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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 132/2564 กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระท าผิดกฎหมาย 

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2 133/2564 “กกต. – พตส. 12” ส ารวจถามใจคนท้องถิ่น ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ” 
ช่วงโค้งสุดท้าย ไปใช้สิทธิแน่นอน 73.5 % 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต.  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. มีร้องเรียน 120 เรื่องทั่ว ปท.-ถก ตร. เฝ้าระวัง 25 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. จัดบิ๊กเดย์ ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนไม่ไปใช้สิทธิ 

ไม่แจ้งเหตุมีโทษ 
27 

3 แนวหน้าออนไลน์ ‘กกต.’ เชิญชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนอย่าท าผิดกฎหมาย 29 
4 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ตีปี๊บเลือกตั้ง อบต. ฮึ่มไม่ไปใช้สิทธิ์ มีโทษอ้ือ เร่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพล 30 
5 มติชนออนไลน์ กกต. ชวน ปชช. ไปเลือกตั้ง อบต. เตือน ไม่ไปต้องแจ้งเหตุ  

พบเรื่องร้องเรียนแล้ว 120 เรื่อง 
32 

6 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." แจง "ร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส." อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น 
คาดอีก 1-2 วันผ่าน "ร่าง พรป. พรรคการเมือง" 

34 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เร่งฟังความเห็นแก้ พ.ร.ป. พรรคการเมือง - เลือกตั้ง ส.ส. 35 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘จรุงวิทย์’ แจงไทม์ไลน์ชงร่างกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับ 

ปัดตอบทิ้งเก้าอ้ีเลขาฯ กกต. นั่ง ส.ว.  
36 

9 มติชนออนไลน์ ‘เลขาฯ กกต.’ เผย รับฟังความเห็น ร่าง กม. เลือกตั้ง ส.ส. 15 วันก่อนส่ง ครม. 37 
10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. คาด 1-2วั น ผ่านร่าง พรป. พรรคการเมือง" 38 
11 7HD ออนไลน์ กกต. จัด Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย. นี้ 39 
12 ไทยพีบีเอสออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. พบร้องเรียนแล้ว 175 เรื่อง ปมซื้อเสียงมากสุด 40 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ฉะเชิงเทราพร้อมเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 41 
2 ไทยรัฐออนไลน์ โค้งท้ายเลือกตั้ง อบต. กกต. ปากน้ า เดินเคาะประตูบ้าน ชวนออกมาใช้สิทธิ 42 
3 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
อบต. ควนสตอ เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
องค์การบริหารสว่นต าบล ให้ความรู้ขั้นตอนการเลือกตั้งและการปฏิบัติหนา้ที่
ในวันเลือกตั้ง อบต. อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

43 

4 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ลพบุรี จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง อบต. (Big Day) "ทุกเสียง
คือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" 

44 

5 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. เพชรบุรี รณรงค์การเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย ประชาสัมพันธ์เข้มข้น
ทุกช่องทางการสื่อสาร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
28 พฤศจิกายน นี้ 

45 

6 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (big day) 
“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” 

46 

7 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)  47 

8 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

อบต. สนามชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ “โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) 48 

9 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนผู้มีสิทธิอกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

49 

10 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. นครนายก เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. 50 

11 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต. ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียง 
คือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” 

51 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไปใช้สิทธิไม่ได้ท าอย่างไร 52 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 วันไหน วันที่เท่าไร เวลากี่โมง เช็คได้ที่นี่ 54 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้ ! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต." 56 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รับมือเลือกตั้ง อบต. ตร. ตั้งศูนย์เกาะติด "หัวคะแนน - ผู้มีอิทธิพล" 58 
5 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เผย กกต. ส่งร่าง พรป. เลือกตั้ง ส.ส. เข้า ครม. ธนัวานี้ รับยุบสภา

ก่อนประกาศ กม.ลูกยุ่งแน่ 
60 

6 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ไม่มีความเห็น "บัตร 2 ใบ" เป็นเรื่อง "พรรคร่วมรบ.-ฝ่ายค้าน-กกต." 
หวังได้ ส.ส. มีคุณภาพ ลั่นยังไม่คิดยุบสภา-ย้ าอยู่กับ "พปชร." 

62 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ หวังบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคัด ส.ส. มีคุณภาพ 63 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ไพบูลย์” เชื่อสภายึดร่าง กม. ลูกของ กกต. เป็นหลัก 64 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พลังประชารัฐ' จ่อเปิดแคมเปญลุยศึกเลือกตั้ง 65 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" เสนอ แก้ พ.ร.ป. เลอืกตั้ง นับคะแนนที่อ าเภอ แก้เผ็ดพวกซื้อเสียง 66 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "จุรินทร์" เชื่อกติกาเลือกตั้งใหม่ ท าให้พรรคการเมืองไม่ถูกด้อยค่า 67 

 
บทความ/ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : วิถี การเมือง จุรินทร์ ประชาธิปัตย์ ใต้ “ประยุทธ์” 69 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เกมสภาฯ + กติกาเลือกตั้ง จังหวะ “ฝ่ายค้าน” เขย่านายกฯ 71 
3 MGR ออนไลน์ นาทีทอง “ลุงตู่” 6 เดือนก่อนยุบสภา !? 73 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ข่าวทะลุคน 75 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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.  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์พิเศษ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประเด็น "การเลือกตั้ง อบต." ณ ห้องรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประเดน็ "การเลือกตั้ง อบต." 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม
คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณาค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 
ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และพิจารณาค าของบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรายการเคลียร์คัดชัดเจน 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตอน "8 ปี ผ่านไป คนไทยพร้อมแค่ไหนก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง อบต."  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมรายการเคลียร์คัดชัดเจน 

ตอน "8 ปี ผ่านไป คนไทยพร้อมแค่ไหนก่อนหยอ่นบัตรเลือกตั้ง อบต." 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือป้องปรามการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งของการเลือกตั้ง อบต. นั้น ในการนี้ ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย 3 ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานของชุดเคลื่อนที่เร็ว  ในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาค าร้องคัดค้านเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ส านวน
สืบสวนหรือไต่สวน การให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยมี นางสุจิตรา มีกุล   
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง และพนักงาน ให้การต้อนรับ  ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ติดตามการปฏิบตัิงานชดุเคล่ือนที่เร็วปอ้งปรามการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. 
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รู้
วั
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23 พ.ย. 2564 เวลำ 13:37 น. 

 

 

 

“กกต.” จัดงาน “บิ๊กเดย”์ ชวนคนไปใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” เตือนคนไม่ไปใช้สิทธิแต่ไม่แจ้งเหตุมีโทษหลายข้อหา 
“จรุงวิทย”์ เผยมีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ืองทั่วประเทศ ประสาน ตร. เฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตั้งด้วย 

 วันที่   23 พ.ย. 2564 ที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย กกต.   

เป็นประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์เลือกตัง้สมำชิก อบต. และนำยก อบต. 

ภำยใตแ้คมเปญ "ทุกเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปร่งใส"  โดยมี นำยประยูร รตันเสนีย ์อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ทอ้งถ่ิน นำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค และ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต. รว่มกำรแถลงขำ่ว 

นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ วันที่ 28 พ.ย. นี ้เวลำ 08:00 น. ถึง 17:00 น. เป็นวันเลือกตัง้นำยก อบต. และสมำชิก อบต. 

ขอเชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกท่ำนไปใชส้ิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบตัรประชำชน หนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อ

ควำมปลอดภัย และให้ตรวจสอบ ผู้สมัครนโยบำยในกำรหำเสียง ว่ำ ผู้สมัครคนใดเป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือภำครัฐ  

และประชำชน โดยจดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และตรวจสอบสิทธิ 

และหนว่ยเลอืกตัง้วำ่ ตวัเองเป็นผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้หรอืไม ่จำกเว็บไซตข์อง กกต. หรอื Application Smart vote  

นำยธวชัชยั กล่ำวอีกว่ำ ขอเตือนประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ ตัง้แต่เวลำ 18 : 00 น. ของวนัที่ 27 พ.ย. 2564 

หำ้มจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำ จดัเลีย้ง เพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย พรอ้มย ำ้ว่ำกำรเลือกตัง้ ถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใชส้ิทธิ 

โดยไม่แจง้เหตุก็จะมีโทษหลำยประกำร รวมถึงถูกจ ำกัดสิทธิทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ไดก็้ขอให ้

แจง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลอืกตัง้ 3 ช่องทำง คือแจง้ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำง

ออนไลนห์รอื Application Smart vote  

อำ้งอิง : : https://www.bangkokbiznews.com/news/973435 

กกต. ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. มีร้องเรียน 120 เรื่องทัว่ประเทศ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/973435
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23 พฤศจิกำยน 2564 15:20 น. 

 

 

 

กกต. จัดบิ๊กเดย ์ชวนคนไปใชส้ิทธิเลอืกตั้ง อบต. เตอืนผู้ไม่ไปใช้สิทธิไม่แจ้งเหตุมีโทษหลายประการ เผยมีเร่ือง
ร้องเรียนแล้ว 120 เร่ืองทั่วประเทศ ประสาน ตร.เฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลอืกตั้ง 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วนัที่  23 พ.ย. ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. 

เป็นประธำนจัดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต.  (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร 

สว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” โดยมี นำยประยรู 

รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว  

นำยธวัชชัย กล่ำวว่ำ ในวันที่ 28 พ.ย. ตัง้แต่เวลำ 08.00 น ถึง 17.00 น. เป็นวันเลือกตัง้นำยก และสมำชิก อบต.   

ขอเชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกท่ำนไปใช้สิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอให้น ำบัตรประชำชน หนำ้กำกอนำมัยออกไปด้วย  

เพื่อควำมปลอดภัย และใหต้รวจสอบ ผูส้มัครนโยบำยในกำรหำเสียง ว่ำ ผูส้มัครคนใดเป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือภำครฐั  

และประชำชน โดยจดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และตรวจสอบสิทธิ 

และหน่วยเลือกตัง้ว่ำตัวเองเป็นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้หรือไม่ จำกเว็บไซตข์อง กกต.  หรือ Application Smart vote และขอเตือน

ประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ โดยตัง้แต่เวลำ 18.00 น. ของวนัที่ 27 พ.ย. หำ้มจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำ จัดเลีย้ง

เพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย พรอ้มย ำ้วำ่กำรเลอืกตัง้ ถือวำ่เป็นกฎหมำย หำกไมไ่ปใชส้ทิธิโดยไม่แจง้เหตก็ุจะมีโทษหลำยประกำร

รวมถึงถกูจ ำกดัสิทธิทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ก็ขอใหแ้จง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลือกตัง้ 

3 ช่องทำง คือแจ้งด้วยตัวเองที่ส  ำนักงำนอ ำเภอ แจ้งทำงไปรษณีย์ และช่องทำงออนไลน์หรือ  Application Smart vote  

และในสว่นของกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ ขอย ำ้วำ่ กกต. ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค. และกรมควบคมุโรคอยำ่งเขม้งวด 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/504762/ 

กกต. จัดบิ๊กเดย์ ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  

https://www.dailynews.co.th/news/504762/
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วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564, 15.11 น. 

 

 

กกต. จัด “บิ๊กเดย”์ ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุ ชี้มีโทษตาม กม. หลายประการ 
เผยขณะนี้เร่ืองร้องเรียนเข้ามา 120 เร่ือง เตรียมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตั้ง 

  เมื่อวนัที่  23 พฤศจิกำยน 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  (กกต.) นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย กกต.  

เป็นประธำนจัดกิจกรรมโคง้สุดทำ้ยเลือกตัง้  อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสัมพันธ์ เลือกตั้งสมำชิกองคก์ำรบริหำร 

ส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ภำยใต้แคมเปญ  “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”  โดยมี  

นำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว 

นำยธวชัชยั กลำ่ววำ่ ในวนัท่ี 28 พ.ย. ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 น. เป็นวนัเลอืกตัง้นำยก และสมำชิก อบต. ขอเชิญชวน

ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทกุท่ำนไปใชส้ิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบตัรประชำชน หนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อควำมปลอดภยั 

และใหต้รวจสอบผูส้มคัรนโยบำยในกำรหำเสียงวำ่ ผูส้มคัรคนใดเป็นคนดีมีคณุธรรมช่วยเหลือภำครฐัและประชำชน โดยจดจ ำช่ือ

และหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และตรวจสอบสทิธิและหนว่ยเลอืกตัง้วำ่ ตวัเองเป็น

ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้หรอืไม ่จำกเว็บไซตข์อง กกต. หรอื Application Smart vote และขอเตือนประชำชนวำ่ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำย

เลอืกตัง้ โดยตัง้แตเ่วลำ 18:00 น. ของวนัท่ี 27 พ.ย. หำ้มจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกสรุำ จดัเลีย้ง เพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย 

“กำรเลือกตั้งถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุก็จะมีโทษหลำยประกำร รวมถึงถูกจ ำกัดสิทธิ 

ทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ไดก็้ขอใหแ้จง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลือกตัง้ 3 ช่องทำง  

คือแจง้ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลน ์หรอื Application Smart vote” นำยธวชัชยั กลำ่ว 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/617585 

  

‘กกต.’ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนอย่าท าผิดกฎหมาย 
 

https://www.naewna.com/politic/617585
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กกต. ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุ มีโทษอือ้ เผยร้องเรียนเข้ามาแล้ว 120 เร่ือง  

 เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. เป็นประธำน

จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ำยเลือกตั้ง อบต. (Bigday) รณรงค์ประชำสัมพันธ์ เลือกตั้งสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.)  

และนำยก อบต. ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” โดยมี นำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสริม

กำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มแถลงขำ่ว 

 นำยธวชัชัย กล่ำวว่ำ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. ตัง้แต่เวลำ 08.00 -17.00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิกอบต.  

ขอเชิญชวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไปใชส้ทิธิ โดยน ำบตัรประชำชน สวมหนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อควำมปลอดภยั และใหต้รวจสอบ

ผูส้มคัร นโยบำยหำเสียง จดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง ตรวจสอบสิทธิ

และหนว่ยเลอืกตัง้ จำกเว็บไซตข์อง กกต. หรอื แอพพลเิคชนั Smart vote 

 ส่วนกำรจัดหน่วยเลือกตั้ง ขอย ้ำว่ำ กกต. ปฏิบัติตำมมำตรกำรของ ศบค.  และกรมควบคุมโรคอย่ำงเข้มงวด  

เช่น ลดจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ เหลือหน่วยละ 600 คน จำกหน่วยละ 1,000 คน จัดหน่วยเลือกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอุณหภูมิ 

เกิน 37.5 องศำฯ รวมถึงเตรยีมแอลกอฮอลท์ี่จดุเขำ้ออก และหนำ้กำกอนำมยัส ำหรบัประชำชนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่หนำ้กำกช ำรุด 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6746529 

 

 

  

กกต. ตีปี๊บเลือกตั้ง อบต. ฮึ่มไม่ไปใช้สิทธ ิมีโทษอื้อ เร่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพล 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6746529
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วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 16:22 น. 

 

 

 

กกต. จัดบิ๊กเดย ์ชวน ปชช. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนใครไม่ไปต้องแจ้งเหตุ หากเมินมีโทษหลายประการ 
เผย พบเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ือง สั่งเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตั้ง 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วนัที่ 23 พฤศจิกำยน ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 

กรรมการ กกต. เป็นประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธเ์ลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส” 

โดยมี นำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว 

 ทัง้นี ้นำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน ตัง้แต่เวลำ 08.00 น ถึง 17.00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิก อบต. 

ขอเชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกท่ำนไปใช้สิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอให้น ำบัตรประชำชน หนำ้กำกอนำมัยออกไปด้วย 

เพื่อควำมปลอดภัย และใหต้รวจสอบ ผูส้มัครนโยบำยในกำรหำเสียงว่ำ ผูส้มัครคนใดเป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือภำครฐั 

และประชำชน โดยจดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และตรวจสอบสิทธิ 

และหน่วยเลือกตัง้ว่ำตัวเองเป็นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้หรือไม่ จำกเว็บไซตข์อง กกต. หรือ Application Smart vote และขอเตือน

ประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ โดยตัง้แต่เวลำ 18.00 น ของวันที่ 27 พฤศจิกำยน หำ้มจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำ  

จัดเลีย้ง เพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย พรอ้มย ำ้ว่ำกำรเลือกตัง้ ถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใชส้ิทธิโดยไม่แจง้เหตุก็จะมีโทษ 

หลำยประกำร  รวมถึงถกูจ ำกดัสทิธิทำงกำรเมืองดว้ย 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3055106 
 
 

กกต. ชวน ปชช. ไปเลือกตั้ง อบต. เตือน ไม่ไปต้องแจ้งเหตุ  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3055106
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นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) 
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.  64 ภายใต้แคมเปญ 
"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต" โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางนพรัตน์  
มงคลางกูร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เข้าร่วม ณ สนง.กกต.  
            ส าหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์พร้อมเน้นย้ าการออกไปใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรั ส
โควิด-19 เพ่ือสร้างความมั่นใจของ "การเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ" พร้อมเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ไปใช้สิทธิ ชุด คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ และคลิปวิดีโอสั้นผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักถึง
ความส าคัญการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

กกต. จัดกิจกรรม Big Day  
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นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งถือว่าเป็นกฎหมาย หากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหต ุ

ก็จะมีโทษหลายประการ รวมถึงถูกจ ากัดสิทธิทางการเมืองด้วย แต่หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก็ขอให้แจ้งเหตุ

ไม่ไปใช้สิทธิ 7 วันก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 3 ช่องทาง คือ แจ้งด้วยตัวเองที่ส านักงานอ าภอ แจ้งทางไปรษณีย์  

และช่องทางออนไลน์ หรือ Application Smart vote และในส่วนของการจัดหน่วยเลือกตั้ง ขอย้ าว่า กกต. ปฏิบัติ

ตามมาตรการของ ศบค. และกรมควบคุมโรคอย่างเข้มงวด เช่น ลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือหน่วยละ 600 คน  

จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงมีการเตรียมแอลกอฮอล์ที่จุดเข้า – ออก 

และหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้ากากช ารุด 

 

กกต. จัดกิจกรรม Big Day เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. ชวนใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต. มีร้องเรียน 120 เร่ืองทั่ว ปท.-ถก ตร.เฝ้าระวัง 

23 พ.ย. 2564 เวลำ 13:37 น.160 

 

“กกต.” จดังาน “บิ๊กเดย”์ ชวนคนไปใช้สิทธิ “เลอืกตั้ง อบต.” เตือนคนไม่ไปใช้สทิธิแต่ไม่แจ้งเหตุมีโทษหลายข้อหา “จรุง
วิทย”์ เผยมีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ืองทั่วประเทศ ประสาน ตร. เฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตัง้ดว้ย 

 ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ เมื่อวนัท่ี  23 พ.ย. 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) นำยธวชัชยั  เทอดเผำ่ไทย 

กกต.  เป็นประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลอืกตัง้ อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์เลอืกตัง้สมำชิกองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล (อบต.) และนำยก อบต. ภำยใตแ้คมเปญ "ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธ์ิโปรง่ใส"  โดยมีนำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดี

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว 

นำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ ในวนัที่ 28 พ.ย. 2564 ตัง้แต่เวลำ 08:00 น ถึง 17:00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก อบต. และสมำชิก อบต. ขอ

เชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกท่ำนไปใชส้ิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบตัรประชำชน หนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อควำม

ปลอดภยั และใหต้รวจสอบ ผูส้มคัรนโยบำยในกำรหำเสยีง วำ่ ผูส้มคัรคนใดเป็นคนดีมีคณุธรรมช่วยเหลอืภำครฐัและประชำชน โดย

จดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตัง้ว่ำ

ตวัเองเป็นผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้หรอืไม ่จำกเว็บไซตข์อง กกต.หรอื Application Smart vote  

นำยธวชัชยั กลำ่วอีกวำ่ ขอเตือนประชำชนวำ่ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ ตัง้แต่เวลำ 18:00 น ของวนัที่ 27 พ.ย. 2564 หำ้ม

จ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำจดัเลีย้งเพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย พรอ้มย ำ้วำ่กำรเลือกตัง้ ถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใชส้ิทธ์ิโดยไมแ่จง้

เหตก็ุจะมีโทษหลำยประกำรรวมถึงถกูจ ำกดัสิทธ์ิทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดก็้ขอใหแ้จง้เหตไุม่ไปใช้

สิทธ์ิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลือกตัง้ 3 ช่องทำง คือแจง้ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลนห์รือ 

Application Smart vote และในสว่นของกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ ขอย ำ้วำ่ กกต.ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค.และกรมควบคมุโรค

อย่ำงเขม้งวดเช่นลดจ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้หรือหน่วยละ 600 คน จัดหน่วยเลือกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ 

รวมถึงมีกำรเตรยีมแอลกอฮอลท์ี่จดุเขำ้ออกและหนำ้กำกอนำมยัส ำหรบัประชำชน 

ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีหนำ้กำกช ำรุด พรอ้มกันนี ้ก็ขอใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเพ่ือใหก้ำรเลือกตัง้

เป็นไปอย่ำงสจุริตเที่ยงธรรม ทัง้เรื่องของกำรนบัคะแนน ติดตำมกำรท ำงำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินวำ่เป็นประโยชนต์่อตวัเอง มำก

นอ้ยขนำดไหนเพื่อตดัสินใจส ำหรบักำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้เนื่องจำกกำรเลือกตัง้ครัง้นีถื้อว่ำยิ่งใหญ่เพรำะเป็นกำรเลือกตัง้อบตทั่ว

ประเทศไมเ่คยเกิดขึน้มำก่อน 
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สว่นนำยประยรู กลำ่วว่ำ กระทรวงมหำดไทยประสำนกบั กกต.มำโดยตลอด และไดแ้จง้ อบต.ทั่วประเทศเตรียมกำรตำมแนวทำง

ตำมกฎหมำยและขัน้ตอนของ กกต.รวมถึงมำตรกำรทำงสำธำรณสุขในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิด  กำรเลือกตัง้ กกต. 

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประชำชน และถือเป็นเวทีสง่เสริมประชำธิปไตยในระดบัรำกฐำนโดยแทข้องประชำชน จึงขอเชิญชวนประชำชน

ออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. เพื่อมีสว่นรว่มในกำรพฒันำทอ้งถ่ินและพฒันำประเทศ 

 ขณะที่นำงนพรตัน ์กล่ำวว่ำ กรมควบคุมโรคสนบัสนุนกำรเลือกตัง้ปลอดโควิดอย่ำงเต็มที่โดยมีกำรเตรียมกำรและสว่น

ผูท้รงคณุวฒุิกรมควบคมุโรคมำรว่มตรวจสอบมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ เพื่อป้องกนัควบคมุโรค  ปัจจุบนัแมจ้ ำนวนผูป่้วย

ยืนยนัจะลดลงระดบัหลกัพนั  ภำพรวมถือวำ่สถำนกำรณด์ีขึน้  แตอ่ำจเกิดกำรระบำดเป็นกลุม่กอ้นในบำงพืน้ที่ จึงขอใหป้ระชำชนที่

ออกไปใชส้ทิธิปฏิบตัิตำมมำตรกำรสำธำรณสขุอยำ่งเขม้งวด  เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้ปลอดโควิดอยำ่งแทจ้รงิ 

 ในช่วงทำ้ย พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต. ให้สมัภำษณถ์ึงเรื่องรอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้นำยก อบต.

และสมำชิก อบต.ว่ำ ตอนนีจ้ำกตวัเลขสถิติมีค  ำรอ้งประมำณ 120 เรื่อง เป็นค ำรอ้งที่มีกำรยื่นรอ้งเรียนในแต่ละจงัหวดั ยงัไม่ไดเ้ป็น

ส ำนวนกำรสอบสวน ส่วนกรณีเจ้ำหน้ำที่ต  ำรวจพยำยำมกวำดลำ้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลนัน้ ส  ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติไดโ้ทรศัพท์

ประสำนงำนวำ่ในกำรด ำเนินกิจกำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ จะมีกำรด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวกบัอำชญำกรรมทัง้หมดที่อำจจะ

เก่ียวพนักบักำรเลือกตัง้ดว้ย ซึ่งในกำรเลือกตัง้ทกุครัง้ที่ผ่ำนมำในอดีตก็มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องอำชญำกรรมในช่วงที่มีกำรเลอืกตัง้

เช่นกนั เพื่อไมใ่หเ้กิดเหตตุำ่ง ๆ ขึน้ 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/973435 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/973435


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

กกต. จัดบิ๊กเดย ์ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตอืนไมไ่ปใช้สิทธิไม่แจ้งเหตุมีโทษ 

23 พฤศจิกำยน 2564 15:20 น. 

 

 

 

 

 

กกต. จัดบิ๊กเดย ์ชวนคนไปใชส้ิทธิเลอืกตั้ง อบต. เตอืนผู้ไม่ไปใช้สิทธิไม่แจ้งเหตุมีโทษหลายประการ เผยมีเร่ือง
ร้องเรียนแล้ว 120 เร่ืองทั่วประเทศ ประสาน ตร.เฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลอืกตั้ง 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วนัที่  23 พ.ย. ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยธวชัชยั เทอดเผ่ำไทย กกต. เป็นประธำนจดั

กิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ เลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยก

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส” โดยมีนำยประยูร รตันเสนีย ์อธิบดีกรม

สง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว  

โดยนำยธวชัชยั กลำ่ววำ่ ในวนัที่ 28 พ.ย. ตัง้แต่เวลำ 08.00 น ถึง 17.00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิก อบต. ขอเชิญชวนผู้

มีสทิธิเลอืกตัง้ทกุทำ่นไปใชส้ทิธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบตัรประชำชน หนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อควำมปลอดภยั และ

ใหต้รวจสอบ ผูส้มคัรนโยบำยในกำรหำเสียง ว่ำ ผูส้มคัรคนใดเป็นคนดีมีคณุธรรมช่วยเหลือภำครฐัและประชำชน โดยจดจ ำช่ือและ

หมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง และตรวจสอบสิทธิและหน่วยเลือกตัง้ว่ำตวัเองเป็นผูม้ี

สิทธิเลือกตัง้หรือไม่ จำกเว็บไซตข์อง กกต.หรือ  Application Smart vote และขอเตือนประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำย

เลอืกตัง้ โดยตัง้แตเ่วลำ 18.00 น. ของวนัท่ี 27 พ.ย. หำ้มจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกสรุำจดัเลีย้งเพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย พรอ้มย ำ้วำ่กำร

เลือกตัง้ ถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใชส้ิทธิโดยไมแ่จง้เหตก็ุจะมีโทษหลำยประกำรรวมถึงถกูจ ำกดัสิทธ์ิทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำก

ไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้ก็ขอใหแ้จง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลอืกตัง้ 3 ช่องทำง คือแจง้ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำน

อ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลนห์รอื Application Smart vote และในสว่นของกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ ขอย ำ้วำ่ กกต.

ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค.และกรมควบคุมโรคอย่ำงเขม้งวดเช่นลดจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ห รือหน่วยละ 600 คน จัดหน่วย

เลือกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ รวมถึงมีกำรเตรียมแอลกอฮอลท์ี่จุดเขำ้ออกและหนำ้กำกอนำมัยส ำหรับ

ประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่หนำ้กำกช ำรุด พรอ้มกนันี ้ก็ขอใหป้ระชำชนมีสว่นรว่มในกำรติดตำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเพื่อใหก้ำร

เลือกตัง้เป็นไปอย่ำงสจุริตเที่ยงธรรม ทัง้เรื่องของกำรนบัคะแนน ติดตำมกำรท ำงำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินว่ำเป็นประโยชนต์่อ

ตวัเอง มำกนอ้ยขนำดไหนเพื่อตดัสินใจส ำหรบักำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้เนื่องจำกกำรเลือกตัง้ครัง้นีถื้อวำ่ยิ่งใหญ่เพรำะเป็นกำรเลอืกตัง้  

อบต.ทั่วประเทศไมเ่คยเกิดขึน้มำก่อน 
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ดำ้นนำยประยรู กลำ่ววำ่ว ในสว่นของกระทรวงมหำดไทยไดป้ระสำนกบั กกต.มำโดยตลอด และไดแ้จง้ อบต.ทั่วประเทศเตรยีมกำร

ตำมแนวทำงตำมกฎหมำยและขัน้ตอนของ กกต.รวมถึงมำตรกำรทำงสำธำรณสขุในกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดโควิด   กำรเลอืกตัง้ 

กกต. เก่ียวขอ้งกับชีวิตประชำชน และถือเป็นเวทีส่งเสริมประชำธิปไตยในระดับรำกฐำนโดยแทข้องประชำชน จึงขอเชิญชวน

ประชำชนออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. เพื่อมีสว่นรว่มในกำรพฒันำทอ้งถ่ินและพฒันำประเทศ 

 ดำ้นนำงนพรตัน ์กล่ำวว่ำ กรมควบคุมโรคสนับสนุนกำรเลือกตัง้ปลอดโควิดอย่ำงเต็มที่โดยมีกำรเตรี ยมกำรและส่วน

ผูท้รงคณุวฒุิกรมควบคมุโรคมำรว่มตรวจสอบมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ เพื่อป้องกนัควบคมุโรค  ปัจจุบนัแมจ้ ำนวนผูป่้วย

ยืนยนัจะลดลงระดบัหลกัพนั ภำพรวมถือว่ำสถำนกำรณด์ีขึน้ แต่อำจเกิดกำรระบำดเป็นกลุม่กอ้นในบำงพืน้ที่ จึงขอใหป้ระชำชนที่

ออกไปใชส้ทิธิปฏิบตัิตำมมำตรกำรสำธำรณสขุอยำ่งเขม้งวด เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้ปลอดโควิดอยำ่งแทจ้รงิ 

 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/504762/ 
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‘กกต.’ เชิญชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เตือนอยา่ท าผิดกฎหมาย 

วนัองัคำรท่ี 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 15.11 น. 

 

 

 

กกต.จัด“บิ๊กเดย”์ ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุ ชี้มีโทษตามกม.หลายประการ เผย
ขณะนี้เร่ืองร้องเรียนเข้ามา 120 เร่ือง เตรียมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตั้ง 

  เมื่อวนัที่  23 พฤศจิกำยน 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  (กกต.) นำยธวชัชยั  เทอดเผ่ำไทย กกต.  เป็น

ประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์เลอืกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและ

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลภำยใตแ้คมเปญ  “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธ์ิโปรง่ใส”  โดยมีนำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดี

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มกำรแถลงขำ่ว 

 โดยนำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ ในวนัที่ 28 พ.ย. ตัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิกอบต. ขอเชิญ

ชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกท่ำนไปใช้สิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบัตรประชำชน หนำ้กำกอนำมัยออกไปดว้ยเพื่อควำม

ปลอดภยั และใหต้รวจสอบ ผูส้มคัรนโยบำยในกำรหำเสยีง ว่ำผูส้มคัรคนใดเป็นคนดีมีคณุธรรมช่วยเหลือภำครฐัและประชำชน โดย

จดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพ่ือควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และตรวจสอบสิทธ์ิและหน่วยเลือกตัง้ว่ำ 

ตวัเองเป็นผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้หรือไม่ จำกเว็บไซตข์องกกต.หรือ Application Smart vote และขอเตือนประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิด

กฎหมำยเลอืกตัง้ โดยตัง้แตเ่วลำ 18:00 น ของวนัท่ี 27 พ.ย.หำ้มจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกสรุำจดัเลีย้ง เพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย 

“พรอ้มย ำ้วำ่ กำรเลอืกตัง้ถือวำ่ เป็นกฎหมำย หำกไมไ่ปใชส้ทิธ์ิโดยไมแ่จง้เหตก็ุจะมีโทษหลำยประกำรรวมถึงถกูจ ำกดัสทิธ์ิ

ทำงกำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดก็้ขอใหแ้จง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธ์ิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลือกตัง้ 3 ช่องทำง คือ

แจง้ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลนห์รือ Application Smart vote และในสว่นของกำรจดั

หนว่ยเลอืกตัง้” นำยธวชัชยั กลำ่ว 

นำยธวชัชยั กลำ่วย ำ้วำ่ กกต.ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค.และกรมควบคมุโรคอย่ำงเขม้งวดเช่นลดจ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้แตล่ะ

หนว่ยจำกเดิมหนว่ยละ 1,000 คน ลดเหลอื 600 คน รวมทัง้จดัหนว่ยเลอืกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอณุหภมูิเกิน 37.5 องศำ และเตรยีม

แอลกอฮอลท่ี์จุดเขำ้ออกตลอดจนหนำ้กำกอนำมยัส ำหรบัประชำชนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีหนำ้กำกช ำรุดพรอ้มกนันีก็้ขอใหป้ระชำชนมี

สว่นรว่มในกำรติดตำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งสจุรติเที่ยงธรรม ทัง้เรือ่งของกำรนบัคะแนน พรอ้มกนันี ้

ติดตำมกำรท ำงำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินว่ำเป็นประโยชนต์่อตวัเองมำกนอ้ยขนำดไหนเพื่อตดัสินใจส ำหรบักำรเลือกตัง้ครัง้หน้ ำ

เนื่องจำกกำรเลอืกตัง้ครัง้นีถื้อวำ่ยิ่งใหญ่เพรำะเป็นกำรเลอืกตัง้อบต.ทั่วประเทศไมเ่คยเกิดขึน้มำก่อน 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/617585 
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กกต. ตีป๊ีบเลือกตั้ง อบต. ฮึ่มไม่ไปใช้สิทธ์ิ มีโทษอือ้ เร่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพล 

23 พ.ย. 2564 - 13:22 น. 

 

 

 

 

 

กกต.ชวนคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุ มีโทษอือ้ เผยร้องเรียนเข้ามาแล้ว 120 เร่ือง 
เฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม 

 เมื่อวนัที่ 23 พ.ย.2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยธวชัชยั เทอดเผ่ำไทย กกต. เป็นประธำนจัด

กิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Bigday) รณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์เลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) และนำยก

อบต. ภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธ์ิโปรง่ใส” โดยมีนำยประยรู รตันเสนีย ์อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค รว่มแถลงขำ่ว 

 นำยธวชัชยั กลำ่ววำ่ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น. เป็นวนัเลอืกตัง้นำยก และสมำชิกอบต. ขอเชิญ

ชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไปใชส้ิทธิ โดยน ำบตัรประชำชน สวมหนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อควำมปลอดภยั และใหต้รวจสอบผูส้มคัร 

นโยบำยหำเสียง จดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพ่ือควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ตรวจสอบสิทธ์ิและหนว่ย

เลอืกตัง้ จำกเว็บไซตข์องกกต.หรอื แอพพลเิคชนั Smart vote 

 ขอเตือนประชำชนว่ำ มีขอ้หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ ตัง้แต่เวลำ 18.00 น.วนัที่ 27 พ.ย. หำ้มจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำจดั

เลีย้ง เพรำะมีโทษทำงกฎหมำย ย ำ้ว่ำหำกไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้โดยไม่แจง้เหตุ จะมีโทษหลำยประกำร รวมถึงถูกจ ำกัดสิทธ์ิทำง

กำรเมืองดว้ย แต่หำกไม่สำมำรถไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ขอใหแ้จง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธ์ิ 7 วนัก่อนและหลงัวนัเลือกตัง้ 3 ช่องทำง คือแจง้

ดว้ยตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลน ์หรอืแอพ Smart vote 

สว่นกำรจดัหน่วยเลือกตัง้ ขอย ำ้ว่ำ กกต.ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค.และกรมควบคมุโรคอย่ำงเขม้งวด เช่น ลดจ ำนวนผูม้ี สิทธิ

เลอืกตัง้ เหลอืหนว่ยละ 600 คน จำกหนว่ยละ 1,000 คน จดัหนว่ยเลอืกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอณุหภมูิเกิน 37.5 องศำ รวมถึงเตรยีม

แอลกอฮอลท่ี์จดุเขำ้ออก และหนำ้กำกอนำมยัส ำหรบัประชำชนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ท่ีหนำ้กำกช ำรุด 

 นำยธวชัชยั กลำ่วว่ำ ขอใหป้ระชำชนมีสว่นรว่มติดตำมกำรกระท ำผิดกฎหมำย เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้สจุรติเที่ยงธรรม ทัง้กำร

นบัคะแนน ติดตำมกำรท ำงำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินวำ่เป็นประโยชนต์อ่ตวัเองมำกนอ้ยขนำดไหน เพื่อตดัสนิใจ ซึง่กำรเลอืกตัง้ครัง้

นีถื้อวำ่ยิ่งใหญ่ เพรำะเลอืกตัง้อบต.ทั่วประเทศ ไมเ่คยเกิดขึน้มำกขนำดนี ้
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ดำ้นนำยประยรู กลำ่ววำ่กระทรวงมหำดไทยไดป้ระสำนกบั กกต.มำตลอด และไดแ้จง้ อบต.ทั่วประเทศเตรยีมกำรตำมแนวทำงตำม

กฎหมำยและขัน้ตอนของ กกต. รวมถึงมำตรกำรทำงสำธำรณสขุป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิด กำรเลือกตัง้ ถือเป็นเวทีส่งเสริม

ประชำธิปไตยในระดบัรำกฐำนโดยแทข้องประชำชน จึงขอเชิญชวนประชำชนออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้อบต. เพื่อมีส่วนร่วมพฒันำ

ทอ้งถ่ินและพฒันำประเทศ 

 นำงนพรตัน ์กลำ่ววำ่ กรมควบคมุโรคสนบัสนนุกำรเลอืกตัง้ปลอดโควิดอยำ่งเต็มที่ ปัจจบุนัแมจ้ ำนวนผูป่้วยยืนยนัจะลดลง

ระดบัหลกัพนั ภำพรวมถือว่ำสถำนกำรณด์ีขึน้ แต่อำจเกิดกำรระบำดเป็นกลุ่มกอ้นในบำงพืน้ที่ ขอใหป้ระชำชนที่ออกไปใชส้ิทธิ

ปฏิบตัิตำมมำตรกำรสำธำรณสขุอยำ่งเขม้งวด เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้ปลอดโควิดอยำ่งแทจ้รงิ 

 ดำ้นพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร กกต. ใหส้มัภำษณถ์ึงเรื่องรอ้งเรียนกำรเลือกตัง้อบต.ว่ำ ตอนนีม้ีค  ำรอ้งประมำณ 

120 เรื่อง แต่ยังไม่ไดเ้ป็นส ำนวนสอบสวน ส่วนกรณีเจ้ำหนำ้ที่ต  ำรวจพยำยำมกวำดลำ้งกลุ่มผูม้ีอิทธิพลนัน้ ส  ำนักงำนต ำรวจ

แหง่ชำติไดโ้ทรศพัทป์ระสำนวำ่ จะด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวกบัอำชญำกรรมทัง้หมดที่อำจเก่ียวพนักบักำรเลอืกตัง้ดว้ย เพื่อไมใ่หเ้กิด

เหตตุำ่งๆ ขึน้ 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6746529 
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กกต. ชวนปชช.ไปเลือกตั้งอบต. เตือน ไม่ไปต้องแจ้งเหตุ พบเร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ือง 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 16:22 น. 

 

 

 

 

กกต.จัดบิ๊กเดย ์ชวนปชช.ออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้อบต. เตือนใครไม่ไปต้องแจ้งเหตุ หากเมินมีโทษหลายประการ เผย พบ
เร่ืองร้องเรียนแล้ว 120 เร่ือง สั่งเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมช่วงเลือกตั้ง 

เมื่อเวลำ 10.30 น.วนัที่ 23 พฤศจิกำยน ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยธวชัชยั เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกกต. 

เป็นประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้อบต. (Bigday) ในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์เลือกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล

และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธ์ิโปรง่ใส” โดยมีนำยประยรู รตันเสนีย ์

อธิบดีกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน และนำงนพรตัน ์มงคลำงกรู ผูแ้ทนกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ รว่มกำรแถลงขำ่ว 

 ทัง้นี ้นำยธวชัชยั กล่ำวว่ำ ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน ตัง้แต่เวลำ 08.00 น ถึง 17.00 น. เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิก

อบต. ขอเชิญชวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทกุทำ่นไปใชส้ิทธิ โดยก่อนออกจำกบำ้นก็ขอใหน้ ำบตัรประชำชน หนำ้กำกอนำมยัออกไปดว้ยเพื่อ

ควำมปลอดภัย และใหต้รวจสอบ ผูส้มัครนโยบำยในกำรหำเสียง ว่ำ ผูส้มัครคนใดเป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือภำครัฐและ

ประชำชน โดยจดจ ำช่ือและหมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงคะแนนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และตรวจสอบสทิธ์ิและหนว่ย

เลือกตัง้ว่ำตวัเองเป็นผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้หรือไม่ จำกเว็บไซตข์องกกต.หรือ Application Smart vote และขอเตือนประชำชนว่ำ มีขอ้

หำ้มท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ โดยตัง้แตเ่วลำ 18.00 น ของวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน หำ้มจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกสรุำจดัเลีย้งเพรำะจะมโีทษทำง

กฎหมำย พรอ้มย ำ้วำ่กำรเลือกตัง้ ถือว่ำเป็นกฎหมำย หำกไม่ไปใชส้ิทธ์ิโดยไมแ่จง้เหตก็ุจะมีโทษหลำยประกำรรวมถึงถกูจ ำกดัสทิธ์ิ

ทำงกำรเมืองดว้ย 

 “แตห่ำกไมส่ำมำรถไปใชส้ิทธ์ิเลอืกตัง้ไดก็้ขอใหแ้จง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธ์ิ 7 วนัก่อน และหลงัวนัเลอืกตัง้ 3 ช่องทำง คือแจง้ดว้ย

ตวัเองที่ส  ำนกังำนอ ำเภอ แจง้ทำงไปรษณีย ์และช่องทำงออนไลนห์รือ Application Smart vote และในส่วนของกำรจัดหน่วย

เลอืกตัง้ ขอย ำ้วำ่ กกต.ปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ศบค.และกรมควบคมุโรคอยำ่งเขม้งวดเช่นลดจ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลอืกตัง้หรือหน่วยละ 

600 คน จัดหน่วยเลือกตัง้พิเศษส ำหรบัผูท้ี่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ รวมถึงมีกำรเตรียมแอลกอฮอลท์ี่จุดเขำ้ออกและหนำ้กำก

อนำมยัส ำหรบัประชำชนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ท่ีหนำ้กำกช ำรุด” 

 “ขอใหป้ระชำชนมีสว่นรว่มในกำรติดตำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเพื่อใหก้ำรเลือกตัง้เป็นไปอย่ำงสจุริตเที่ ยงธรรม ทัง้เรื่อง

ของกำรนบัคะแนน ติดตำมกำรท ำงำนของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินวำ่เป็นประโยชนต์อ่ตวัเอง มำกนอ้ยขนำดไหนเพื่อตดัสนิใจส ำหรบักำร

เลือกตัง้ครัง้หนำ้เนื่องจำกกำรเลือกตัง้ครัง้นีถื้อว่ำยิ่งใหญ่เพรำะเป็นกำรเลือกตัง้อบตทั่วประเทศไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน ” นำยธวชัชยั 

กลำ่ว 
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ดำ้นนำยประยรู กลำ่ววำ่ กระทรวงมหำดไทยไดป้ระสำนกบั กกต.มำโดยตลอด และไดแ้จง้ อบต.ทั่วประเทศเตรยีมกำรตำมแนวทำง

ตำมกฎหมำยและขัน้ตอนของ กกต.รวมถึงมำตรกำรทำงสำธำรณสขุในกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดโควิด กำรเลอืกตัง้ กกต. เก่ียวขอ้ง

กบัชีวิตประชำชน และถือเป็นเวทีส่งเสริมประชำธิปไตยในระดบัรำกฐำนโดยแทข้องประชำชน จึงขอเชิญชวนประชำชนออกไปใช้

สทิธิเลอืกตัง้ อบต. เพื่อมีสว่นรว่มในกำรพฒันำทอ้งถ่ินและพฒันำประเทศ 

 ดำ้นนำงนพรตัน ์กล่ำวว่ำ กรมควบคุมโรคสนับสนุนกำรเลือกตัง้ปลอดโควิดอย่ำงเต็มที่โดยมีกำรเตรียมกำรและส่วน

ผูท้รงคณุวฒุิกรมควบคมุโรคมำรว่มตรวจสอบมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ เพื่อป้องกนัควบคมุโรค ปัจจุบนัแมจ้ ำนวนผูป่้วย

ยืนยนัจะลดลงระดบัหลกัพนั ภำพรวมถือว่ำสถำนกำรณด์ีขึน้ แต่อำจเกิดกำรระบำดเป็นกลุม่กอ้นในบำงพืน้ที่ จึงขอใหป้ระชำชนที่

ออกไปใชส้ทิธิปฎิบตัิตำมมำตรกำรสำธำรณสขุอยำ่งเขม้งวด เพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้ปลอดโควิดอยำ่งแทจ้รงิ 

 ดำ้น พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ใหส้มัภำษณถ์ึงเรื่องรอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้สมำชิก และนำยก

อบต.วำ่ ตอนนีจ้ำกตวัเลขสถิติมีค  ำรอ้งประมำณ 120 เรือ่ง ซึง่เป็นค ำรอ้งที่มีกำรยื่นรอ้งเรยีนในแตล่ะจงัหวดั ยงัไมไ่ดเ้ป็นส ำนวนกำร

สอบสวน สว่นกรณีเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจพยำยำมกวำดลำ้งกลุม่ผูม้ีอิทธิพลนัน้ ส  ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ไดโ้ทรศพัทป์ระสำนงำนวำ่ใน

กำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวกบักำรเลือกตัง้ จะมีกำรด ำเนินกำรในสว่นที่เก่ียวกบัอำชญำกรรมทัง้หมดที่อำจจะเ ก่ียวพนักับกำร

เลอืกตัง้ดว้ย ซึง่ในกำรเลอืกตัง้ทกุครัง้ที่ผำ่นมำในอดีตก็มีกำรด ำเนินกำรในเรือ่งอำชญำกรรมในช่วงที่มีกำรเลอืกตัง้เช่นกนั เพื่อไมใ่ห้

เกิดเหตตุำ่งๆ ขึน้ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3055106 
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"เลขาฯกกต." แจง "ร่างกม.เลอืกตั้ง ส.ส." อยูร่ะหว่างรับฟังความคดิเห็น คาดอกี1-2วนัผ่าน "ร่างพรป.พรรคการเมือง" 

  23 พฤศจิกำยน 2564 14:42 น.  กำรเมือง 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 23 พ.ย.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ใหส้มัภำษณถ์ึงควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำร

แกไ้ข พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู(พ.ร.ป.) ที่เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ 2 ฉบบั คือ พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.วำ่

ดว้ยพรรคกำรเมืองนัน้ว่ำ ในสว่นของรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. อยู่ ระหว่ำงรบัฟังควำมคิดเห็น ซึ่งหลงัจำกนี ้

15 วนั จะตอ้งจะมีกำรสง่ใหค้ณะรฐัมนตรี สว่นรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง คำดว่ำ ภำยใน 1 -2 วนันี ้จะผ่ำนที่

ประชุม กกต. ก่อนเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน ต่อไป ทัง้นีส้ว่นรำยละเอียดรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบั 

จะมีกำรปรบัแกอ้ีกครัง้หลงัจำกเสนอคณะรฐัมนตรหีรอืไมน่ัน้ ยงัไมท่รำบ เรำก็ตอ้งสง่ใหค้ณะรฐัมนตรตีำมกฎหมำย 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่เลขำธิกำรกกต. มีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือส ำรองของ ส.ว. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่วว่ำ ยงัไม่ถึงเวลำเดี๋ยว

คอ่ยวำ่อีกที ตอนนีย้งัเป็นเลขำธิกำร กกต. สว่นเรือ่งดงักลำ่วยงัไมถ่ึงเวลำ 

 เมื่อถำมถึงควำมพรอ้มในกำรส่งมอบงำนเลขำธิกำร กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กล่ำวว่ำ ในระบบกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนกังำนเป็นเรือ่งระเบียบและกฎ ซึง่ก็เป็นไปตำมระเบียบกกต.อยูแ่ลว้ ดงันัน้จึงไมน่ำ่จะมีปัญหำ 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/300021 
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เร่งฟังความเห็นแก้ พ.ร.ป. พรรคการเมือง-เลอืกตั้ง ส.ส. 

23/11/2564 13:52 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ 23 พ.ย.- กกต.เร่งฟังความเห็นแก้ พ.ร.ป.พรรคการเมือง-เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเสนอ ครม.พิจารณา 

พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.) กลำ่วถึงกำรเสนอรำ่งแกไ้ขพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู

ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร(ส.ส.) ว่ำ ขณะนีร้ำ่งกฎหมำยดงักลำ่ว กกต.ยงัอยู่ระหว่ำงกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำก

ประชำชนทุกจังหวดั ตัง้แต่วำนนี ้(21 พ.ย.) โดยจะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 15 วนั ก่อนรวบรวมเสนอใหค้ณะรฐัมนตรี

พิจำรณำ 

 สว่นตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง เลขำธฺกำรกกต. กลำ่ววำ่ กกต.ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำ

และจะน ำไปรบัฟังควำมเห็นจำกประชำชน 1-2 วนันี ้ซึง่จะปรบัแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์

พ.ต.ท.จรุงวิทย ์กลำ่วถึงกรณีพรรครฐับำลเตรยีมเชิญกกต.ไปใหข้อ้มลูกำรพิจำรณำรำ่งแกไ้ขพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่ำ

ดว้ยพรรคกำรเมือง และกำรเลือกตัง้ส.ส. เพื่อจดัท ำเป็นรำ่งกฎหมำยของพรรครว่มรฐับำลเสนอสภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำวำ่ ยงัไม่

ทรำบรำยละเอียด แตก่กต.ตอ้งเสนอกฎหมำยผำ่นคณะรฐัมนตรตีำมที่รฐัธรรมนญูก ำหนด 

 ทัง้นี ้เลขำธิกำรกกต.ปฏิเสธตอบกรณีมีรำยช่ือส ำรองในล ำดบัที่จะไดเ้ป็น สมำชิกวฒุิสภำ(ส.ว.) โดยกลำ่วว่ำ ยงัไม่ไดร้บั

แจง้ ยงัไมถ่ึงเวลำ ขณะนีย้งัท ำหนำ้ที่อยูท่ี่ กกต. 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-829344 
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‘จรุงวิทย’์ แจงไทมไ์ลนช์งร่างกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับปัดตอบทิง้เก้าอีเ้ลขาฯกกต.น่ัง ส.ว. 

23 พฤศจิกำยน 2564 13:00 น. 

 

 

 

 

 

เลขาฯ กกต. แจงรับฟังความเห็นร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.คาด 1-2 วัน กกต.ผ่านร่างกฎหมายพรรคการเมือง ปัดตอบ
ปมบัญชีรายชื่อส ารอง ส.ว.ชีย้งัไม่ถงึเวลา 

 เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภำษณค์วำมคืบหนำ้กำรแกไ้ข

พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ที่เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ 2 ฉบบั คือ พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.วำ่ดว้ย

พรรคกำรเมืองเพื่อใหม้ีควำมสอดคลอ้งกับรฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมเรื่องระบบเลือกตัง้ว่ำในสว่นรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่ำ

ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. อยู่ระหว่ำงรบัฟังควำมคิดเห็นหลงัจำกนี ้15 วนัตอ้งสง่ใหค้ณะรฐัมนตรี (ครม.) สว่นรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.

วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง คำดภำยใน 1-2 วนัผำ่นท่ีประชมุกกต. ก่อนเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน สว่นรำยละเอียด

รำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบัจะมีกำรปรบัแกอ้ีกครัง้หลงัจำกเสนอคณะรฐัมนตร ี(ครม.) หรอืไมน่ัน้ ยงัไมท่รำบ กกต.ตอ้งสง่ให ้

ครม.ตำมกฎหมำยก่อน 

นอกจำกนี ้พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ปฏิเสธชีแ้จงกระแสขำ่วเรื่องยื่นหนงัสือลำออกจำกต ำแหนง่เลขำธิกำร กกต. ภำยหลงัมี ส.ว.ลำออก เพื่อ

เตรียมไปรบัต ำแหน่ง ส.ว.แทนเนื่องจำกมีรำยช่ือในบญัชีส ำรองล ำดบัท่ี 8 โดยพ.ต.อ.จรุงวิทยก์ลำ่วสัน้ๆวำ่ “ยงัไม่ถึงเวลำเดี๋ยวคอ่ย

วำ่อีกที ตอนนีเ้ป็นเลขำธิกำร กกต.” 

 เมื่อถำมถึงควำมพรอ้มในกำรส่งมอบงำนเลขำธิกำร กกต.นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ในระบบบริหำรจัดกำรของ

ส ำนกังำน กกต.เป็นไปตำมระเบียบ ดงันัน้ไมน่ำ่มีปัญหำ 

  

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/504080/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/504080/
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‘เลขาฯกกต.’ เผย รับฟังความเห็น ร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. 15 วันก่อนส่งครม. 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 16:17 น. 

 

 

 

 

‘เลขาฯกกต.’ เผย รับฟังความเห็น ร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. 15 วันก่อนส่งครม. คาด 1-2 วนั กกต.ผ่านร่าง กม.พรรค
การเมือง 

 เมื่อเวลำ 11.00 น.วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน ท่ีส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำร

กกต.ใหส้มัภำษณถ์ึงควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรแกไ้ข พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู(พ.ร.ป.) ท่ีเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ 2 ฉบบั 

คือ พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง วำ่ ส ำหรบัรำ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิพ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. อยู่

ระหวำ่งรบัฟังควำมคิดเห็น ซึง่หลงัจำกนี ้15 วนั จะตอ้งจะมีกำรสง่ใหค้ณะรฐัมนตรี (ครม.) สว่นรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.วำ่ดว้ย

พรรคกำรเมือง คำดวำ่ภำยใน 1-2 วนันี ้จะผำ่นท่ีประชมุกกต. ก่อนเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชนตอ่ไป ทัง้นี ้สว่น

รำยละเอียดรำ่งแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบั จะมีกำรปรบัแกอ้กีครัง้หลงัจำกเสนอคณะรฐัมนตรหีรอืไมน่ัน้ ยงัไมท่รำบ เรำก็ตอ้ง

สง่ใหค้ณะรฐัมนตรตีำมกฎหมำย 

เมื่อถำมถงึกรณีทีเ่ลขำธิกำร กกต. มีช่ืออยูใ่นบญัชีรำยช่ือส ำรองของ ส.ว. นัน้ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่ววำ่ ยงัไมถ่งึเวลำเดี๋ยวคอ่ยว่ำอกี

ที ตอนนีเ้ป็นเลขำธิกำร กกต. สว่นเรือ่งดงักลำ่วยงัไมถ่ึงเวลำ และเมื่อถำมถงึควำมพรอ้มในกำรสง่มอบงำนเลขำธิกำร กกต. พ.ต.อ.

จรุงวิทย ์กลำ่ววำ่ ในระบบกำรบรหิำรจดักำรของส ำนกังำนเป็นเรือ่งระเบียบและกฎ ซึง่ก็เป็นไปตำมระเบียบกกต.อยูแ่ลว้ ดงันัน้จึงไม่

นำ่จะมีปัญหำ 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3055059 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3055059
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กกต. คาด1-2วัน ผ่านร่าง พรป.พรรคการเมือง" 

23 พ.ย. 2564 เวลำ 15:31 น.  

 

 

 

 

"เลขาฯกกต." แจง "ร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส." อยูร่ะหว่างรับฟังความคิดเห็น คาดอีก1-2วันผ่าน "ร่างพรป.พรรคการเมือง" 

 วนัที่ 23 พ.ย.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภำษณถ์ึงควำมคืบหนำ้กำร

ด ำเนินกำรแกไ้ข พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ที่เก่ียวกบักำรเลือกตัง้ 2 ฉบบั คือ พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. 

และ พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองนัน้วำ่ ในส่วนของรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. อยู่ระหวำ่งรบัฟังควำมคิดเห็น 

ซึง่หลงัจำกนี ้15 วนั จะตอ้งจะมีกำรสง่ใหค้ณะรฐัมนตรี 

 สว่นรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง คำดวำ่ ภำยใน 1-2 วนันี ้จะผ่ำนที่ประชุม กกต. ก่อนเปิดรบัฟังควำม

คิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งและประชำชน ต่อไป ทัง้นีส้่วนรำยละเอียดรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบั จะมีกำรปรบัแกอ้ีกครัง้หลงัจำก

เสนอคณะรฐัมนตรหีรอืไมน่ัน้ ยงัไมท่รำบ เรำก็ตอ้งสง่ใหค้ณะรฐัมนตรตีำมกฎหมำย 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่เลขำธิกำรกกต. มีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือส ำรองของ ส.ว. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กลำ่วว่ำ ยงัไม่ถึงเวลำเดี๋ยว

คอ่ยวำ่อีกที ตอนนีย้งัเป็นเลขำธิกำร กกต. สว่นเรือ่งดงักลำ่วยงัไมถ่ึงเวลำ 

 เมื่อถำมถึงควำมพรอ้มในกำรส่งมอบงำนเลขำธิกำร กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย ์กล่ำวว่ำ ในระบบกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนกังำนเป็นเรือ่งระเบียบและกฎ ซึง่ก็เป็นไปตำมระเบียบกกต.อยูแ่ลว้ ดงันัน้จึงไมน่ำ่จะมีปัญหำ 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504314 

  

https://www.thansettakij.com/politics/504314
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กกต. จัด Big Day รณรงคเ์ชญิชวนประชาชน ไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง 28 พ.ย. นี ้

วนัท่ี 23 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

เป็นกิจกรรมภำยใตแ้คมเปญ “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” โดยมี คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ อธิบดีกรม

สง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมควบคมุโรค เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เขำ้รว่มกิจกรรม โดยไดเ้นน้ย ำ้กำรออกไป

ใชส้ทิธิในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ที่เป็นกำรเลอืกตัง้วิถีใหม่ 

 ส ำหรบัในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ทำงส ำนกังำน กกต. และภำคีเครอืข่ำย ไดร้ว่มกนัปลอ่ยรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนท่ี รณรงคก์ำร

เลือกตัง้ เพื่อใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเลือกตัง้ท้องถ่ิน และมีควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ใน

วนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน ตัง้แตเ่วลำ 08.00 -17.00 น. ณ หนว่ยเลอืกตัง้ที่มีช่ืออยู่ 

  

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/531530 

  

https://news.ch7.com/detail/531530
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เลือกตั้ง อบต. พบร้องเรียนแล้ว 175 เร่ือง ปมซือ้เสียงมากสุด 

 18:12 |  23 พฤศจิกำยน 2564  

 

 

 

 

เลขาฯ กกต. เผยเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ มีการร้องเรียนแล้ว 175 เร่ือง ส่วนใหญ่กรณี
ซือ้เสียง ขณะที่ต ารวจเข้มงวดสกัดกัน้อาชญากรรม ป้องกนัเหตุรุนแรง 

 วนันี ้(23 พ.ย.2564) พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ กลำ่วถึงกำรเลือกตัง้นำยก อบต. และ

สมำชิก อบต. ในวนัที่ 28 พ.ย.นี ้ว่ำ ขณะนีม้ีตวัเลขค ำรอ้ง 175 เรื่อง ท่ีเป็นส ำนวนแลว้มี 74 ส  ำนวน มำกที่สดุเก่ียวกบัเรื่องกำรซือ้

เสียง 34 ส  ำนวน โดยจงัหวดัที่มีค  ำรอ้งมำกเกิน 10 เรื่อง เช่น จ.นครสวรรค ์จ.พระนครศรีอยธุยำ จ.สระแกว้ จ.อบุลรำชธำนี และ จ.

ชยัภมูิ 

 ทัง้นี ้หำกเป็นส ำนวนแลว้ตอ้งสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 20 วนั กรณีไมแ่ลว้เสรจ็สำมำรถขยำยเวลำได ้2 ครัง้ ครัง้ละ 15 

วนั หำกเกินกว่ำนัน้ตอ้งมีเหตผุลและควำมจ ำเป็น ทัง้นี ้หำกไต่สวนแลว้เสร็จก่อนประกำศผลผูช้นะกำรเลือกตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร 

อำจสั่งระงบัสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูถ้กูกลำ่วหำ ไวเ้ป็นกำรชั่วครำวเป็นระยะเวลำหนึง่ปี (ใบสม้)  

 ขณะท่ี พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ์ กิตติประภสัร ์รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่ำ ผลกำรระดมกวำดลำ้งอำวุธสงครำม อำวุธปืน แต่ละ

กองบญัชำกำรสำมำรถตรวจยดึไดจ้ ำนวนมำก โดยศนูยป์รำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (PCT) ไดส้บืสวนหำขำ่ว

ทำงออนไลน ์และระดมตรวจคน้เมื่อวนัท่ี 19-21 พ.ย.ที่ผำ่นมำ ด ำเนินคดีทัง้อำวธุ เครือ่งกระสนุปืน สิง่เทียมอำวธุปืนจ ำนวนมำก ถือ

เป็นเรื่องที่สุม่เสี่ยงและตอ้งจบัตำกรณีกำรเลือกตัง้ อบต.ทั่วประเทศ เพรำะอำจน ำไปสูก่ำรใชป้ระทษุรำ้ยตอ่ชีวิตของผูส้มคัรดว้ยกนั

เอง 

 ขณะนีย้งัไม่มีกำรข่ำวชัดเจนว่ำ มีกำรเตรียมอำวธุใชท้ ำรำ้ยกันเองระหว่ำงคู่แข่ง แต่ไดป้้องปรำมไวก้่อน และทุกจงัหวดั

ระมดัระวงัในเรือ่งนี ้โดยเฉพำะจงัหวดัที่มีกำรแขง่ขนัสงู และมีงบประมำณสงู 

 

อำ้งอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/310001 
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กกต. ฉะเชิงเทราพร้อมเลอืกตั้งสมาชกิและนายก อบต.  

74 แหง่ คาดปชช.แห่ใช้สทิธ์ิ 80% 

  24 พฤศจิกำยน 2564 08:02 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

วนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 นำยเกรียงศกัดิ ์วงศเ์ลิศประ ยรู ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรำ ไดก้ลำ่วถึงกำรเลอืกตัง้ นำยก อบต. และ สมำชิก 

อบต. ซึ่งจะมีขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 64 ที่จะถึงนี ้ตัง้แต่เวลำ 08.00 – 17.00 น. ขณะนี ้สนง.กกต.จังหวดัฉะเชิงแเทรำ ได้

ด  ำเนินกำรจดักำรไปแลว้ใดแ้ก่ ประชมุชีแ้จงกรรมกำรประ จ ำหนว่ยเลอืกตัง้, ประสำนงำนต ำรวจและปกครองในพืน้ท่ีดแูลควำมสงบ

เรยีบรอ้ย, จดัตัง้และอบรมชดุเคลือ่นท่ีเรว็ที่เป็นเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ, ประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนใหป้ระชำชนออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้, อบรม

ผูส้มคัรใหร้บัทรำบระเบียบกฎหมำย เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน เพ่ือใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งบรสิทุธ์ิยตุิธรรม และถกู

กฎหมำย โดยหำกพบเห็นกำรทจุรติเลอืกตัง้ สำมำรถแจง้ไดท้ี่ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงัหวดัฉะเชิงเทรำ นำยอ ำเภอแต่

ละทอ้งที่ สำยด่วน 1444 หรือผ่ำนแอปพลิเคชั่นตำสบัปะรด ขอให ้ดำวนโ์หลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งจะมีควำมรูเ้ก่ียวกบั

กำรเลอืกตัง้ กำรตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไดอ้ีกดว้ย 

 ส ำหรบักำรเลือกตัง้ นำยก อบต. และ สมำชิก อบต. ฉะเชิงเทรำในวันที่ 28 พ.ย. 64 มีจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ 

400,443 คน มีหน่วยเลือกตัง้ 840 หน่วย ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรำ กล่ำวว่ำ ผูส้มคัรนำยกและสมำชิกท่ีถูกตด้สิทธ์ิในกำรเลือกตัง้ใด้

สง่ไปยงักกต.กลำงเพื่อพิจำรณำสว่นบำงรำยใดเ้ขำ้รอ้งตอ่ศำลจงัหวด้ฉะเชิงเทรำ 

 ผอ.กกต.ยงักลำ่วอีกวำ่ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งนำยก อบต. และ สมำชิก อบต.ไดเ้วน้ว่ำงมำนำนถึง 8 ปี จึงคำดกำรวำ่กำร

เลอืกตัง้ครัง้นีน้ำ่จะมีประชำชนออกมำใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 เปอร ์เซ็นต ์ซึง้สถิติในกำรออกมำใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้

เทศบำลในจงัหวดัฉะเชิงเทรำเมื่อวนัท่ี 28 มี.ค. 2564 ที่ผ่ำนมำ มีผูอ้อกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้จ ำนวนมำกถึง รอ้ยละ 77.52เปอรเ์ซ็นต ์

ของผูม้ืสทิธ์ิลงคะแนน 

 อย่ำงไรก็ตำม อบต.จงัหวดั ฉะเชิงเทรำ 74 แห่งมีกำรขึน้ป้ำยเชิญชวนประชำชนออกมำใชส้ิทธ์ิในวนัอำทิตยท่ี์ 28 พ.ย 64 

ที่จะถึงในอีกไม่ก่ีวนันี ้ตัง้แต่เวลำ 08.00 – 17.00 น.ขอใหป้ระชำชน ชำวจงัหวดัฉะเชิงเทรำออกมำใชส้ิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้คนดีมี

ควำมสำมรำถเข้ำมำบริหำรท้องถ่ินของพวกท่ำนใหม้ีควำมเจริญให้สมกับจังหวัดEEC ส ำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรำพรอ้ม 100 

เปอรเ์ซ็นตแ์ลว้ที่จะใหม้ีกำรเลอืกตัง้สมำชิก และนำยก อบต. ภำยใตม้ำตรำกำร Covid free setting กำรปอ้งกนัโควิด 19 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/300186 
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โค้งท้ายเลือกตั้ง อบต. กกต.ปากน ้า เดนิเคาะประตูบ้าน ชวนออกมาใช้สทิธิ 

23 พ.ย. 2564 14:41 น. 

 

 

 

 

กกต.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง นายก อบต. เดนิเท้ารณรงคเ์คาะประตูบ้านเพื่อเชิญชวนให้
ประชาชน ออกมาใช้สทิธิ ใชเ้สียงเพื่อเลอืกคนดีเข้าไปบริหาร 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วนัที่ 23 พ.ย. 64 นำยวนัชยั คงเกษม ผูว้่ำฯ สมทุรปรำกำร เป็นประธำนเปิดกิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. 

(BIG DAY) ในกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล "ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ 

ใชส้ทิธิโปรง่ใส" ณ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

โดย ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัสมทุรปรำกำร พรอ้มดว้ยภำคีเครอืขำ่ยตำ่งๆ ไดร้ว่มเดินรณรงค์ประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนใหผู้ม้ีสิทธิออกไปใช้

สทิธิเลอืกตัง้สมำชิกและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นี  ้

 ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัสมุทรปรำกำร (กกต.) ร่วมกับทอ้งถ่ินจงัหวดัสมทุรปรำกำร จัด

กิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลอืกตัง้ อบต. จงัหวดัสมทุรปรำกำร ไดจ้ดัรถประชำสมัพนัธเ์คลือ่นท่ี เดินรณรงคเ์คำะประตบูำ้นเพื่อใหป้ระชำชน

ออกมำใช้สิทธิใช้เสียง อย่ำงมั่นใจและเช่ือมั่นในกำรกำรเลือกตัง้วิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ และใช้สิทธิของตนเอง ตำมระบอบ

ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ. 

 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2248675 
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อบต. ควนสตอ เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหค้วามรู้ขัน้ตอนการ
เลือกตั้งและการปฏิบตัิหน้าทีใ่นวนัเลือกตั้ง อบต. อาทติยท์ี ่28 พฤศจิกายนนี ้

23 พ.ย. 2564  

    

 

 

วนันี ้(23 พ.ย. 64) ที่ศำลำประชำคมที่ว่ำกำรอ ำเภอควนโดน อ ำเภอควนโดน จงัหวดัสตลู องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลควนสตอ จดั

โครงกำรจดักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ใหแ้ก่คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ย

เลอืกตัง้และเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลควนสตอ          

 นำงสำวธิดำ ตันเจริญ ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ เปิดเผยว่ำ ดว้ยวันที่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 กกต. ก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทั่วประเทศ โดยองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลควนสตอ เป็น

หน่วยที่มีกำรเลือกตัง้ในวนัเวลำดงักลำ่ว ดงันัน้ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำย ระเบียบและกระบวนกำรจดักำรเลือกตัง้

ใหก้บัเจำ้พนกังำนผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้และเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเลือกตัง้ และซกัซอ้มกำรปฏิบตัิหนำ้ที่จริงในวนัเลือกตัง้ให้

เป็นไปตำมระเบียบและขอ้กฎหมำยที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด รวมทัง้เพื่อปอ้งกนัควำมเสยีหำยในกำรจดักำรเลอืกตัง้ โดย

เลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งถกูตอ้งบรสิทุธ์ิ ยตุิธรรม          

 ส ำหรบักำรจดักำรอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องกำรเลือกตัง้ อบต.ควนสตอ แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รุน่ ระหว่ำงวนัที่ 22-23 ตลุำคม 

2564 เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 มีกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ 

คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้และเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำหนว่ยเลือกตัง้ หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 1-6 เขำ้รบักำรอบรม    

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123141251306 
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กกต. ลพบุรี จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายการเลือกตัง้ อบต.(Big Day) "ทุกเสียงคอืพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สทิธิโปร่งใส" 

23 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

วนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 ที่ลำนอเนกประสงค(์อำคำรโดม) สนำมกีฬำพระรำเมศวร อ ำเภอเมืองลพบรุี จงัหวดัลพบรุี ส  ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัลพบรุีรว่มกบัส ำนกังำนสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบรุี และองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลในจงัหวดัลพบรุี รว่มจดักิจกรรม โคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต.(Big Day)"ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิโปรง่ใส" โดยมี

วตัถปุระสงค ์เพื่อเป็นกำรกระตุน้เชิญชวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ออกไปใชส้ทิธิลงคะแนนเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและ

นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล จ ำนวน 102 แห่งของจงัหวดัลพบรุี อย่ำงพรอ้มเพียงกนั และเป็นกำรแสดงพลงัประชำธิปไตยของ

ประชำชนชำวจงัหวดัลพบรุเีผยแพรสู่ส่ำธำรณชนใหเ้ลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งสจุรติ โปรง่ใส เที่ยงธรรม และชอบดว้ยกฎหมำย โดยตัง้ผูม้ำ

ใชส้ิทธ์ิไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 และจ ำนวนบตัรเสียไม่เกินรอ้ยละ 2 ของจ ำนวนผูใ้ชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ได้

ประกำศใหม้ีกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 

2564 พรอ้มกนัทั่วประเทศ กิจกรรมวนันีม้ี นำยวชิระ เกตพุนัธุ ์รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัลพบรุ ีเป็นประธำนเปิดฯ  

 ส ำหรบักิจกรรมในวนันี ้เป็นกำรรวมพลงัขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลในเขตพืน้ที่อ  ำเภอเมืองลพบรุี จ ำนวน 14 แห่ง โดย

เป็นกำรประชำสมัพนัธเ์ชิงรุกดว้ยกำรปลอ่ยขบวนรถประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนประชำชนไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ และรณรงคไ์มซ่ือ้สทิธิขำย

เสยีง กำรจดักิจกรรมในวนันีไ้ดร้บัควำมรว่มมือจำกหนว่ยงำนตำ่งๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน มีผูเ้ขำ้รว่มกิจกรรม จ ำนวน 200 คน 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123143845325 
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กกต.เพชรบุรี รณรงคก์ารเลอืกตั้ง อบต. โคง้สุดท้าย ประชาสัมพันธเ์ข้มขน้ทุกช่องทางการสื่อสาร เชิญชวนประชาชน
ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ 28 พฤศจิกายน นี้  

 

 

 

 

รอ้ยต ำรวจเอกหญิง ฐำปนีย ์มหำพชรำอรุณใหม ่ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพชรบรุี กลำ่ววำ่ 

สปัดำหน์ีเ้ป็นโคง้สดุทำ้ยของกำรเลือกตัง้ อบต. กกต.จงัหวดัเพชรบรุีไดเ้ตรียมควำมพรอ้มบคุลำกรที่ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ ประจ ำหนว่ย

เลอืกตัง้ รอ้ยละ 80-90 แลว้  

 โดยจดัอบรมใหค้วำมรูบ้ทบำทหนำ้ที่ ภำรกิจที่ตอ้งด ำเนินกำรที่ถกูตอ้งตำมระเบียบและกฎหมำย ใหเ้สร็จสิน้ภำยในวนัท่ี 

26 พฤศจิกำยน นี ้เพื่อใหไ้ปด ำเนินกำรเลือกตัง้ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน  2564 ไดร้ณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ใหป้ระชำชนไปใชส้ิทธ์ิ

เลอืกตัง้เขม้ขน้ ทกุ ๆ อบต.ทกุช่องทำงกำรกำรสือ่สำร เครอืขำ่ย กกต.ก็ลงพืน้ท่ีใหข้อ้มลูกำรเลอืกตัง้ กำรลงคะแนนอยำ่งถกูตอ้ง กำร

เตรยีมควำมพรอ้ม รวมถึงกำรปลอ่ยขบวนรถแหป่ระชำสมัพนัธก์ำรเลอืกตัง้ อบต. จงัหวดัเพชรบรุ ี 

 ทัง้นี ้จึงขอเชิญชวนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ ใช้สิทธ์ิ ใช้เสียง ของท่ำน พิจำรณำเลือกผูแ้ทนเขำ้มำบริหำร อบต. เตรียมบัตร

ประชำชนใหพ้รอ้ม มำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้ท่ีมีรำยช่ืออยู ่รบับตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ เลือกนำยก อบต. 1 ใบ และเลอืกสมำชิก 

อบต. 1 ใบ ทกุเสยีงคือพลงั ออกไปใชเ้สยีงเลอืกตัง้โดยสจุรติ ใชส้ทิธ์ิโดยโปรง่ใส  
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กกต. จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลอืกตั้ง อบต. (big day) “ทุกเสียงคอืพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” 

23 พ.ย. 2564  

 

     

 

 

วนันี ้เวลำ 08.30 น. (23 พ.ย.64) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัอำ่งทอง จดักิจกรรม โคง้สดุทำ้ยเลอืกตัง้ อบต. 

(big day) “ทกุเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุรติ ใชส้ิทธิโปรง่ใส” ณ บริเวณหนำ้องคพ์ระวดัมว่ง อ ำเภอวิเศษชยัชำญ โดยมี นำยวีระศกัดิ ์

วิจิตรแ์สงศรี ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอ่ำงทอง เป็นประธำนในพิธีปลอ่ยขบวนรถประชำสมัพนัธเ์คลื่อนที่รว่มรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์กำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123170815464 
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กกต. จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) 

 เดินรณรงคเ์ชิญชวนประชาชนเลือกตั้งท้องถิน่ (อบต.) 28 พฤศจิกายน นี้ 

23 พ.ย. 2564  

    

วนัที่ 23 พ.ย. 64 เวลำ 09.30 นำงสำววิชชุดำ เมฆำวงศ ์ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ประจ ำจงัหวดั

ชลบรุี เป็นประธำนจดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (BIG DAY) ตำมโครงกำรรณรงคส์รำ้งจิตส ำนึกวิถีชีวิตประชำธิปไตยและ

กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน เชิญชวนประชำชนใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน อบต. 28 พฤศจิกำยน2564 โดยมี ขำ้รำชกำร ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น 

ประชำชน เขำ้รว่มพิธีเปิด ณ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองขยำด อ ำเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี 

 ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ได้ก ำหนดใหว้นัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เป็นวนัเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (นำยก อบต.) ทัง้ 5,300 แห่งทั่วประเทศส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลือกตัง้ จงัหวดัชลบรุี จึงไดจ้ดักิจกรรมโคง้สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (BIG DAY) โดยเป็นกำรเดินรณรงคป์ระชำสมัพนัธใ์หค้วำมรู ้

เชิญชวน และใหค้  ำแนะน ำแก่ประชำชนท่ีอยู่ในบรเิวณต ำบลหนองขยำด อ ำเภอพนสันิคม น ำโดยรถกระจำยเสียง เพ่ือใหไ้ปใชส้ทิธ์ิ

เลือกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. ในวนัที่ 28  พฤศจิกำยน 2564 นี ้อีกทัง้ ยงัเป็นกำรสรำ้งจิตส ำนกึประชำชนใหรู้ ้จกัหนำ้ที่พลเมือง

ในระบอบประชำธิปไตย โดยชีใ้หเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของพลงัประชำชนที่มีสว่นส ำคญัในกำรเลือกผูน้  ำทอ้งถ่ินที่จะมำพฒันำชมุชน

ของตนเองใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ มีควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ทัง้นี ้บรรยำกำศกำรเดินรณรงคเ์ป็นไปดว้ยควำมคกึคกั ประชำชนรบัรูข้อ้มลูกำร

เลอืกตัง้ เนื่องจำกมีกำรประชำสมัพนัธม์ำอยำ่งตอ่เนื่อง 

 ในสว่นของจงัหวดัชลบรุ ีจะมีกำรจดักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

ทัง้สิน้ 49 แห่ง ซึ่งในขณะนีไ้ดม้ีกำรประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนไดร้บัทรำบในหลำยช่องทำง พรอ้มใหป้ระชำชนตรวจสอบรำยช่ือได้

จำก เว็บไซต ์https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยใส่หมำยเลขบตัร

ประจ ำตวัประชำชน ซึง่สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือ ล ำดบัท่ี เขตกำรเลอืกตัง้ และหนว่ยเลอืกตัง้ ไดใ้นแอปพลเิคชนัดงักลำ่ว  

 หำกผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ได ้ใหแ้จง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธ์ิไดท่ี้ นำยทะเบียนอ ำเภอท่ีตน

มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้น หรือจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือแจง้เหตุทำงอิเล็กทรอนิกส ์ที่เว็บไซต ์www.bora.dopa.go.th 

หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน  Smart Vote  สำยด่วน 1444 ก่อนหรือหลงัวนัเลือกตัง้ 7 วนั คือ ระหว่ำงวนัที่ 21-27 

พฤศจิกำยน 2564 และวนัท่ี 29  พฤศจิกำยน  -  5 ธนัวำคม  2564 เพื่อปอ้งกนักำรถกูจ ำกดัสทิธก์ำรเลอืกตัง้  

ทัง้นี ้ในวนัเลอืกตัง้ เตรยีมบตัรประชำชนไปใหพ้รอ้มในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้และสวมใสห่นำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ 

พรอ้มปฏิบตัิตำมมำตรกำรปอ้งกนัโควิด-19 อยำ่งเครง่ครดั 
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อบต. สนามชัย จัดกิจกรรมรณรงค ์“โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

23 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

วนันี ้(23 พ.ย. 64) องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสนำมชยัไดจ้ดักิจกรรมประชำสมัพนัธร์ณรงคก์ำรใชส้ทิธิเลอืกตัง้สมำชิกองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลสนำมชยั ซึ่งก ำหนดลงคะแนนเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 โดยมี 

นำยณฐัภทัร สวุรรณประทีป ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสพุรรณบรุี เป็นประธำนในพิธี พรอ้มดว้ย ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั

สพุรรณบรุี นำยอ ำเภอเมืองสพุรรณบุรี หวัหนำ้สว่นรำชกำร ขำ้รำชกำรและเจำ้หนำ้ที่องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลสนำมชยั นกัเรียน

นกัศกึษำ และกลุม่มวลชนตำ่งๆ ในพืน้ท่ีต ำบลสนำมชยั เขำ้รว่มกิจกรรมเดินรณรงคค์รัง้นี ้ภำยใตค้  ำขวญั “ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้

สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส” ณ บรเิวณหนำ้โรงน ำ้แข็งไอยรำ ม.4 ต.สนำมชยั อ.เมืองสพุรรณบรุ ี

 นำยวชิรวิชญ ์บวัมี ปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสนำมชยั กลำ่ววำ่ กำรจดักิจกรรมในครัง้นี ้เป็นกำรประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ในเขตพืน้ต ำบลสนำมชยัไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเลอืกตัง้สมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบลสนำมชยั ใหม้ีควำมตื่นตวัในกำรออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ใหม้ำกที่สดุ ทัง้นี ้

กำรเลอืกตัง้ในครัง้นี ้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสนำมชยัมีผูใ้ชส้ทิธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ 9,090 คน มีเขตเลอืกตัง้ 6 เขต (6 หมูบ่ำ้น) หนว่ย

เลอืกตัง้ลงคะแนน 13 หนว่ย 

 โดยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสพุรรณบุรี กล่ำวเชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทุกคนใหอ้อกไปใชส้ิทธิ และขอใหป้ระชำชนที่ไปสิทธิ

เลือกตัง้ใหป้ฏิบตัิตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสขุอย่ำงเคร่งครดั เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนำ 

2019 พรอ้มช่ืนชมในกำรจัดกิจกรรมครัง้นี ้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงพลังของประชำธิปไตยจำกทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้องที่ตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่ทอ้งถ่ินและจงัหวดัสพุรรณบรุตีอ่ไป 
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กกต. จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนผู้มีสิทธิอกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.วันอาทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

23 พ.ย. 2564     

 

 

 

 

นำยจิระ ทองอรำ่ม รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัจนัทบรุี รกัษำกำรในต ำแหนง่ ผูอ้  ำนวยกำร

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัจนัทบรุ ีเปิดเผยวำ่ กำรเลอืกตัง้ นำยก อบต.และ สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลของจงัหวดัจนัทบรุ ีที่ กกต.ก ำหนดวนัเลอืกตัง้อำทิตยน์ี ้28 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 8 โมงเชำ้ ถึง 5 โมงเย็นในสว่นของจงัหวดั

จันทบุรีมี อบต.ที่จะเลือกตัง้ทัง้สิน้ 34 แห่ง มีหน่วยเลือกตัง้รวม 407 หน่วย ประกอบดว้ยเขตอ ำเภอเมือง 4 อบต./ อ ำเภอขลงุ 5 

อบต. / อ ำเภอท่ำใหม ่7 อบต. / อ ำเภอแหลมสิงห ์4 อบต./อ ำเภอโป่งน ำ้รอ้น 2 อบต./อ ำเภอสอยดำว 4 อบต./อ ำเภอนำยำยอำม 4 

อบต.และ อ ำเภอแก่งหำงแมว 4 อบต.  

 ส ำหรบักำรเลือกตัง้ครัง้นีเ้นื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณโ์ควิด -19 ทำง กกต.ไดก้ ำหนดหน่วยเลือกตัง้ และ คหูำเลือกตัง้

ตำมมำตรกำรเวน้ระยะห่ำง ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด -19 ในแต่ละหนว่ย กรรมกำรประจ ำหนว่ยเลือกตัง้ไดม้ีแผนส ำรอง

ในกำรแยกตวัผูท้ี่คดักรองแลว้มีอุณหภูมิร่ำงกำยสงูใหล้งคะแนนในคูหำพิเศษที่จัดเตรียมไว ้มีมำตรกำรป้องกันโควิด -19 อย่ำง

เขม้ขน้ในบรเิวณหนว่ยเลอืกตัง้  

 ส ำหรบัผลกำรนบัคะแนนซึ่งมีบตัรลงคะแนน 2 ใบ คือเลือกนำยก อบต. และ เลือกสมำชิก อบต. ประชำชนสำมำรถดผูล

กำรเลอืกตัง้ไดท้ี่หนำ้ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล นัน้ ๆ คำดผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรจะรูผ้ลไดป้ระมำณไมเ่กินเที่ยงคืน  

 อยำ่งไรก็ตำมกำรเลอืกตัง้ อบต.ทัง้ 34 แหง่ของจงัหวดัจนัทบรุใีนวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 นี ้/ อบต.ที่ลงสมคัรนำยกแบบไม่

มีคู่แข่งรวม 9 แห่ง ประกอบดว้ย อบต.คลองนำรำยณ์,หนองบวั,ตรอกนอง,ตะกำดเงำ้,สีพยำ.บ่อพ,ุทรำยขำว,ปะตง และ อบต.วงั

ใหม่ / อบต.ที่มีผูส้มคัรนำยก 2 รำย รวม 15 แห่งประกอบดว้ย อบต.ท่ำชำ้ง,วงัสรรพรส,ตะปอน,บำงชนั,โขมง,เขำแกว้,ทุ่งเบญจำ,

บำงกะไชย,โป่งน ำ้รอ้น,เทพนิมิต,ทุ่งขนำน,กระแจะ,นำยำยอำม,เขำวงกต และ อบต.ขนุซ่อง / อบต.ที่มีผูส้มคัรนำยก 3 รำย รวม 8 

แห่ง ประกอบดว้ย อบต.คมบำง,คลองขุด,ร  ำพนั,บำงสระเกำ้,เกำะเปริด,หนองช่ิม,วงัโตนด และ อบต.สำมพี่นอ้ง และ อบต.ที่มี

ผูส้มคัรนำยก 4 รำย มี 2 แหง่ คือ อบต.สะตอน กบั อบต.แก่งหำงแมว  

 และคำดวำ่กำรเลือกตัง้ อบต.ครัง้นีจ้ะมีผูม้ีสิทธิในจงัหวดัจนัทบรุีออกมำใชส้ิทธิมำกกวำ่รอ้ยละ 70 หำกประชำชนพบเห็น

กำรกระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้สำมำรถแจง้ไดท้ี่ กกต.จงัหวดัจนัทบรุี หมำยเลขโทรศพัท ์039 301184 หรือ แจง้ทำง แอพพลิเคชั่น

ตำสบัปะรด  

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123152130368  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123152130368
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กกต. นครนายก เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. 

23 พ.ย. 2564  

    

จงัหวดันครนำยก กกต.ติวเขม้เจำ้หนำ้ที่ เตรียมควำมพรอ้มกำรเลือกตัง้ อบต. วนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 พนัต ำรวจโท กนก สงวน

พรรค ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดันครนำยก ร่วมบรรยำยใหค้วำมรู ้กำรอบรมเจำ้พนกังำน

ผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ประจ ำหนว่ยเลือกตัง้ และผูช้่วยเหลือคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลือกตัง้ ณ หอประชุมโรงเรียนเขำเพิ่มนำรผีล

วิทยำ หมู ่1 ต ำบลเขำเพิ่ม อ ำเภอบำ้นนำ จงัหวดันครนำยก  

 พนัต ำรวจโท กนก สงวนพรรค ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดันครนำยก กลำ่วว่ำ  ที่ผ่ำน

มำทำงส ำนกังำนฯไดจ้ดัโครงกำรฝึกอบรม เจำ้พนกังำนผูด้  ำเนินกำรเลือกตัง้ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ และผูช้่วยเหลือคณะกรรมกำร

ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ ในกำรเลอืกตัง้สมำชิกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลตำ่งๆในจงัหวดันครนำยก 

เพื่อเตรยีมกำรจดักำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกอบต.ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่จะถึงนี ้

 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123171513472 

  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123171513472
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กกต.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส” 

 23 พฤศจิกำยน 2564 11:33 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ เมื่อวนัที่ 23 พ.ย.64 นำยวชิัระ เกตพุนัธุ ์รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัลพบรุี ไดเ้ป็นประธำน เปิดกิจกรรม รณรงคโ์คง้

สดุทำ้ยเลือกตัง้ อบต. (Big Day) “ทกุเสียง คือ พลงัเลือก ตัง้สจุริตใชส้ิทธิโปรง่ใส” ซึ่งส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ

จงัหวดัลพบรุี และ ส ำนกังำนสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบรุี ไดร้ว่มกนัจดัขึน้ ณ ลำนอเนกประสงค ์สนำมกีฬำพระรำเม

ศวร อ ำเภอเมือง จงัหวดัลพบรุ ี

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรกระตุน้เชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ออกไปใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 102 แห่ง ของจังหวดัลพบุรี อย่ำงพรอ้มเพรียงกนั และเป็นกำรแสดงพลงัประชำธิปไตยของ

ประชำชนชำวจงัหวดัลพบรุ ีเผยแพรสู่ส่ำธำรณชนใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งสจุรติโปรง่ใสเที่ยงธรรม และชอบดว้ยกฎหมำยโดยตัง้ผู้

มำใชส้ทิธ์ิ ไมต่  ่ำกวำ่ รอ้ยละ 80 และมีจ ำนวนบตัรเสยีไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของจ ำนวนผูใ้ชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้

ไดป้ระกำศใหม้ีกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในวนัอำทิตยท์ี่ 28พฤศจิกำยน 

2564 พรอ้มกนัทัง้ประเทศ 

ส ำหรบักิจกรรมประกอบดว้ย กำรรวมพลงัขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในเขตพืน้ที่อ  ำเภอเมืองลพบรุี จ ำนวน 14 แห่งโดยเป็นกำร

ประชำสมัพนัธเ์ชิงรุกและวงกวำ้งในพืน้ที่ พรอ้มทัง้ปลอ่ยขบวนรถประชำสมัพนัธ ์ไปรอบตวัเมืองลพบรุี และเดินเชิญชวนประชำชน

ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ควบคู่กับกำรรณรงค ์“ไม่ซือ้สิทธิขำยเสียง เพื่อใหก้ำรเลือกตัง้สจุริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” โดยมีผูเ้ขำ้ร่วม

กิจกรรมจ ำนวน 200 คน 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/299945 
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เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไปใชส้ิทธิไม่ได้ท าอยา่งไร 

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 - 16:04 น. 

 

เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64 ไปใช้สิทธิไม่ได้ ตอ้งท าอยา่งไร ถกูจ ากดัสิทธิอะไรบ้างหากไม่แจ้งเหตุจ าเป็นตอ่นายอ าเภอ 

 วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ ภำยหลงัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหว้นัอำทิตยท์ี่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 เป็นวนัเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) 5,300 แหง่ทั่ว

ประเทศ 

 “ประชำชำติธุรกิจ” สรุปขอ้มลูกำรด ำเนินกำรส ำหรบัผูท้ี่ไมส่ำมำรถเดินทำงไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดใ้นวนัดงักลำ่วได ้รวมถงึ

กำรถกูจ ำกดัสทิธิหำกไมไ่ปเลอืกตัง้ โดยไมแ่จง้เหตคุวำมจ ำเป็น 

ไปเลือกตั้ง อบต. ไม่ได้ท าอยา่งไร 

ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิ เนื่องจำกมเีหตจุ ำเป็น ใหแ้จง้เหตตุอ่นำยทะเบียนอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) ท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบยีน

บำ้น โดยท ำเป็นหนงัสอื ซึง่ตอ้งระบเุลขประจ ำตวัประชำชน และที่อยูต่ำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นภำยใน 7 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ และ

ภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ สำมำรถแจง้ดว้ยตวัเอง หรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นไปยื่นแทน หรอืจดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปเลอืกตั้ง อบต. 

ส ำหรบัเหตผุลจ ำเป็นท่ีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ ไมส่ำมำรถไปเลอืกตัง้ไดใ้นวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน มดีงันี ้

 1.มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ดว่นท่ีตอ้งเดินทำงไปพืน้ท่ีหำ่งไกล 

2.เจ็บป่วยและไมส่ำมำรถเดินทำงไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้

3.เป็นคนพิกำรหรอืทพุพลภำพ หรอืผูส้งูอำยแุละไมส่ำมำรถเดินทำงไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได  ้

4.เดินทำงออกนอกรำชอำณำจกัร 

5.มีถ่ินท่ีอยูห่ำ่งไกลจำกทีเ่ลอืกตัง้เกินกวำ่ 100 กิโลเมตร 

6.ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเขตเลอืกตัง้ 

7.มีเหตสุดุวิสยัหรอืเหตอุื่นที่ กกต.ก ำหนด 

ในกรณีที่ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไดแ้จง้เหตไุวแ้ลว้ หำกในวนัเลอืกตัง้ เหตดุงักลำ่วไดส้ิน้สดุลง ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้สำมำรถไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ที่

หนว่ยเลอืกตัง้ที่ตนมีสทิธิเลอืกตัง้ไดเ้ลย 

ไม่ไปเลือกตั้ง อบต. เสียสทิธิอะไรบ้าง 
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1.สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ส. หรอื ส.ถ./ผ.ถ. หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ว. 

2.สมคัรรบัเลอืกเป็นก ำนนัและผูใ้หญ่บำ้น 

3.เขำ้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 

4.ด ำรงต ำแหนง่ขำ้รำชกำรกำรเมอืง และขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมือง 

5.ด ำรงต ำแหนง่รองผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน เลขำนกุำรผูบ้รกิำรทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนกุำรผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ประธำนท่ีปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

ที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน หรอืคณะที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

6.ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรประธำนสภำทอ้งถ่ิน ผูช้ว่ยเลขำนกุำร ประธำนสภำทอ้งถ่ิน และเลขำนกุำรรองประธำนสภำทอ้งถ่ิน  

ทัง้นี ้กำรถกูจ ำกดัสทิธิขำ้งตน้ ก ำหนดเวลำครัง้ละ 2 ปี 

อำ้งองิ : https://www.prachachat.net/politics/news-779440 
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เลือกตั้งอบต. 2564 วนัไหน วนัที่เท่าไร เวลากี่โมง เช็คไดท้ีน่ี่ 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 8:01 น. 53 

 

เลือกตั้ง อบต. 2564 วันไหน วันที่เท่าไร หยอ่นบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "นายก อบต.-ส.อบต." ได้ตั้งแต่กี่โมง มี
ขั้นตอนอยา่งไรบ้าง สรุปรายละเอียดไว้ให้ครบที่น่ี 

 เลอืกตัง้อบต. 2564 จำกกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหม้ีกำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

(นำยก อบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (สมำชิก ส.อบต.) เพียงวนัเดียว คือ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 

ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น. โดยไมม่ีกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนำ้แตอ่ยำ่งใด  

 ฐำนเศรษฐกิจ พำไปทบทวนคณุสมบตัิ และลกัษณะตอ้งหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. พรอ้มเปิดขัน้ตอนกำรลงคะแนน

เสยีงเลอืกตัง้ อบต.ปีนีก้นัอกีครัง้  

คุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.2564 

 1.มีสญัชำติไทยแตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยแปลงสญัชำติตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

2.มีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ คือ บคุคลท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 30 พ.ย.2546 

 3.มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปีนบัถึงวนัเลอืกตัง้ คือ บคุคลที่มีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัท่ี 29 พ.ย.2563 

 ทัง้นี ้สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผูม้ีสทิธิลงคะแนนเลอืกตัง้ อบต.ปีนีไ้ดท้ี่เว็บไซต ์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรอื คลกิเขำ้ทีเ่ว็บไซต ์www.ect.go.th รวมถึงทำงแอปพลเิคชั่น 

Smart Vote ในระบบ iOS และระบบ Android โดยสำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี่  

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 

1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรตหรอืนกับวช 

2.อยูใ่นระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ไมว่ำ่คดีนัน้จะถงึที่สดุแลว้หรอืไม่ 

3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย  

4.วิกลจรติหรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด   

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตัง้ อบต. 2564  

1.ตรวจสอบรำยช่ือผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่ติดประกำศไวห้นำ้หนว่ยเลอืกตัง้ พรอ้มจ ำล ำดบัท่ีไวเ้พื่อแจง้เจำ้หนำ้ที่ กปน. 

2.วดัอณุหภมูิและลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์

 3.ยื่นหลกัฐำนแสดงตน บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื บตัร หรอื หลกัฐำนท่ีทำงรำชกำรหรอืหนว่ยงำนของรฐัออกใหท้ีม่ีรูป

ถ่ำยและมีเลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้มลงลำยมือช่ือหรอืพิมพล์ำยนิว้มือในบญัชีรำยช่ือ  

 4.รบับตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ ลงลำยมอืช่ือ หรอื พิมพล์ำยนิว้หวัแมม่ือบนตน้ขัว้บตัร รบับตัรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน (สแีดง) รบั

บตัรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน (สนี ำ้เงิน)  

5.เขำ้คหูำ ท ำเครือ่งหมำยในบตัรเลอืกตัง้ 

 ท ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X) ลงในช่องท ำเครือ่งหมำยในบตัรสมำชิก อบต.โดยเลอืกไดต้ำมจ ำนวนสมำชิกที่แตล่ะเขตพงึมี 

ท ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X) ลงในบตัรเลอืกนำยก อบต. ไดห้มำยเลขเดียว  หำกไมป่ระสงคเ์ลอืกใครใหท้ ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X) 

ลงในช่องไมป่ระสงคเ์ลอืกผูใ้ด พบับตัรเลอืกตัง้  

6.หยอ่นบตัรเลอืกตัง้ลงในหีบบตัรเลอืกตัง้ดว้ยตวัเอง โดยตรวจสอบหีบบตัรเลอืกตัง้ใหถ้กูประเภท ก่อนหยอ่นบตัรดว้ยตนเอง 

 7.ลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนออกจำกคหูำ  

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504366 
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ผูมี้สิทธิเลอืกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต." 

23 พ.ย. 2564 เวลำ 16:00 น.6.0k 

 

 

 

 

 

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษความผิด 7 กระทง "เลือกตั้ง อบต." ฝ่าฝืนปรับหนักหลกัแสน-จ าคุก-เพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้
สูงสุด 20 ปี 

 นบัถอยสปัดำหส์ดุทำ้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 

5,300 แหง่ทั่วประเทศในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น. 

 กำรเลือกตัง้ อบต.ในรูปแบบกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินรอบนี ้เมื่อเขำ้คหูำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้จะไดร้บับตัร 2 ใบแบ่งเป็นนำยก อบต.

ซึง่กำกบำทไดห้มำยเลขเดียว และบตัรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ อบต.ไดไ้มเ่กินจ ำนวนสมำชิกที่แตล่ะเขตนัน้พงึมี 

 ส ำหรบัประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ อบต.ทั่วประเทศ "กกต." ไดก้ ำหนดวิธีปฏิบตัิในวนัใชส้ทิธิเลือกตัง้ โดยเฉพำะหลกัฐำนท่ี

ใชแ้สดงตนในกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ มีดงันี ้

 1.บตัรประจ ำตวัประชำชน (บตัรที่หมดอำยก็ุใชไ้ด)้ 

 2.บตัรหรือหลกัฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัออกใหท้ี่มีรูปถ่ำย และมีเลขประจ ำตวัประชำชน อำทิ บตัร

ประจ ำตวัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำง (พำสปอรต์)  

 กำรเลอืกตัง้ อบต.2564 เป็นกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินล ำดบัท่ี 3 ตอ่จำกเลอืกตัง้ อบจ. และเลอืกตัง้เทศบำล ซึง่ในครัง้นี ้กกต.ได้

อ ำนวยควำมสะดวกให ้"ผูพ้ิกำร-ทุพพลภำพ-ผูส้งูอำยุ" เป็นพิเศษ หรือจัดใหม้ีกำรช่วยเหลือในกำรออกเสียงลงคะแนน "เลือกตัง้ 

อบต." ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ "กรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้" แตต่อ้งใหบ้คุคลนัน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนดว้ยตนเอง 

 แต่มีขอ้ยกเวน้ลกัษณะทำงกำยภำพ ท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงในบตัรเลือกตัง้ได ้จะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมกำร

ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ เป็นผูก้ระท ำกำรแทน โดยควำมยินยอม และเป็นไปตำมเจตนำของคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำย ุ

 

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต." 

ส ำหรบัขอ้บงัคบัใน "พ.ร.บ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562" ไดก้ ำหนด "ขอ้หำ้ม" กระท ำควำมผิดตอ่

เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ ท่ีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ตอ้งพึงระวงั ประกอบดว้ย 
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 1.หำ้มมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ผูใ้ด ใชบ้ตัรอื่นที่มิใช่บตัรเลือกตัง้ ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เพื่อกำรออกเสยีง

ลงคะแนนผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต ่1 ปีถึง 10 ปี หรือปรบัตัง้แต ่20,000-200,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำล

สั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 20 ปี (มำตรำ 85) 

 2.หำ้มมิใหผู้ใ้ดจงใจท ำเครื่องหมำยโดยวิธีใดไวท้ี่บตัรเลอืกตัง้ นอกจำกเครื่องหมำยที่ลงคะแนน ผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษ

จ ำคกุไมเ่กิน 5 ปีหรอืปรบัไมเ่กิน 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ 10 ปี (มำตรำ 86) 

 3.ในระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนน ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพ "บัตรเลือกตั้ง" เพื่อให้เห็น

เครื่องหมำยลงคะแนนในคหูำเลือกตัง้ ผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัไม่เกิน 20,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(มำตรำ 87) 

 4.หำ้มมิใหผู้ใ้ดน ำบตัรเลือกตัง้ใส่ในหีบบตัรเลือกตัง้ โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบญัชี

รำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เพื่อแสดงวำ่ มีผูม้ำแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจำกควำมจรงิ หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตใุห้

มีบตัรเลือกตัง้เพิ่มขึน้จำกควำมจริง ผูใ้ดฝ่ำฝืน ระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต่ 1-10 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 20,000-200,000 หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั 

และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ 20 ปี (มำตรำ 88) 

 5.หำ้มมิใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้น ำบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้ แสดงต่อผูอ้ื่นเพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบว่ำตนไดล้งคะแนน

เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัไม่เกิน 2 หมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้

ปรบั (มำตรำ89) 

 6.ผูใ้ดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดัเลีย้งสรุำทกุชนิด ในเขตเลือกตัง้ ในระหว่ำงเวลำ 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลือกตัง้

หนึ่งวนัจนถึงเวลำ 18.00 น.ของวนัเลือกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 6 เดือน หรือปรบัไม่เกิน 10,000 บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(มำตรำ 123) 

 7.ผูใ้ดเล่นหรือจัดใหม้ีกำรเล่นกำรพนันขนัต่อใดๆ เก่ียวกับผลของกำรเลือกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ 1-5 ปี หรือ

ปรบัตัง้แต ่20,000-100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ของผูเ้ลน่ 10 ปี และเพิกถอนสทิธิสมคัรรบั

เลอืกตัง้ของผูจ้ดัใหม้ีกำรเลน่ 

 ถำ้กำรกระท ำเป็นกำรกระท ำของผูส้มคัรเสียเอง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ 1-10 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 20,000-200,000 

บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสั่งเพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูน้ัน้ (มำตรำ 124) 

 

ทัง้หมดเป็นคูม่ือผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ นำยก อบต.และสมำชิกสภำ อบต. ในศกึ "เลอืกตัง้ อบต." วนัท่ี 28 พ.ย.2564 ในแนวทำงปฏิบตัิที่ผู้

มีสทิธิเลอืกตัง้ควรรู ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั. 

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/973386 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/973386
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รับมือเลือกตั้ง อบต. ตร.ตั้งศูนยเ์กาะติด "หวัคะแนน-ผู้มีอทิธิพล" 

23 พ.ย. 2564 เวลำ 13:35 น. 31 

 

 

รอง ผบ.ตร. เตือน "หัวคะแนน-ผู้มีอทิธิพล" ใช้ความรุนแรงหรือท าผิดกฎหมายเลอืกตั้ง สั่งจับตาพืน้ที่กองบัญชาการ
ต ารวจภธูรภาค 9 ภาค 8 ภาค 7 และ ภาค 2 หลงัการข่าว ชี ้จะมีการใช้ความรุนแรงและท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 

วนัท่ี 23 พ.ย.2564 พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ ์กิตติประภสัร ์รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ(รอง ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.จิรพฒัน ์ภมูิจิตร ผู้

บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 1 (ผบช.ภ.1) แถลงผลกำรระดมกวำดลำ้งอำชญำกรรมในพืน้ที่ บช.ภำค 1 ระหว่ำงเดือนตุลำคม - 

พฤศจิกำยน 2564 เพื่อป้องกันเหตุอำชญำกรรมต่ำงๆ และป้องกันเหตุควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึน้ ก่อนกำร เลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ  

ผลกำรจบักมุมีกำรกวำดลำ้งจบักมุเก่ียวกบัอำวธุปืนทัง้สิน้ 718 กระบอก สำมำรถจบักมุผูต้อ้งหำได ้724 คน โดยพืน้ท่ีที่มีกำรจบักมุ

อำวธุปืนไดม้ำกที่สดุ คือ  พระนครศรอียธุยำ 103 รำย สว่นพืน้ท่ีที่สำมำรถจบักมุผูต้อ้งหำไดม้ำกที่สดุ คือ สมทุรปรำกำร 105 คน  

 ส่วนกำรจับกุมคดีที่เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติด สำมำรถจบักุมผูต้อ้งหำไดร้วม 1411 คน โดยพืน้ที่ที่สำมำรถจบักุมผูต้อ้งหำ

ไดม้ำกที่สดุ คือ สมทุรปรำกำร สว่นกำรจบักมุผูต้อ้งหำที่เก่ียวขอ้งกบัคดีแรงงำนตำ่งดำ้ว สำมำรถจบักมุผูต้อ้งหำไดร้วม 2,321 คน 

โดยพืน้ท่ีสำมำรถจบักมุผูต้อ้งหำไดม้ำกที่สดุ คือ สมทุรปรำกำร 472 คน 

 ขณะท่ี พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ์ เปิดเผยว่ำ ขณะนีไ้ดเ้ริ่มเปิดศูนยอ์  ำนวยกำรและควบคุมกำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยกำร

เลือกตัง้ประจ ำต ำรวจภธูรจงัหวดั ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกำยน จนถึงวนัที่ 2 ธันวำคม นี ้เพื่อติดตำมสถำนกำรณข์่ำวเฝำ้ระวงับคุคล

หรือกลุ่มบุคคลที่อำจก่อเหตคุวำมรุนแรงและมีกำรจดัชุดป้องกันปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเลือกตัง้ออกตรวจตรำ

ปอ้งกนักำรกระท ำควำมผิดในช่วงโคง้สดุทำ้ยซึง่ทั่วประเทศมีหนว่ยเลอืกตัง้กวำ่ 6 หมื่นหนว่ย 

โดยมีพืน้ที่ที่มีกำรแข่งขนัสงู 382 แห่งใน 33 จงัหวดัที่อำจมีกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักฎหมำยเลือกตัง้ โดยก่อนหนำ้นีไ้ดม้ีกำร

ระดมกวำดลำ้งอำชญำกรรมทั่วประเทศและมีกำรจับกุมผูต้อ้งหำไดร้วม 25,000 กว่ำคน พรอ้มของกลำงอำวุธปืน 3,000 กว่ำ

กระบอก อำวธุสงครำม 19 กระบอก วตัถรุะเบิด 74 ลกู เครือ่งกระสนุ 1,000 กวำ่นดั 

 

  ทัง้นีไ้ดม้ีกำรก ำชบัต ำรวจทกุนำยใหเ้ตรียมควำมพรอ้มในกำรดแูลกำรเลือกตัง้และดแูลเรื่องกำรจรำจรในช่วงวนัเลือกตัง้

ดว้ยเพื่อใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 จำกขอ้มลูกำรขำ่วพบ ภำพรวมพืน้ที่เฝำ้ระวงัในกำรก่อเหตใุชค้วำมรุนแรงหรือท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ ที่ส  ำนกังำนต ำรวจ

แห่งชำติเฝำ้ระวงัจบัตำมอง คือ พืน้ที่กองบญัชำกำรต ำรวจภธูรภำค 9 ภำค 8 ภำค 7 และภำค 2 ซึ่งพืน้ที่ที่มีกำรขำ่ววำ่จะมีกำรก่อ
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เหตใุชค้วำมรุนแรงและกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้มำกที่สดุ คือ กองบญัชำกำรต ำรวจภธูรภำค 8 และ 9 เนื่องจำกพบวำ่เป็นพืน้ที่ที่

มีกำรแขง่ขนัสงูอีกทัง้ยงัมีเหตทุี่เก่ียวขอ้งตอ่กำรประทษุรำ้ยตอ่รำ่งกำยมำกที่สดุ  

  ทัง้นีเ้ช่ือวำ่เหตคุวำมรุนแรงในพืน้ที่ชำยแดนภำคใต ้ไม่น่ำจะเขำ้มำมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินในครัง้นี ้ส  ำหรบั

ในพืน้ที่กองบญัชำกำรต ำรวจภธูรภำค 1 มีพืน้ที่เฝำ้ระวงัเป็นพิเศษคือพืน้ที่ต  ำรวจภธูรจงัหวดันนทบรุี สระบรุี และลพบรุี ซึ่งจำกกำร

กวำดลำ้งอำวธุปืนในพืน้ท่ีโดยรวมพบวำ่สว่นใหญ่เป็นอำวธุปืนเถ่ือนผิดกฎหมำยหรอืยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นมือโดยถกูตอ้งตำมกฎหมำยเสีย

สว่นใหญ่ ประยงคร์บัวำ่มีอำวธุปืนท่ีอยูใ่นควำมครอบครองของหวัคะแนนและกลุม่กำรเมืองอยูเ่ลก็นอ้ย  

อย่ำงเช่นกรณีของในพืน้ที่ต  ำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีที่มีกำรพบอำวุธปืน Hk 1 กระบอก ซึ่งจำกขอ้มูลพบว่ำยังมีอำวุธปืนอีก 3 

กระบอกที่ต  ำรวจอยูร่ะหวำ่งกำรติดตำมจบักมุเพิ่มเติม จึงขอเตือนไปถึงกลุม่หวัคะแนนผูม้ีอิทธิพลและนกักำรเมืองในพืน้ท่ีตำ่งๆหำก

พบวำ่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเลอืกตัง้และใชค้วำมรุนแรงในพืน้ท่ีพรอ้มน ำก ำลงัเขำ้จบักมุด ำเนินคดีทนัทีไมม่ีละเวน้  

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504291 
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"วิษณุ" เผย กกต. ส่งร่าง พรป.เลือกตั้ง ส.ส. เข้าครม. ธันวานี้ รับยุบสภากอ่นประกาศ กม.ลูกยุง่แน่!! 

  23 พฤศจิกำยน 2564 14:42 น.   

 

 

 

 

“วิษณุ” คาด กกต. ส่งร่าง พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ให้ ครม. ธ.ค.นี้ พร้อมเสนอสภา ม.ค.65 ชีถ้า้ยุบสภาก่อนประกาศ กม.ลกู
ยุง่แน่ ภาวนาอยา่ใหเ้กดิ 

 วนัที่ 23 พ.ย.64 เวลำ 13.40 น. ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี ใหส้มัภำษณถ์ึงควำมคืบหนำ้

ในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. ในส่วนของรฐับำลว่ำ ตอนนีร้่ำงที่ กกต.

ด ำเนินกำรยกรำ่ง พ.ร.ป.ดงักลำ่วนัน้ไดถ้กูเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องกกต. เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นจำกภำคสว่นตำ่งๆ แลว้ โดย กกต. 

ตอ้งเปิดรบัฟังควำมเห็นเป็นเวลำ 15 วนั จำกนัน้จึงน ำควำมคิดเห็นที่ไดไ้ปใชป้รบัปรุงตวัรำ่งอีกครัง้ ก่อนสง่กลบัมำยงัคณะรฐัมนตรี 

(ครม.) ซึ่งคำดว่ำจะส่งมำให ้ครม. พิจำรณำไดภ้ำยในเดือนธันวำคมนี ้โดย ครม. จะรีบพิจำรณำเรื่องนีแ้ลว้ส่งให้ส  ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พิจำรณำอีกภำยใน 4-5 วนั ก่อนจะสง่ไปยงัสภำผูแ้ทนรำษฎร ซึ่งควรจะเป็นตน้เดือนมกรำคม 2565 โดย

ทกุอยำ่งเป็นไปตำมปฏิทิน 

 นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ สว่นรำ่งของพรรครว่มรฐับำลนัน้ เป็นกำรด ำเนินกำรอีกสว่นหนึ่ง ไม่ตอ้งน ำเขำ้สูท่ี่ประชุม ครม. เพรำะ

เขำสำมำรถเสนอต่อสภำไดเ้ลย อย่ำงไรก็ตำม ไดม้ีกำรพดูคยุเป็นกำรภำยในเมื่อวนัที่ตนไดเ้จอกบัคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำ

ผูแ้ทนรำษฎรว่ำ เพื่อไม่ใหม้ีปัญหำควำมขดัแยง้กนัมำกนกั ควรมีกำรประชุมรว่มกนัระหว่ำงรฐับำล กกต. และพรรคกำรเมือง สว่น

พรรคร่วมฝ่ำยคำ้นจะมำร่วมดว้ยหรือไม่นัน้ ตนไม่ทรำบ แต่หำกพรรคร่วมฝ่ำยคำ้นอยำกมำร่วมดว้ยก็สำมำรถเขำ้มำได ้ซึ่งกำร

ประชุมนีจ้ะท ำใหเ้รำไดป้รบัจนูท ำควำมเขำ้ใจกนัในประเด็นที่พอจะปรบัใหก้ลมกลืนกนัได ้แต่หำกมีประเด็นใดที่ไม่สำมำรถปรบัเขำ้

หำกนัไดก็้รอใหเ้ขำ้สูก่ำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมญั 

 เมื่อถำมว่ำ แสดงว่ำจะน ำร่ำงของรฐับำล และร่ำงที่ส.ส.พรรครว่มรฐับำลเสนอไปประกบกนัในชัน้ กมธ. ใช่หรือไม่ นำย

วิษณ ุกลำ่ววำ่ ใช่ โดยแต่ละทำงตำ่งน ำเสนอเขำ้มำที่สภำฯ ซึ่งกำรพิจำรณำจะใชร้ำ่งของรฐับำล หรือรำ่งที่ กกต.เป็นผูจ้ดัท ำมำเป็น

หลกั ขณะท่ีฝ่ำยคำ้นก็สำมำรถเสนอรำ่งกฎหมำยลกูในนำมพรรครว่มฝ่ำยคำ้นไดเ้ช่นกนั 

 เมื่อถำมว่ำ ถำ้มีกำรยบุสภำก่อนประกำศใชก้ฎหมำยนีจ้ะยุง่หรือไม่ นำยวิษณ ุกลำ่วทนัมีว่ำ “ยุ่ง” และ “ไม่อยำกนึกเลย” 

เมื่อถำมย ำ้วำ่ ไดเ้ตรยีมทำงออกไวแ้ลว้ใช่หรอืไม ่นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ “อยำ่พดูเลย ไดแ้ตภ่ำวนำขออยำ่ใหม้นัเกิด” 

 เมื่อถำมถึงกรณีที่พรรครว่มฝ่ำยคำ้นเตรียมเสนอแกร้ฐัธรรมนญูอีกครัง้ นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ ก็แลว้แต่เขำ จะแกห้ลำยครัง้ก็

ได ้
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เมื่อถำมว่ำ ถ้ำฝ่ำยคำ้นยื่นจริงจะยิ่งท ำใหก้ระบวนกำรล่ำชำ้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ เรำยังไม่รูเ้ลยว่ำเขำจะขอแกไ้ขในเรื่อง

อะไรบำ้ง ถำ้แกก้นัคนละเรือ่งกบัสิง่ที่ไดป้ระกำศใชไ้ปก็ไมยุ่ง่ แตถ่ำ้เป็นเรือ่งเดียวกนัก็ยุง่ 

 เมื่อถำมถึงกำรแกไ้ข พรป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ กกต.ก็ตอ้งยกรำ่งขึน้มำแลว้สง่ใหร้ฐับำลเพื่อใหร้ฐับำล

สง่เขำ้สูส่ภำเช่นกนั ซึ่งตอนนีท้รำบวำ่ กกต.ชดุใหญ่ยงัไม่ไดใ้หค้วำมเห็นชอบรำ่งกฎหมำยพรรคกำรเมืองจึงยงัไม่ไดส้ง่ใหร้ฐับำล แต่

รำ่งกฎหมำยฉบบันีต้อ้งตำมมำทีหลงัอยู่ดีเมื่อถึงเวลำตอ้งถูกน ำเสนอเขำ้สู่สภำฯพรอ้มรำ่งพรป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. ในเดือน

มกรำคม 65 เพรำะตอ้งไปดว้ยกนั 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300022 
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"บิ๊กตู่" ไม่มีความเหน็ "บัตร 2 ใบ" เป็นเร่ือง "พรรคร่วมรบ.-ฝ่ายค้าน-กกต." หวังไดส้.ส.มีคุณภาพ ลั่นยงัไม่คดิยุบสภา-ย า้
อยูก่ับ "พปชร." 

   23 พฤศจิกำยน 2564 15:15 น.   

 

 

 

 

 

เมื่อเวลำ 14.15 น.วนัที่ 23 พ.ย.64 ที่ตึกสนัติไมตรี ท ำเนียบรฐับำล ภำยหลงัพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรีและรมว.

กลำโหม เป็นประธำนกำรประชมุคณะรฐัมนตร(ีครม.) ไดม้อบหมำยนำยธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ีตอบ

ค ำถำมสื่อมวลชนถึงกรณีรฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมที่ก ำหนดใหม้ีบตัรเลือกตัง้ 2 ใบว่ำ นำยกฯชีแ้จงวำ่เป็นควำมเห็นของพรรค

กำรเมืองที่เสนอเขำ้พิจำรณำในสภำ นำยกฯไมม่ีควำมเห็นในเรือ่งนี ้และหวงัจะไดส้.ส.ท่ีมีคณุภำพท ำงำนเพื่อประชำชนที่เลอืกเขำ้ไป 

ซึง่ขึน้อยูก่บัประชำชนที่เลอืก  

 เมื่อถำมวำ่ ใหแ้นวทำงครม.อยำ่งไรในกำรเสนอรำ่งพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้ที่วำ่ดว้ยบตัรเลือกตัง้ 2 

ใบและกำรนบัคะแนนปำรต์ีล้ิสตท์ี่พรรครว่มฝ่ำยคำ้นและรฐับำลเห็นไมต่รงกนั นำยธนกร กลำ่วว่ำ นำยกฯชีแ้จงวำ่เป็นกระบวนกำร

ของสภำ พรรครว่มรฐับำล พรรครว่มฝ่ำยคำ้น และกกต. 

 เมื่อถำมว่ำ เป็นไปไดห้รือไม่เมื่อมีกำรแกก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรเลือกตัง้เสร็จสิน้จะมีกำรยุบสภำเลือกตัง้ใหม่ นำยธนกร 

กลำ่ววำ่ นำยกฯชีแ้จง ยงัไมม่ีแนวคิดในเรือ่งนี ้

 เมื่อถำมว่ำ กรณีมีข่ำวว่ำจะไปสงักดัพรรคไทยสรำ้งสรรค ์นำยธนกร กลำ่วว่ำ นำยกฯชีแ้จงว่ำไม่มีควำมคิดในเรื่องนี ้เป็น

เรื่องของกำรเสนอขำ่วจำกโซเชียลมีเดีย นำยกฯยงัคงอยู่กบัพรรคพลงัประชำรฐั ในฐำนะที่พรรคพลงัประชำรฐั เสนอช่ือเป็นนำยกฯ

ในช่วงที่ผำ่นมำ 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300037 

  

https://siamrath.co.th/n/300037


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

63 

 

 

‘บิ๊กตู่’ หวังบตัรเลือกตัง้ 2 ใบคัด ส.ส. มคุีณภาพ 

23 พฤศจิกำยน 2564 16:21 น. 

 

'บิ๊กตู่'ปัดชิ่งพปชร.หนีซบพรรคอะไหล่ ลั่นยงัไม่คิดยุบสภาตอนนี ้

 เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. ที่ท ำเนียบรฐับำล ภำยหลงัเป็นประธำนกำรประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) นำยธนกร วงับญุคงชนะ โฆษก

ประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ีตอบค ำถำมแทนพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรแีละรมว.กลำโหม ถึงควำมเห็นเก่ียวกบักรณี

บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ ว่ำ นำยกรฐัมนตรี ระบวุ่ำ เรื่องนีเ้ป็นควำมเห็นของพรรคกำรเมืองเสนอเขำ้พิจำรณำในสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงันัน้

นำยกฯ จึงไม่มีควำมเห็นในเรื่องนี ้แต่หวงัว่ำจะได ้ส.ส.ที่มีคณุภำพและท ำงำนเพื่อประชำชนที่เลือกตัง้เขำ้มำ ซึ่งทัง้หมดขึน้อยู่กั บ

ประชำชนที่เลอืก 

เมื่อถำมว่ำนำยกฯ จะชีแ้จงอย่ำงไร ต่อกรณีมีข่ำวว่ำจะเขำ้ไปสงักัดพรรคไทยสรำ้งสรรคท์ี่ตัง้ขึน้มำใหม ่นำยธนกร กลำ่วว่ำ นำยกฯ 

ไม่มีควำมคิดในเรื่องนี ้ซึ่งเป็นเรื่องของกำรเสนอขำ่วจำกสือ่โซเชียล แต่นำยกฯ ยงัคงอยูก่บัพรรคพลงัประชำรฐัในฐำนะที่พรรคเสนอ

ช่ือเป็นนำยกฯ ในช่วงที่ผำ่นมำ 

 เมื่ถำมวำ่ นำยกฯใหแ้นวทำงคณะรฐัมนตรีอย่ำงไรบำ้ง เก่ียวกบักำรเสนอรำ่งพ.ร.ป.กำรเลือกตัง้ เรื่องบตัรเลือก 2 ใบ และ

กำรนับคะแนนปำรต์ีล้ิสต ์ที่พรรคร่วมฝ่ำยคำ้นรฐับำลยังมีควำมเห็นต่ำงกัน นำยธนกร กล่ำวว่ำ นำยกฯ ระบุว่ำ เป็นเรื่องของ

กระบวนกำรด ำเนินกำรของสภำฯ พรรครว่ม พรรคฝ่ำยคำ้นและคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) 

สดุทำ้ยเมื่ถำมวำ่ ที่ผ่ำนมำเวลำมีกำรแกร้ฐัธรรมนญูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ เมื่อจบกระบวนกำรก็จะให ้“ยบุสภำ” เลือกตัง้ใหม ่เป็นไป

ไดห้รือไม่ว่ำหลงัจบกฎหมำยลกู 2 ฉบบั จะมีกำรประกำศยุบสภำใหม้ีเลือกตัง้ใหม่ นำยธนกร กล่ำวว่ำ “นำยกฯ ชีแ้จงว่ำยงัไม่มี

แนวคิดในเรือ่งนี”้ 

 

อำ้งอิ ง : https://www.dailynews.co.th/news/505122/ 
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 “ไพบูลย”์ เชื่อสภายดึร่าง กม. ลูกของ กกต. เป็นหลัก 

23/11/2564 14:47 

 

 

 

 

รัฐสภา 23 พ.ย.-“ไพบูลย”์ เชื่อรัฐสภายึดร่างกฎหมายลูกของ กกต.เป็นหลัก พร้อมน าฉบับอื่นมาพิจารณาประกบ คาด 
เข้ารัฐสภาช่วง ม.ค.65 ปัดตอบยุบสภา ชีเ้ป็นอ านาจนายกฯ 

นำยไพบลูย ์นิติตะวนั ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และรองหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรกฎหมำยและ

ขอ้บงัคบัพรรคพลงัประชำรฐั กล่ำวถึงกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รบัฟังควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำ ตนมองว่ำ ร่ำงที่ กกต. ด ำเนินกำรและอยู่ระหว่ำงกำรรับฟังควำมเห็น จนถึงต้นเดือนธันวำคม ก่อนเสนอให้

คณะรฐัมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมตัิและน ำเสนอต่อรฐัสภำ จะมีกำรเสนอไดร้วดเร็วที่สดุ และสำมำรถบรรจุในระ เบียบวำระประชุม

รฐัสภำได ้สว่นรำ่งที่จะเสนอโดย ส.ส.บำงพรรค, ส.ส.พรรครว่มรฐับำล และส.ส.พรรครว่มฝ่ำยคำ้น คือ พรรคเพื่อไทยนัน้ จะมีขัน้ตอน 

อย่ำงนอ้ย 2 ขัน้ตอนส ำคญั คือ หลงัจำกที่เสนอต่อนำยชวน หลีกภยั ประธำนรฐัสภำแลว้ ตอ้งจัดท ำกระบวนกำรรบัฟังควำมเห็น 

และเสนอใหพ้ล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีและรมว.กลำโหม ใหค้  ำรบัรอง เนื่องจำกเป็นรำ่งกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรเงิน 

นำยไพบลูย ์กลำ่ววำ่ ส ำหรบักำรพิจำรณำในชัน้ของรฐัสภำ เช่ือวำ่ ท่ีประชมุจะยดึรำ่งกฎหมำยลกูวำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ฉบบั

ของ กกต. ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ ครม.เป็นหลกั สว่นฉบบัอื่นๆ จะเป็นฉบบัที่พิจำรณำประกบเท่ำนัน้ ดงันัน้เมื่อพิจำรณำไทมไ์ลน ์

เช่ือว่ำ ร่ำงกฎหมำยลูกจะเขำ้สู่กำรพิจำรณำของรฐัสภำในช่วงเดือนมกรำคม 2565 ส่วนกรณีที่สภำฯจะปิดสมัยประชุมเดือน

กมุภำพนัธน์ัน้ ไมเ่ป็นปัญหำ เพรำะสำมำรถพิจำรณำในวำระ 2-3 ไดใ้นกำรเปิดสมยัประชมุถดัไป คือ 22 พฤษภำคม 2565 เมื่อถำม

วำ่ มีกำรตัง้ขอ้กงัวลวำ่รฐับำลอำจเกิดอบุตัิเหตแุละยบุสภำก่อนรฐัสภำจะท ำกฎหมำยลกูแลว้เสรจ็ นำยไพบลูย ์กลำ่ววำ่ ตนไมข่อให้

ควำมเห็นในเรื่องดงักลำ่ว เพรำะอ ำนำจประกำศยบุสภำ เป็นของ พล.อ.ประยทุธ ์ ดงันัน้เมื่อผูม้ีอ  ำนำจบอกว่ำไม่ยบุสภำแลว้คนท่ี

ออกมำบอกวำ่จะยบุสภำ คือคนไมม่ีอ  ำนำจ จะใหฟั้งใคร 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-829386 
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'พลังประชารัฐ' จ่อเปิดแคมเปญลุยศึกเลือกตั้ง 

24 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 8:22 น. 

 

 

พปชร.เตรียมเปิดแคมเปญรับเลือกตั้งใหม่แล้ว ภายใต้สโลแกน 'เศรษฐกิจพัฒนา ประชามีสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยนื ประเทศชาติม่ันคง' 

 24 พ.ย.2564 - มีรำยงำนวำ่ในกำรประชุมพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) เมื่อช่วงเย็นวนัที่ 23 พ.ย.ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ในฐำนะหวัหนำ้พรรค พปชร.เป็นประธำนนัน้ ในที่ประชุมพรรคไดแ้จกเอกสำร กรอบแนวคิดกำรก ำหนด

นโยบำย แผนงำน โครงกำรของ พปชร. เพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบัศกึกำรเลอืกตัง้ และเตรยีมจดัท ำเป็นยทุธศำสตรพ์รรคพลงัประชำรฐั 

ภำยใตส้โลแกน "เศรษฐกิจพฒันำ ประชำมีสขุ ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มยั่งยืน ประเทศชำติมั่นคง" 

 ส ำหรบันโยบำยใหม่ภำยในสโลแกนดงักลำ่ว อำทิ เรื่องเศรษฐกิจพฒันำ จะเนน้กำรลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได ้ขยำยโอกำส 

เช่น โครงกำรบตัรเครดิตเกษตรประชำรฐัถูกใจ วงเงิน 50,000 บำทต่อครอบครวั กำรส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยี เช่น กำร

ขบัเคลือ่นนวตักรรมดว้ยขอ้มลู กระจำยงบประมำณและทรพัยำกร เช่น โครงกำรประชำรฐัระดบัต ำบล ต ำบลละ 20 ลำ้นบำท 

 สว่นประชำมีสขุ จะมีกำรตอ่ยอดสวสัดิกำรของรฐั สนบัสนนุกำรเขำ้ถึงภำครฐั และสรำ้งโอกำสทำงกำรกีฬำเช่น สง่เสรมิอี-

สปอต ส ำหรบัเรื่องธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มยั่งยืน จะมีกำรส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และสุดทำ้ยเรื่องดำ้น

ประเทศชำติมั่นคง จะมีกำรสรำ้งควำมตระหนักรูใ้นควำมส ำคัญของสถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษัตริยแ์ละประชำชน เช่น 

ปรบัปรุงหลกัสตูรกำรศึกษำภำคบงัคบัและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม อำทิ โครงกำรนิยมไทยหวัใจเดียวกัน ภำครฐั

ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพ เช่น กำรเพิ่มช่องทำงแจง้ขอ้มลูหรอื เบำะแส กำรกระท ำผิดและทจุรติของเจำ้หนำ้ที่ในโครงกำรคนดีตอ้ง

มีที่ยืน 

 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/31614/ 
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"เทพไท" เสนอ แก้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง นับคะแนนที่อ าเภอ แก้เผ็ดพวกซือ้เสียง 

วนัท่ี 24 พ.ย. 2564 เวลำ 09:33 น. 

 

 

 

 

อดีต สส.นครศรีธรรมราช ปชป. เสนอ แก้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้นับคะแนนรวมที่อ าเภอ แก้ปัญหาการซือ้สิทธ์ิขายเสียง 

เมื่อวนัที่ 24 พ.ย. 64 นำยเทพไท เสนพงศ ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย ์ไดโ้พสตค์ลิปใน Facebook ส่วนตวัว่ำ 

หลงัจำกรฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมไดม้ีผลบงัคบัใชแ้ลว้จ ำเป็นจะตอ้งมีกำรยกรำ่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูขึน้มำ

อย่ำงนอ้ย 2 ฉบบัคือ พ.ร.ป.เก่ียวกบัพรรคกำรเมือง และ พ.ร.ป.เก่ียวกบักำรเลือกตัง้ ส.ส. ซึ่งมีกำรยกรำ่งขึน้มำจำกหลำยสว่น ทัง้ 

กกต.พรรคกำรเมืองตำ่งๆ ทัง้ฝ่ำยคำ้นและฝ่ำยรฐับำล ไดน้ ำเสนอตอ่สงัคมใหไ้ดร้บัรู ้และแสดงควำมคิดเห็นกนั 

 สว่นตวัขอเสนอควำมเห็นเก่ียวกบักำรนบัคะแนนกำรเลอืกตัง้ ลงใน พ.ร.ป.กำรเลือกตัง้ ส.ส.ดว้ย  เพรำะกำรเสนอใหม้ีกำร

นบัคะแนนรวมกนัที่จุดว่ำที่ว่ำกำรอ ำเภอในเขตเลือกตัง้ ก ำหนดใหอ้ ำเภอละ1แห่ง ถำ้เขตเลือกตัง้ใดมี2อ ำเภอ ก็ใชจุ้ดนบัคะแนน2

แหง่ ถำ้มี 3 อ ำเภอ ก็ใชจ้ดุนบัคะแนน 3 แหง่ เพ่ือเป็นกำรแกปั้ญหำกำรซือ้สทิธ์ิขำยเสยีงของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ท่ีใชผู้น้  ำทอ้งถ่ินเป็น

หวัคะแนน เดินซือ้เสยีงจำกชำวบำ้น ถำ้หำกยงัมีกำรนบัคะแนนที่หนว่ยเลอืกตัง้ประจ ำหมูบ่ำ้น ก็สำมำรถตรวจสอบประสทิธิภำพกำร

ซือ้เสียงของผูส้มคัรได ้ท ำใหบ้รรดำหวัคะแนน และประชำชนผูใ้ชส้ิทธ์ิท่ีขำยเสียง ก็ไม่กลำ้ท่ีจะหกัหลงั ไม่เลือกคนซือ้เสียง กลวัจะ

เป็นอันตรำย จำกลุ่มอิทธิพลของคนซือ้เสียง แต่ถ้ำเป็นกำรนับคะแนนรวมกันที่อ  ำเภอ ท ำใหไ้ม่สำมำรถตรวจสอบไดว้่ำ หน่วย

เลือกตัง้ใดเลือกผูส้มคัรคนใดมำกนอ้ยแคไ่หน ก็จะท ำใหผู้ส้มคัรที่ตอ้งกำรซือ้เสียงก็ไมก่ลำ้ลงทนุซือ้เสียงอีก เพรำะไม่มีหลกัประกนั

วำ่ จะซือ้เสยีงไดเ้ขำ้เป้ำตำมควำมตอ้งกำร และประชำชนท่ีถกูซือ้เสียง ก็สำมำรถที่จะรบัเงินแลว้ไมเ่ลอืกก็ได ้มำตรกำรนีจ้ะเป็นกำร

ดดัหลงันกักำรเมืองซือ้เสยีง ใหห้มดสิน้ไปจำกระบบกำรเมืองไทย 

 

อำ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/668969 
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"จุรินทร"์ เชื่อกตกิาเลอืกตั้งใหม่ ท าให้พรรคการเมืองไม่ถกูดอ้ยค่า 

23 พ.ย. 2564 12:00 น.  

 

 

 

 

"จุรินทร"์ ชีก้ติกาใหม่รับเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้ลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้งสองใบ ท าให้พรรคการเมืองไม่ถกูดอ้ยค่า 

 23 พ.ย.64  นำยจรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์ หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์ รองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวง

พำณิชย ์ ใหส้มัภำษณถ์ึงประเดน็รฐัธรรมนญูใหม ่และกำรปรบักลยทุธข์องพรรคประชำธิปัตยว์ำ่ เรือ่งสตูรกำรค ำนวณ ส.ส. บญัชี

รำยช่ือนัน้มีหลกัทีเ่ขียนไวใ้นรฐัธรรมนญูในภำพรวมอยูแ่ลว้  ซึง่ถำ้พรรคไหนไดค้ะแนน 100% ก็ไดป้ำรต์ีล้สิตไ์ปรอ้ยคน ถำ้พรรค

กำรเมืองไหนไดค้ะแนน  

ส ำหรบับตัรใบท่ี สอง 60% ก็ได ้ส.ส. 60 คน หลกัก็เป็นโดยประมำณอยำ่งนี ้ถำ้ได ้10% ก็ไดผู้แ้ทน 10 คน ถำ้อยำ่งนีจ้ะเขำ้ใจไดง้ำ่ย 

แตว่ิธีกำรค ำนวณตวัโนน้ตวันีไ้ปหำรมนัก็คอ่นขำ้งซบัซอ้น 

 พรอ้มกบัระบวุำ่ รฐัธรรมนญูฉบบัท่ีแกไ้ข หรอืฉบบัใหมน่ีก็้ถือวำ่เป็นรฐัธรรมนญูที่ใหค้วำมส ำคญักบัพรรคกำรเมืองมำกขึน้ 

เพรำะวำ่กำรเลอืกตัง้โดยใชบ้ตัรใบเดียวนัน้ ตอ้งเอำคนกบัพรรคมำมดัรวมกนั ประชำชนไมส่ำมำรถแยกไดว้ำ่ ถำ้ตอ้งกำรเลอืกคนแต่

ไม่เลือกพรรค หรือเลือกพรรคแต่ไม่เลือกคนนีจ้ะท ำไม่ได ้เพรำะฉะนัน้ตวับุคคลจะมีควำมส ำคัญส ำหรบับัตรใบเดียว แต่พรรค

กำรเมืองก็ดเูหมือนจะถกูดอ้ยคำ่ลงไป  

 นำยจุรินทร ์ กลำ่วว่ำ  หลกักำรประชำธิปไตยนัน้ พรรคกำรเมืองควรเป็นสถำบนั หรือกลไกที่มีควำมส ำคญัเป็นล ำดบัตน้ 

เพรำะถำ้พรรคกำรเมืองไม่เขม้แข็ง ไม่มีควำมส ำคญั ประชำธิปไตยก็จะไปยำก เมื่อเป็นแบบบตัร 2 ใบแลว้ ก็คิดว่ำจะท ำใหพ้รรค

กำรเมืองมีควำมส ำคญัขึน้ กำรลงสมคัรรบัเลือกตัง้ นอกจำกประชำชนจะพิจำรณำตวับคุคลแลว้ ก็ตอ้งพิจำรณำพรรคกำรเมืองดว้ย 

ซึง่ก็เป็นเรือ่งที่ดี และประชำธิปัตยก็์สนบัสนนุมำตลอด 

"มำถึงวนันีเ้มื่อรฐัธรรมนูญเป็นแบบนีก็้ถือว่ำเป็นสญัญำณที่ดีส  ำหรบักำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในระบอบประชำธิปไตยรฐัสภำอนัมี

พระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุตอ่ไป” หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์กลำ่ว  

 ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำในสว่นของพรรคประชำธิปัตยจ์ะตอ้งปรบัโครงกำรอย่ำงไรหรือไม่นัน้ นำยจุรินทร ์กลำ่วว่ำ คงไม่ตอ้งปรบั

อะไร เพรำะเรำก็เคยคุน้กบัระบบนีอ้ยูแ่ลว้ เพียงแต่เมื่อรฐัธรรมนญูฉบบัปี 60 มำแกเ้ป็นบตัรใบเดียวอนันัน้เรำตอ้งปรบัตวั ทกุพรรค

ตอ้งปรบัตวั แต่ถำ้ยอ้นกลบัไปใชบ้ตัร 2 ใบ มนัเป็นสิ่งที่เรำเคยท ำมำแลว้ ประชำชนก็เขำ้ใจดีอยูแ่ลว้ บตัรใบที่  1 ก็เลือกบคุคล บตัร

ใบท่ี 2 ก็เลอืกพรรคกำรเมือง มนัมีควำมชดัเจนในตวัของมนั 
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ส่วนที่ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำ ทัง้คน และพรรค ควรเป็นเบอรเ์ดียวกันดว้ยหรือไม่ หัวหนำ้พรรคประชำธิปัตยก์ล่ำวว่ำ ควรจะเป็นเบอร์

เดียวกนั เพื่อควำมสะดวกของพี่นอ้งประชำชนในกำรพิจำรณำและตดัสนิใจ 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมต่อไปถึงเรื่องกำรส่งตวัผูส้มคัรของพรรคประชำธิปัตยว์่ำจะส่งครบทัง้ 400 กว่ำเขตหรือไม่ หัวหนำ้พรรค

ประชำธิปัตยก์ลำ่ววำ่ ก็ก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นเรือ่งตวับคุคล เพรำะมีควำมคืบหนำ้เยอะ โดยหลกัก็ควรจะสง่ใหค้รบทกุเขต 

 ผูส้ื่อข่ำวระบวุำ่ มีอดีต กกต. คนหนึ่งใหค้วำมเห็นวำ่ กำรใชร้ะบบนีจ้ะเป็นกำรเทคะแนนใหพ้รรคเพื่อไทยนัน้ หวัหนำ้พรรค

ประชำธิปัตยก์ลำ่วว่ำ อยู่ที่ประชำชน กำรวิเครำะหว์ิจำรณน์ัน้มนัอำจจะตรงหรือไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงก็ได ้ถึงเวลำประชำชนอำจจะ

พิจำรณำไปทำงใดทำงหนึ่งก็ได ้ซึ่งขึน้อยู่กับเสียงของพี่นอ้งประชำชน เรำไปคำดคะแนนก่อน มนัก็คือกำรคำดคะเนเท่ำนัน้ และ

ประชำธิปัตยเ์สนอแกไ้ขรฐัธรรมนูญในร่ำงนี ้ ก็ดว้ยเหตุผลที่ตอ้งกำรใหพ้รรคกำรเมืองเขม้แข็ง แลว้ก็ไม่ไดไ้ปพิจำรณำว่ำจะเป็น

ประโยชนข์องพรรคกำรเมือง พรรคไหนไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบ เรำตอ้งกำรใหร้ะบอบประชำธิปไตยระบบรฐัสภำไทยไดเ้ปรียบ ไดม้ี

ควำมเขม้แข็ง 

 

อำ้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/493850 
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วิเคราะหก์ารเมือง : วิถ ีการเมือง จุรินทร ์ประชาธิปัตย ์ใต้ “ประยุทธ”์ 

24 พ.ย. 2564 11:04 น. 

 

 

 

 

 

เสยีงเตือนของ นำยเทพไท เสนพงศ ์ในเรือ่งเลอืกตัง้ เป็นเสยีงแหง่ควำมกงัวล หว่งใย 

 เหมือนกบัเป็นควำมห่วงใยต่อสิ่งที่พรรคประชำธิปัตยจ์กัตอ้งประสบ เพรำะถึงอยำ่งไร นำย เทพไท เสนพงศ ์ก็มีเลือดของ 

“ประชำธิปัตย”์ อยำ่ง เขม้ขน้ 

 จึงหลดุค ำท ำนำยถึงแนวโนม้กำรมำของ “ระบอบทกัษิณ” 

 กระนัน้ ที่ไม่ควรมองขำ้มก็คือ กำรมำของ “ระบอบทักษิณ” บทบำทและควำมหมำยก็คือ กำรเขำ้มำแทนที่ “ระบอบ

ประยทุธ”์ ที่มำกดว้ยอิทธิพลในปัจจบุนั 

 จึงเทำ่กบัเป็นกำรเตือนตอ่ “ระบอบประยทุธ”์ 

 จะเขำ้ใจเสยีงเตือนนีจ้ะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจตอ่สิง่ที่เรยีกวำ่ “ระบอบประยทุธ”์ ใหด้ี 

 หำกฟังจำกน ำ้เสียง หำกตรวจสอบจำกท่ำทีเหมือนกับจะอยู่ตรงกันข้ำม “ระบอบประยุทธ์” แต่หำกพิจำรณำจำก

สถำนกำรณห์ลงัเดือนมีนำคม 2562 

 ก็ตอ้งยอมรบัสถำนะและควำมเป็นจรงิของพรรคประชำธิปัตย ์

นั่นก็คือ นบัแต่กำรตดัสินใจรว่มขำนช่ือ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ เป็นนำยกรฐัมนตรีในเดือนมิถนุำยน 2562 พรรคประชำธิปัตยก็์

เป็นสว่นหนึง่ของ “ระบอบประยทุธ”์ 

 ยิ่งกำรคว ่ำรำ่งรฐัธรรมนญูฉบบั “ร-ีโซลชูั่น” ยิ่ง เดน่ชดั 

 ไมว่ำ่ “อำกำร” ของพรรคประชำธิปัตยต์อ่ “สงัคม” จะแสดงควำมเป็นอิสระอยำ่งไร 

 แต่ยอมรบัเถิดว่ำกำรตดัสินใจต่อแต่ละ “สถำนกำรณ”์ ทำงกำรเมืองในหว้งหลงัท ำใหพ้รรคประชำธิปัตยถ์อยห่ำงจำก

หลกักำร “เดิม” ของพรรคไกลอยำ่งยิ่ง 

 อยำ่งนอ้ยพืน้ฐำนเดิมของพรรคประชำธิปัตยค์ือ “เสรนีิยม” 
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แต่ทุกครัง้ที่พรรคประชำธิปัตยต์ดัสินใจ ไม่ว่ำเมื่อเดือนมิถนุำยน 2562 ไม่ว่ำหลำยเรื่องในหว้งของเดือนพฤศจิกำยน 2564 กลบั

สะทอ้นโฉมใหมข่องพรรค 

นั่นก็คือ ด ำรงอยูใ่นลกัษณะ “หำงเครือ่ง” ของ “ระบอบประยทุธ”์ 

 ชะตำกรรมของพรรคประชำธิปัตยจ์ึงฝำกเอำไวก้บัชะตำกรรม “ระบอบประยทุธ”์ เดน่ชดั 

 แมจ้ะมีปฏิบตัิกำร “ลบั” เพื่อสรำ้งคะแนนนิยมที่เหนือกว่ำพรรคพลงัประชำรฐั เหนือกว่ำ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ผ่ำน

ระบบ “โพล” หลำยส ำนกั 

 แตก็่มิอำจหนีพน้จำกรม่เงำแหง่ “ระบอบประยทุธ”์ ไปได ้

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6748221 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6748221
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เกมสภาฯ + กติกาเลือกตั้ง จังหวะ“ฝ่ายค้าน”เขยา่นายกฯ 

23 พ.ย. 2564 เวลำ 9:13 น. 

 

ตอ้งเกำะติดทกุจงัหวะกำ้วทำงกำรเมืองของ “ขัว้ฝ่ำยคำ้น” ที่เริ่มกลบัมำคกึคกั เพรำะมีเวทีสภำเอำไวเ้ลน่งำนรฐับำลไดแ้ทบทกุชอต 

โดยมีเปำ้หมำยเขยำ่เกำ้อีน้ำยกฯ ลดเครดิตกำรเมือง จนกวำ่จะถอดใจ   

 กำรเมืองคึกคกัตอ้นรบัรฐัธรรมนูญระบบเลือกตัง้บตัร 2 ใบ ซึ่งเป็นเพียงแค่ขัน้ตอนกำรจดัท ำกฎหมำยลกูที่แต่ละพรรค

กำรเมืองจอ้งจะผลกัดนัสตูรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ใหต้วัเองไดเ้ปรยีบมำกที่สดุ 

 โดยกำรจดัท ำกฎหมำยลกูคำดวำ่จะแลว้เสรจ็ในช่วงกลำงปี 2565 หลงัจำกนัน้นบัถอยหลงัให ้"พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ" 

นำยกรฐัมนตร ีประกำศยบุสภำ เพื่อจดักำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม ่โดยวำระเทอมของรฐับำลจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 23 มี.ค.2566 เพียงเทำ่นัน้ 

 เทียบฟอรม์กนัแลว้ ฝ่ำยที่คึกคกักว่ำกลบัเป็น “ขัว้ฝ่ำยคำ้น” ที่ชกัธง พรอ้มลงสนำมเลือกตัง้กนัแลว้ โดยเฉพำะพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) ท่ีมั่นใจวำ่กำรเลอืกตัง้บตัร 2 ใบจะท ำใหพ้รรคกลบัมำมีโอกำสชนะขำด และสำมำรถจดัตัง้รฐับำลได้ 

 สว่นพรรคกำ้วไกล (ก.ก.) พรรคเสรรีวมไทย พรรคเพื่อชำติ พรรคประชำชำติ ซึง่รว่มวงฝ่ำยคำ้นดว้ยกนั แมจ้ะตอ้งหำสตูรแก้

สมกำรกำรเมือง เพรำะบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบไมเ่อือ้ตอ่พรรคขนำดกลำง ขนำดเลก็ สกัเทำ่ไร แตก็่พรอ้มลงสนำม 

 ควำมเคลือ่นไหวของพรรคเพื่อไทยหลงัจำกนี ้ตอ้งจบัตำวำ่ “โทน่ี” ทกัษิณ ชินวตัร จะใชย้ทุธศำสตรเ์จรจำกบั ส.ส.และอดีต

ผูส้มคัร ส.ส.ท่ีแอบดีลกบั “ขัว้รฐับำล”กลบัมำอยูร่ว่มดว้ยช่วยกนัในชำยคำพรรคเพื่อไทยไดม้ำกนอ้ยแคไ่หน 

 เนื่องจำกกำรเลอืกตัง้บตัร 2 ใบ ท ำให ้“ทกัษิณ-เพื่อไทย” กลบัมำมีโอกำสชนะกำรเลอืกตัง้และจดัตัง้รฐับำล แมจ้ะมีเง่ือนไข

ของ “250 ส.ว.” โหวตเลอืกนำยกรฐัมนตร ีแตห่ำกสำมำรถระดมขนุพลเบอรต์น้ๆ กลบัมำได ้โอกำสชนะเลอืกตัง้แบบแลนดส์ไลด ์ได้

ส.ส.เกินครึง่ของสภำยอ่มมีสงูขึน้ไปดว้ย 

 นอกจำกนี ้“ทกัษิณ-เพื่อไทย” เตรยีมเดินหนำ้ยทุธศำสตรเ์ก็บคะแนนจำก “คนรุน่ใหม”่ แคมเปญท่ีจะดงึคะแนนมำไดจ้ะเริม่

เปิดเผยออกมำ โดยน ำเสนอผำ่น “อุ๊งอิง๊” แพทองธำร ชินวตัร ประธำนที่ปรกึษำดำ้นกำรมีสว่นรว่มและนวฒักรรม พรรคเพื่อไทย 

 ขณะเดียวกนั ทีมยทุธศำสตรข์องพรรคเพื่อไทย จะเดินเกมเสนอแกป้ระมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 โดยจะพุ่งปมกำร

ยื่นฟอ้งและสทิธิกำรประกนัตวั เพื่อชิงแตม้จำก “ม็อบ 3 นิว้” สว่นจะท ำไดห้รอืไมไ่ดต้อ้งวดักนัยำวๆ แตช่ั่วโมงนีข้อเก็บแตม้ก่อน 

 ขณะที่พรรคกำ้วไกล มีภำรกิจรกัษำฐำนเสยีง “คนรุน่ใหม”่ เอำไวใ้หไ้ด ้เพรำะเกือบทกุพรรคกำรเมืองจะลงมำรุมทึง้คะแนน

จำก “คนรุน่ใหม่” ที่จะมีฐำนคะแนนเพิ่มขึน้จ ำนวนมำก แต่อีกทำงหนึง่พรรคกำ้วไกลจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่จะตอ้งเติมแตม้เพิ่ม เนื่องจำก

กำรเลอืกตัง้บตัร 2 ใบ และจ ำนวน ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ที่นอ้ยลงไมเ่อือ้อ ำนวยกบัพรรคกำ้วไกลเสยีเทำ่ไร 

 ดงันัน้ คอยจบัตำดกูำรเคลือ่นเกมของ “พิธำ ลิม้เจรญิรตัน”์ หวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ที่จะสอดประสำนกบักำรเคลือ่นไหวของ 

“ธนำธร จึงรุง่เรอืงกิจ” ประธำนคณะกำ้วหนำ้ “ปิยบตุร แสงกนกกลุ” เลขำธิกำรคณะกำ้วหนำ้ อยำ่งไร 
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 ยทุธศำสตรส์  ำคญัคือกำรแยกกนัเดิน รว่มกนัเก็บแตม้จะมีใหเ้ห็นอยำ่งแนน่อน โดย “คณะกำ้วหนำ้” ลงพืน้ท่ีถำงทำงเอำไว้

ให ้ก่อนที่ “พรรคกำ้วไกล” จะลงพืน้ท่ีเดียวกนัในเวลำไลเ่ลีย่กนั เพื่อตอกย ำ้แนวคิด-ตอกย ำ้อดุมกำรณ ์จำกอนำคตใหม ่กำ้วหนำ้ มำ

สูก่ำ้วไกล 

 ส ำหรบัพรรคเสรีรวมไทย ควำมนิยมอยู่ที่ตวัของ “วีรบุรุษนำแก” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หวัพรรคเสรีรวมไทย กำร

ขบัเคลื่อนจึงไม่ซบัซอ้น ทำงเดียวที่จะสรำ้งคะแนนนิยมไดค้ือกำรลงพืน้ที่ของ “พล.ต.อ.เสรีพิศทุธ์” เอง โดยหลงัจำกนีโ้ปรแกรมลง

พืน้ท่ีของหวัหนำ้พรรคจะอดัแน่นอยำ่งแนน่อน เพรำะสมำชิกพรรคคนอื่นไมม่ีแสงในตวัเอง 

 ส่วนพรรคเพื่อชำติ พรรคประชำชำติ มีภำรกิจเหมือนกัน คือกำรรกัษำ ส.ส. ในพืน้ที่ของตัวเองใหไ้ด ้โดยเฉพำะพรรค

ประชำชำติ ที่ตอ้งเก็บ ส.ส. 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ใหไ้ดม้ำกที่สดุ ก่อนจะมำรวมเสยีงกบัพรรคเพื่อไทย 

 กำรเปิดเกมของแตล่ะพรรคกำรเมืองของ “ขัว้ฝ่ำยคำ้น” จะเริม่ปรำกฎใหเ้ห็นมำกขึน้ เพื่อสูก้ระแสรฐับำล 

 ทว่ำอีกทำงหนึ่งตำมภำรกิจของ “ฝ่ำยคำ้น” ก็ยงัตอ้งมำรว่มกนัวำงเกม ดิสเครดิต “พรรครว่มรฐับำล” ใหไ้ดม้ำกที่สดุ โดย

โฟกสัไปท่ีเกมในสภำฯ ซึง่เป็นเวทีให ้“ฝ่ำยคำ้น” ไดแ้สดงควำมคิดเห็น โชวว์ิสยัทศัน ์ไดอ้ยำ่งอิสระ 

 โดยก ำหนดไทมม์ิ่งยื่นอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจแบบไม่ลงมติ ตำมมำตรำ 152 เอำไวใ้นช่วงตน้ปี 2565 โดยพุ่งปมควำม

เดือดรอ้นของประชำชน ที่รฐับำลไมส่ำมำรถแกปั้ญหำได ้แถมปัญหำขำ้วยำกหมำกแพงที่ท  ำใหป้ระชำชนเดือดรอ้น สำมำรถจีใ้จด ำ

ประชำชน จน “ประยทุธ-์รฐับำล” อำจเสยีทรงได ้

 นอกจำกนี ้“ฝ่ำยคำ้น” ยงัมีโอกำสยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจแบบลงมติ หลงัเปิดสมยัประชมุสภำฯในเดือน พ.ค. 2565 

ไดอ้ีกรอบ หำก “ประยทุธ”์ ยงัไม่ชิงจงัหวะยบุสภำไปก่อน ท ำให ้“ฝ่ำยคำ้น” มีโอกำสช ำแหละแผล “ประยทุธ-์รฐับำล” เพื่อเก็บแตม้

กำรเมืองสง่ทำ้ยไดอ้ีกรอบ 

 หลงัจำกนี ้ตอ้งเกำะติดทกุจงัหวะกำ้วทำงกำรเมืองของ “ขัว้ฝ่ำยคำ้น” ที่เริ่มกลบัมำคึกคกั เพรำะมีเวทีสภำเอำไวเ้ลน่งำน

รฐับำลไดแ้ทบทกุชอต โดยมีเปำ้หมำยเขยำ่เกำ้อีน้ำยกฯ ลดเครดิตกำรเมือง จนกวำ่จะถอดใจ    

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/973358 
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นาทีทอง“ลุงตู”่ 6 เดือนก่อนยุบสภา!? 

23 พ.ย. 2564 01:59   

  

ในที่สุด ร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ และจ านวน ส.ส.เขต จ านวน 400 คน 
และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 100 คนรวมเป็น 500 คน ก็มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นต้นไป 

 สิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำรขัน้ตอ่ไปก็คือ กำรแกไ้ข รำ่ง พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง และรำ่งแก้ไข

พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ตำมมำอีก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูในประเด็นดงักลำ่ว 

 โดยพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 2 ฉบบัที่ว่ำก็คือ พ.รบ.กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. 2561 และ 

พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 โดยเฉพำะ พ.ร.บ.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ส.ส.ฯ เพื่อใหส้อดรบักบัระบบกำรเลอืกตัง้ที่เปลีย่นแปลงจำก

เดิมที่ใชร้ะบบบตัรใบเดียว ที่เคยใชต้อนเลือกตัง้ปี 2562 ที่คิดคะแนนรวมทัง้คะแนนเลือกตัง้ ส.ส.ระบบเขต และบญัชีรำยช่ือ เพื่อ

ค ำนวณหำจ ำนวนที่นั่ง หรอืสดัสว่นของ ส.ส.ในสภำฯ ท่ีแตล่ะพรรคกำรเมืองพงึมีในสภำฯ 

 แต่หลงัจำกนีจ้ะใชร้ะบบกำรเลือกตัง้แบบแบบบตัรสองใบ แยกคะแนนออกจำกกนัระหว่ำงบตัรเลือกตัง้ส.ส.เขต กบับตัร

เลอืกตัง้ระบบบญัชีรำยช่ือ 

 โดยกำรแกไ้ข พ.ร.บ.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ.2561 จะมีกำรแกไ้ขรำยละเอียดตำ่งๆ เช่น วิ ธีกำร

ค ำนวณคะแนน และหลกัเกณฑว์ิธีกำรในกำรนบัคะแนนเสยีง กำรรวมคะแนนเสยีงและกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ รวมถึงกำรแกไ้ข

เรือ่งกระบวนกำรขัน้ตอนกำรรบัสมคัรเลอืกตัง้ส.ส. กำรออกเสยีงลงคะแนนในหนว่ยเลอืกตัง้ เป็นตน้ 

 แต่ที่ส  ำคญัที่สดุที่ถูกจับตำคือ ระบบวิธีคิดคะแนนผลกำรเลือกตัง้ที่พรรคกำรเมืองขนำดใหญ่ อย่ำงพลงัประชำรฐั และ

พรรคเพื่อไทย ตอ้งกำรใหใ้ชร้ะบบแบบตอนเลอืกตัง้ปี 2554 ซึง่เป็นกำรค ำนวณคะแนนเฉพำะส.ส.บญัชีรำยช่ือ โดยน ำคะแนนในบตัร

ลงคะแนนแบบบญัชีรำยช่ือทัง้หมดของทกุพรรคกำรเมืองที่สง่คนลงสมคัรส.ส.ระบบบญัชีรำยช่ือ มำหำรดว้ย 100 โดยพรรคกำรเมอืง 

ก็จะไดส้.ส.พงึมีต่อ 1 คน จำกนัน้ก็ไปดวูำ่พรรคกำรเมืองไหนที่ไดจ้ ำนวนคะแนนทัง้ประเทศเทำ่ไร หำกหำรแลว้ไดจ้ ำนวนเต็ม หรอื 1 

เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้ไปก็จะได ้ส.ส. 1 คนขึน้ไป ซึง่ขึน้อยูก่บัคะแนน ซึง่หำกไมไ่ด ้1% ก็จะไมไ่ดส้.ส. สว่นในกรณีที่เหลอืเศษ ก็จะดวูำ่ที่ได ้1 

เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้ไปนัน้ พรรคไหนที่เหลอืเศษมำกที่สดุ ก็จะได ้ส.ส.เพิ่ม 

 ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรเสนอรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูดงักลำ่ว จะเสนอตรงไปยงัรฐัสภำไดเ้ลย ไม่ตอ้งเสนอ

ผ่ำนสภำฯและวฒุิสภำ และเมื่อเสนอแลว้ รฐัสภำมีเวลำในกำรพิจำรณำใหแ้ลว้เสร็จภำยในเวลำไม่เกิน 180 วนั หรือ 6 เดือน หรือ

กลำงปีหนำ้ ในรำวเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนมิถนุำยน นั่นแหละ 
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 ซึ่งหลำยฝ่ำยคำดหมำยว่ำ ในช่วงเวลำนัน้จะมีแรงกดดนัใหม้ีกำรยบุสภำเกิดขึน้ อีกทัง้หำกนบัช่วงเวลำของรฐับำล และ

สภำนบัจำกช่วงหลงัเลอืกตัง้ในเดือนมีนำคม 2562 เป็นตน้มำแลว้ถือวำ่ผำ่นมำกวำ่สำมปี ซึง่อำจเหมำะสมส ำหรบักำรยบุสภำเพือ่ให้

มีกำรเลอืกตัง้ใหมต่ำมกติกำใหมห่รอืเปลำ่ 

 อีกดำ้นหนึ่งหำกมองว่ำในช่วงเวลำ “6เดือน” ขำ้งหนำ้ มีควำมเป็นไปไดท้ี่อำจมีกำรยบุสภำเลือกตัง้ใหม่ ขณะเดียวกนัใน

ภำพที่ยอ้นกลบัก็ตอ้งหนัมำมองวำ่ เวลำนบัจำกนีไ้ปจนถึงเดือนมิถนุำยนปีหนำ้ อย่ำงนอ้ยในช่วง “6เดือน” ก็น่ำจะเป็น “นำทีทอง” 

ของ “บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหม เช่นเดียวกนั เพรำะเช่ือวำ่น่ำจะไมต่อ้ง

เจอกับกำรสรำ้งกระแสป่ันป่วน จนกระทบกับกำรบริหำรบ้ำนเมืองไปดว้ย เพรำะแต่ละพรรคกำรเมืองโดยเฉพำะพรรคใหญ่ 

โดยเฉพำะพรรคฝ่ำยคำ้น อย่ำงพรรคเพื่อไทย ที่เวลำนีก้  ำลงัใจจดใจจ่อเพื่อใหร้ำ่งแกไ้ขกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนญู 2 ฉบบัผ่ำน

สภำ และมีผลบงัคบัใชต้ำมก ำหนดเวลำ ตำมไทมไ์ลน ์6 เดือน ตำมที่วำ่อยำ่งเต็มที่ 

 เพรำะอย่ำงที่รบัรูก้นัวำ่ ดว้ยกติกำกำรเลือกตัง้ใหม ่ที่ยอ้นกลบัไปใชแ้บบเดิมในอดีตท ำใหพ้รรคใหญ่ไดเ้ปรียบ เช่น พรรค

พลงัประชำรฐั และพรรคเพื่อไทย โดยเฉพำะพรรคเพื่อไทยที่บรรดำกูรูหลำยคนฟันธงวำ่ ไดเ้ปรียบ พรรคขนำดกลำง และขนำดเลก็ 

ซึง่หลำยพรรคถึงขัน้ถกูท ำนำยลว่งหนำ้วำ่สญูพนัธุแ์นน่อน 

 ดงันัน้จึงตอ้งจบัตำดกูนัว่ำในกำรเสนอรำ่งแกไ้ขกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ จะมีกำรต่อรองกนัถึงเรื่องวิธีกำรนบัคะแนน

เลือกตัง้ เพื่อค ำนวณจ ำนวนส.ส.ว่ำจะใชว้ิธีกำรแบบไหน เพื่อใหต้วัเองไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบนอ้ยที่สดุ ซึ่งจะว่ำไปแลว้นี่คือ 

“ผลประโยชนข์องพรรคกำรเมือง และนกักำรเมืองลว้นๆ” ไมเ่ก่ียวกบัชำวบำ้นโดยตรงเลยแมแ้ตน่อ้ย 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อยอ้นกลบัพิจำรณำถึงช่วง “นำทีทอง” ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ ในช่วงเวลำที่ก ำลงัมีกำรพิจำรณำร่ำงแกไ้ข

กฎหมำยดงักล่ำวทัง้สองฉบบั ท ำใหเ้วลำ “หกเดือน” นีเ้ขำไม่ตอ้งเจอกับแรงกดดันทัง้จำกภำยนอกและภำยในแบบหนกัหน่วง 

เหมือนก่อนหนำ้นีท้ี่มีควำมพยำยำมกดดนัใหล้ำออก และในทำงตรงกนัขำ้ม บรรดำพรรคกำรเมืองใหญ่กลบัตอ้งกำรประคบัประคอง

สถำนกำรณเ์พื่อไมใ่หเ้กิดแรงกระเพื่อมเสีย่งตอ่ “อบุตัิเหต”ุ ทำงกำรเมืองเสยีก่อน อยำ่งนอ้ยก็ตอ้งรอใหก้ฎหมำยสองฉบบัผำ่นสภำมี

ผลบงัคบัใชเ้สยีก่อนมำกกวำ่ 

 เพรำะสิ่งที่พวกเขำกลวัในเวลำนี ้คือ “กลวัยบุสภำ” ที่จะเกิดขึน้ก่อนมำกกวำ่ เพรำะนอกเหนือจำก “ยุ่งวุ่นวำย” กบัหลำย

อยำ่งตำมมำ ทัง้เรือ่งขอ้ถกเถียงเรือ่งกติกำ จิปำถะ แตค่วำมหมำยก็คือ กลวักำรเลอืกตัง้แบบกติกำเดิมนั่นเอง 

 และแมว้่ำพรรครว่มฝ่ำยคำ้น โดยเฉพำะพรรคเพื่อไทยที่เพิ่งประกำศว่ำจะมีกำรยื่นอภิปรำยไม่ไวว้ำงในรฐับำลแบบไม่ลง

มติ (ตำมขอ้ก ำหนด)ในกลำงเดือนธนัวำคมนีก็้ตำม แตก็่ถือวำ่ไมม่ีผลสะเทือนมำกนกั เพรำะไมม่ีกำรลงมตินั่นเอง 

ดงันัน้ หำกพิจำรณำกันตำมไทมไ์ลนอ์ย่ำงที่เห็น มนัก็ท ำใหเ้ป็นช่วงนำทีทองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรี และ

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ที่ตอ้งเรง่ “ท ำแตม้” พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจในช่วงเปิดประเทศ และสรำ้งควำมเช่ือมั่น มำกขึน้กวำ่เดิม 

โดยปรำศจำกแรงกดดนัท่ีหนกัหนว่งก่อนหนำ้นี ้ก่อนที่จะเขำ้สู่โหมดยบุสภำหลงัจำกนัน้ ซึง่ถึงตอนนัน้ทกุอยำ่งก็ตอ้งพรอ้มรบัมือแลว้ 

 เพรำะถึงตอนนัน้เช่ือวำ่เสยีงเรยีกรอ้งใหย้บุสภำจะตอ้งดงักระหึม่รอบทิศแนน่อน !! 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115901 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000115901
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