง 
              (16) มีสิทธิเลือกตั้ง ออกจากที่เลือกตั้ง พร้อมล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์  พร้อม
ถอดถุงมือพลาสติก นำบัตรประตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตนออกจากถุงวัสดุใส แล้วทิ้งใส่ถุงขยะสำหรับ
ใส่ขยะติดเชื้อ/อื่นๆ (ห้ามนำถุงมือพลาสติก และถุงใสใสบัตรประตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตน กลับบ้าน
โดยเด็ดขาด)     
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             (12) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ดำเนินการลงคะแนนออกเสียงเรียบร้อยแล้วให้ กปน.ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่เลือกตั้งใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เช่น บริเวณคูหาลงคะแนน  ปากกา โต๊ะ เก้าอ้ี  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง ฯลฯ 
              (13) ในการจัดที่เลือกตั้ง ต้องจัดให้มีคูหาลงคะแนนพิเศษสำหรับการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา หรือผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
หรือต่างจังหวัด ด้วย           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขา้ ออก ออก ออก ออก เขา้ เขา้ เขา้ 
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ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1.บริเวณที่เลือกตั้งควรมีขนาดกว้างอย่างน้อย 8 เมตร ยาว 15 เมตร   
                       2.กำหนดจุดคัดกรอง พร้อมที่พักรอใช้สิทธิออกเสียง  ไว้ภายนอกบริเวณหน้าที่เลือกตั้งให้เพียงพอต่อผู้มาใช้สิทธิออกเสียง   3.ที่เลือกตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 

21
5 

 20 

10 

9 9 

1.5  ม. 1.5 ม. 

14 ตัวแทนผู้สมัคร 

22 

16 
 

16 

13 

14 

14 

1.5  ม. 

15 15
4 

15 

แนวก้ัน กกต. 

เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ/ถังขยะ 

กปน.คุมหีบบัตรเลือกต้ัง 

กปน.คุมคูหาลงคะแนน 

คูหาลงคะแนน คูหาลงคะแนน 

หีบบัตรเลือกต้ัง 

ทางออก 

17 
 

จุดล้างมือเจล/แอลกอฮอล์/ใส่ถุงมือพลาสติกหรือยาง/นำ บัตร ป.ช.ช.ใส่ถุงพลาสติกใส 

4 

5 

13 

25 

19 

ทางเข้า 

 

13 

1.5  ม. 1.5  ม. 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

อุณหภูมิปกติ 

12 8 

ท่ีนั่งรอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ฉากกั้นพลาสติกใส 

1.5  ม. 

13 
จุดวัดอุณหภูม ิ
 

1.5  ม. 

บริเวณที่เลือกต้ัง 

8 24.ฉากกั้นพลาสติกใส 

Tiger/2564 

 

7 

ทางออก 

22 

บริเวณที่เลือกต้ัง 

6 ทางเข้า 

 

กปน.มอบบัตรเลือกต้ัง 

อุณหภูมิปกติ 

อุณหภูมสิูงกว่า 37.5 °C/มาจากพื้นที่สีแดง/ ตจว. 

ท่ีนั่งรอใช้สิทธิฯสำหรับผู้มีอุณหภูมสิูงกว่า 37.5 °C 

 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

23.แนวก้ันบริเวณภายในที่เลือกต้ัง 

ท่ีลงคะแนนพิเศษ 

18 ที่น่ังรอ 
คูหา
ลงคะแนน
พิเศษ 

ประธาน กปน. 

กปน.ตรวจบัญชีรายชื่อ 

รปภ. 

รปภ. 

กปน.คอยสับเปลี่ยน 

กปน.อำนวยความสะดวก 

ท่ีนั่งรอใช้สิทธิฯสำหรับผู้มาจากพื้นท่ีสีแดงเข็ม/ตจว. 

 11 
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อธิบายประกอบแผนผังที่เลือกตั้งและมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 

                  1.         จุดวัดอุณหภูมิ (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กปน. (อสม.) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
                  2.         จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์/ใส่ถุงมิพลาสติกหรือยาง/นำบัตรประชาชนใส่ถุงพลาสติกใส 

      (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กปน. (อสม.) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
                  3.        จุดยืนหรือนั่งรอเพ่ือแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจุดกำหนดระยะห่าง (อุณหภูมิปกติ) 
                  4.        จุดยืนหรือนั่งรอเพ่ือแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจุดกำหนดระยะห่าง (สำหรับผู้อุณหภูมิ 
                             สูงกว่า 37.5 °C) 
                  5.        จุดยืนหรือนั่งรอเพ่ือแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจุดกำหนดระยะห่าง (สำหรับผู้มาจากพ้ืนที่ 
                             สีแดงหรือต่างจังหวัด) 
     6.    กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง 
                  7.   กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับการแสดงตน 
                  8.   กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  
                  9.   กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนออกเสียงลงคะแนน  
                  10. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  
                  11. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

12.  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  
13.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
14.  ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
15.  คูหาออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย 3 คูหา วางห่างกัน  1.5 เมตร และควรห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบ              

 ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
16.  ทีว่างหีบบัตรเลือกตั้ง(กรณีเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมกันใช้หีบบัตรเลือกตั้ง 2 หีบ     

 กรณีเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้หีบบัตรเลือกตั้ง 1 หีบ) 
17.  คูหาออกเสียงลงคะแนน (พิเศษ) สำหรับผู้ใช้สิทธิออกเสียงที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C และ/หรือ             

 มีอาการทางเดินหายใจ/หรือผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงเข้ม,พ้ืนที่สีแดง,ต่างจังหวัด 
18.          ที่นั่งรอสำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C และ/หรือ 

 มีอาการทางเดินหายใจ/หรือผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงเข้ม,พ้ืนที่สีแดง,ต่างจังหวัด 
19.          โต๊ะสำหรับใช้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ/มอบบัตรเลือกตั้ง สำหรับผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C   

 และ/หรือมีอาการทางเดินหายใจหรือผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงเข้ม,พ้ืนที่สีแดง,ต่างจังหวัด 
20.  ป้ายปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง 
21.  ป้ายบอกที่เลือกตั้ง 
22.                ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน  สูงไม่น้อยกว่า 1.5  เมตร 
23.                  แนวกั้นบริเวณภายในที่เลือกตั้ง 
24.     ฉากกั้นพลาสติกใส 
25.           จุดถอดถุงมือพลาสติกหรือยาง จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ จุดวางถุงขณะสำหรับใส่ถุงมือ

พลาสติก 
* ควรจัดเตรียมถุงมือยาง เจลหรือแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย  Face shield (หน้ากากใสคลุมหน้า)  
สำหรับ จพง.ปน. หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆสำหรับป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง * 

      หมายเหตุ 
     1.กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมกัน ให้มี กปน. 9  คน และ รปภ. 2 คน 
     2.กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชกิสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ม ีกปน. 7  คน และ รปภ. 2 คน 
     3.คณะกรรมการประจำหนว่ยเลือกตั้ง ประกอบดว้ย 
        3.1 ประธาน กปน. จำนวน 1 คน (ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลกัสูตรที่ กกต.กำหนด 
        3.2 กปน. จำนวน 8  หรือ 6 คน (แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 
     4.แต่งต้ังผู้ช่วยเหลือ กปน.โดยพิจารณาจาก อสม.เพื่อทำหนา้ที่คัดกรองผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั้งไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน 

18 
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4.3.  การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง  มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
              (1) หลังเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน (เวลา 17.00 น.) ในระหว่างที่คณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และจัดทำประกาศเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จ
สิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.5/4)  
                                  (2) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เหลือจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ตามแผนผังสถานที่
นับคะแนน ณ  ที่เลือกตั้ง  ที่แนบมาพร้อมนี้   
                               (3) การนับคะแนนให้กระทำ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อน
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได ้
              (4) สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนผู้สมัคร หรือผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน  ประชาชน     
ที่จะมาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่นับคะแนน  ให้ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานของ กปน. (อสม.)
ดำเนินกระบวนการคัดกรอง  โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัย 
พร้อมจัดที่นั่งโดยมีระยะห่าง 1-1.5 เมตร/คน จัดที่นั่งให้อยู่ภายนอกเขตแนวกั้นกำหนดบริเวณสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้ง 

         (5) ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 
                1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ 

และ คลี่บัตรส่งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 
                2. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
                3. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน     

ในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)  
                  4. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่ มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและ

อ่านจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง แล้วใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้  
  (6) ให้ กปน.มีมติมอบหมายให้ กปน.ผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่านคะแนน  

มีอำนาจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งในเบื้องต้น (ระเบียนฯ ข้อ 160 วรรคสี่) 
  (7) ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้แบ่ง 

กปน.เป็น 2 ชุด เพื่อดำเนินการนับคะแนนพร้อมกัน  กปน.ที่เหลือมีหน้าที่และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือ
คอยสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่กับ กปน.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่  

  (8) ก่อนเริ่มนับคะแนนประธาน กปน.ควรชี้แจงวิธีการคัดค้านการนับคะแนนหรือการ
รวมคะแนนให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบว่าผู้ใดต้องการคัดค้านระหว่างการนับคะแนนหรือระหว่างการ
รวมคะแนนให้ยื่นคัดค้านตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/5 
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ตัวอย่างแผนผังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 
และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 
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เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ/ใส่ถุงมือพลาสติกหรือยาง/
สวมหน้ากากอนามัย 

 12 

11 
 

1 

6 2 6 

4 

3 

9 
10 

1 5 ม. 

8 
 

1.5  ม. 

7 

1.5  ม. 

1.5  ม. 

วัดอุณหภูม ิ
 

5 

5 

(13)  ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

7 
8 
 

9 
10 

11 
 

4 

2 

3 

1 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

1.  ม. 1 5 ม. 1.  ม. 

1.  ม.    1.  ม. 

(14)  ผู้สังเกตการณ์การนบัคะแนน 

(14) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

   1.  ม. 

   1.  ม.    1.  ม. 

   1.  ม. 

(17) แนวกั้น กกต. 

ทางเข้า 
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อธิบายประกอบแผนผังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง  
และมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) 

 
          1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ และคลี่บัตรส่งให้กรรมการ 

                ประจำหน่วยเลอืกตั้งคนที่สอง 
            2. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
            ๓. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
                (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 

          4. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่ มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่านจากกรรมการประจำ 
                          หนว่ยเลือกตั้งคนที่สอง แล้วใส่ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
        5. ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
        6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง 
          7. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง   
        8. ที่วางตะกร้าพลาสติก  “บัตรดี” 
        9. ที่วางตะกร้าพลาสติก  “บัตรเสีย” 
        10. ที่วางตะกร้าพลาสติก  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

      11. ป้ายสำหรับติดแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 
        12. ป้ายปิดประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
        13. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

        14. ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้ง / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
                       15.       จุดวัดอุณหภูมิ (กปน.ที่แต่งตั้งจาก อสม.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 

    16.       จุดล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ ใส่ถุงมือพลาสติกหรือยาง สวมหน้ากากอนามัย (กปน.หรือ ผู้ช่วย
เหลือ กปน.ที่แต่งตั้งจาก อสม.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
    17.        จุดกำหนดระยะห่าง 
    18.                        แนวกั้น กกต. กำหนดบริเวณสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

 
   หมายเหตุ 
                      ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

   การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระทำ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลา     
            การนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ 

                      การนับคะแนนเลือกตั้งในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้แบ่ง 
                      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นสองชุด ๆ ละอย่างน้อย  3  คน 

 
 
 
 
 
 
 

tiger/2563 



-22- 
 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ  

                1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเมนชัย เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย 
                     2. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด 
                  3. ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

ผู้เสนอแผนงาน  

                   1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
               2. ผู้ประสานการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

 2.1 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทะเมนชัย  โทรศัพท์ 062 9898535 

 2.2 นางอิสรีย์  ใจดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทรศัพท์ 085 5952215 
 2.3 นางสาวศุภรัสมิ์  พัฒน์ธนกฤษศิริ  หัวหน้าสำนักปลัด  โทรศัพท์ 091 8319686 
 2.4 นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทรศัพท์ 090-

2462647 
 2.5 นางสาวนันธิยา  สะเทิงรัมย์  นิติกรชำนาญการ  โทรศัพท์ 083 9654477 
 2.6 นายประภาส  พลเยี่ยม  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ  โทรศัพท์ 084 

9137952 
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