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 ข่าวประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 134/2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสนับสนุน “We Watch” สังเกตกำรณ์ 

กำรเลือกตั้ง อบต. 
2 135/2564 ข้อพึงระวังกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ หนุนเครือข่ำย We Watch สังเกตกำรณ์เลือกตั้ง อบต. หวังส่งเสริม

ปชช. มีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
18 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เครือข่ำย We Watch ประสำน กกต. ร่วมสังเกตกำรณ์ “เลือกตั้ง อบต.” 19 
3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ หนุนสังเกตกำรณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 20 
4 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรำม กระท ำผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 21 
5 MGR ออนไลน์ กกต. ประสำน ตร. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องโกงทุจริตเลือกตั้ง อบต. 22 
6 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วปรำมทุจริตเลือกตั้ง อบต. 23 
7 7HD ออนไลน์ กกต. ประสำนต ำรวจ จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วสกัดโกงเลือกตั้ง อบต. 

โค้งสุดท้ำย ! ล่ำสุดยังไม่พบควำมเคลื่อนไหวผิดสังเกต รวมถึงซุ้มมือปืน 
และเหตุรุนแรง 

24 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ประสำน ตร. จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรำมท ำผิด กม. “เลือกตั้ง อบต.” 25 
9 แนวหน้ำออนไลน์ ‘กกต.’ จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็ว ไล่ล่ำเชือดโกงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ 26 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ผุด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็ว สกัดโกงเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกำ 27 
11 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ตรวจค้นควบคุม ผู้กระท ำควำมผิดกำรเลือกตั้ง 28 
12 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.-พตส. 12 ระบุผลโพล ปชช. พบ 73.5 % พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 29 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ “กกต. โพล” เผย ปชช. ตื่นตัวเลือกตั้ง อบต. สูงขึ้น ชี้โควิดยังเป็นปัจจัยหลัก 

ที ่ปชช. กังวล 
30 

14 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต-พตส.12 เผยผลโพล คนสนใจไปเลือกตั้ง อบต. ร้อยละ 73.5 32 
15 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เผยผลส ำรวจ 1,500 ตัวอย่ำง คน 73.5% บอกไปเลือกตั้ง อบต. แน่นอน 33 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ กรำฟิกมติชน : โพล ‘กกต.-พตส.’ 73.5% ไปเลือก อบต. 35 
17 มติชนออนไลน์ กกต.-พตส.12 เผยผลโพล ปชช. พบ 73.5% พร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 36 
18 MGR ออนไลน์ กกต. ชี้ผลโพลส่วนใหญ่ไปเลือกตั้ง อบต. เชื่อสุจริต รับโควิดปัจจัยส ำคัญ

กำรออกไปใช้สิทธิ 
37 

19 7HD ออนไลน์ กกต. เผยผลโพล ประชำชน 73.5 % ยัน ! ไปแน่ เข้ำคูหำเลือกตั้ง อบต. 
เชื่อมั่นครั้งนี้สุจริตเที่ยงธรรม ส่วนโควิด 19 ยังเป็นตัวแปรส ำคัญ 
ต่อกำรออกไปใช้สิทธิ 

38 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “กกต. โพล” พบ ปชช. ตัดสินใจใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” เพ่ิม แต่ยังกังวลโควิด-19 39 
21 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. เผยผลโพลเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้ำย พบ ปชช. 73.5 % ยันออกไปใช้สิทธิแน่ 41 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวกรม

ประชำสัมพันธ์ออนไลน ์
ประธำน กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจควำมพร้อมเลือกตั้ง อบต. ในโครำช เผยทั่วประเทศ 
มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 172 เรื่อง ตั้งเป้ำประชำชนออกมำใช้สิทธิ์กว่ำ 75 % 

42 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เตือน ไม่ไป "ใช้สิทธิเลือกตั้ง" อบต. ต้องแจ้ง กกต. เพ่ือรักษำสิทธิทำงกำรเมือง  

ภำยใน 7 วัน ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 
44 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ดีอีเอสแจง เป็นข้อมูลเท็จ คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ต้องฉีดวัคซีนแล้ว 46 

3 สยำมรัฐออนไลน์ ข่ำวปลอม อย่ำแชร์ ! ไปเลือกตั้งนำยก-สมำชิกสภำ อบต. 28 พ.ย.  

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 

47 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โค้งสุดท้ำย ! เช็คขั้นตอนเข้ำ "คูหำ" ลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 48 

5 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 วันไหน วันที่เท่ำไร เวลำกี่โมง เช็คได้ที่นี่ 51 

7 ไทยรัฐออนไลน์ นำยก อบต. สมัครคนเดียวแต่ยังกลัวสอบตก จ้ำงรถแห่หำเสียง 53 

8 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ เลือกตั้งนำยก อบต. 28 พ.ย. ปฏิรูปท้องถิ่น 54 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ หลังจันทร์เต็มดวง 56 

2 มติชนออนไลน์ รอยแยก ภำยใน สภำวะ “สภำล่ม” โรครุม เร่งเร้ำ สถำนกำรณ์ ยุบสภำ 58 

3 ข่ำวสดออนไลน์ รอยร้ำว แตกแยก ภำยใน ‘รัฐบำล’ สัมพันธ์ แนบแน่น กับ ‘เสถียรภำพ’ 60 
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
กำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. หมื่นไวย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมื่นไวย อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ นำยไพฑูรย์ ถนัดหมอ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ คณะผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ร่วมให้กำรต้อนรับ ณ ห้องประชุม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมื่นไวย อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. หมื่นไวย 
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้ก ำลังใจ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. จอหอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
ซึ่งมีจ ำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 19 หน่วย ระหว่ำงวันที่ 25-26 พฤศจิกำยน 2564 โดยวันที่ 25 พฤศจิกำยน มีจ ำนวน 
11 หน่วย หน่วยละ 12 คน และวันที่ 26 พฤศจิกำยน จ ำนวน 8 หน่วย หน่วยละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน  
มีกำรจัดหน่วยเลือกตั้งสำธิตและฝึกปฏิบัติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมมำตรกำรป้องกันควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกำรนี้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
นครรำชสีมำ คณะผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำรต้อนรับ ณ ห้องประชุม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. จอหอ 
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือรับฟังปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนในกำรเตรียม  
ควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรนี้ พ.ต.ท. ระพีพงษ์ 
จิรพัฒนำลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ นำยไพฑูรย์ ถนัดหมอ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ บรรยำยสรุปข้อมูลกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ   แผนเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมทั้งแผนมำตรกำร 
ป้องปรำมกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
นครรำชสีมำ เข้ำร่วมรับฟังและให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
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 25 พ.ย. 2564    

 

           

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ลงพืน้ทีต่รวจความพร้อมเลอืกตั้ง อบต. ในโคราช เผย ทั่วประเทศมีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 
172 เร่ือง ตั้งเป้าประชาชนออกมาใช้สทิธิกว่า 75 % 

          วนันี ้(25 พฤศจิกำยน 2564) เวลำ 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พรอ้มคณะ 

 ไดล้งพืน้ที่ตรวจเยี่ยมกำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ที่ อบต.  หมื่นไวย และ อบต. จอหอ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ  

โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษณ์ ผอ.  กกต.  

ประจ ำจงัหวดันครรำชสมีำ ใหก้ำรตอ้นรบั 

          นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ วันนีไ้ด้ลงพืน้ที่เ พื่อมำดูกำรอบรมคณะกรรมกำร 

ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ หรือ กปน. ในพืน้ที่ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ ซึ่งจะมีบทบำทส ำคญัในวนัเลือกตัง้ อบต.  ในวนัที่ 28 พ.ย. 64 นี ้

เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดค้รบถว้นถูกตอ้งตำมกฎหมำยกำรเลือกตัง้ ทัง้นีเ้ช่ือว่ำ กปน.  ส่วนใหญ่ จะเป็นผูท้ี่เคยปฏิบตัิหนำ้ที่ 

เมื่อครัง้เลือกตั้ง อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 และเลือกตั้งเทศบำล เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 ที่ผ่ำนมำ ดังนั้น จึงถือว่ำเป็นผู้ ที่มี

ประสบกำรณ์อย่ำงดีแล้ว แต่วันนีต้นเองลงมำแนะน ำบำงเรื่องเท่ำนั้น เพื่อให้เกิดควำมแม่นย ำมำกขึน้ จำกกำรลงพื ้นที่  

ก็ยังไม่ไดม้ีกำรรบัแจ้งว่ำมีปัญหำอะไร แต่จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 6 -14 พ.ย. 64  

โดยคณะนักศึกษำพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งของ กกต. ต่อกำรเลือกตั้งท้องถ่ินครัง้นี ้ผลกำรส ำรวจพบว่ำ ประชำชน  

รอ้ยละ 75.3 ยืนยนัวำ่จะไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ ซึง่เป็นสิง่ที่นำ่ดีใจวำ่ประชำชนใหค้วำมตื่นตวักบักำรเลอืกตัง้ครัง้นีม้ำก 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211125120349259 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง อบต. ในโคราช 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211125120349259
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม 
และให้ค ำแนะน ำผู้เข้ำรับกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย  
กำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. สำมง่ำม ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอสำมง่ำม อ ำเภอสำมง่ำม 
จังหวัดพิจิตร กำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. ปำกทำง ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง  
อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และกำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อบต. โรงช้ำง ณ ศำลำกำรเปรียญ 
วัดโรงช้ำง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จำดย่ำนขำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมง่ำม ต ำบลปำกทำง 
และต ำบลโรงช้ำง ร่วมให้กำรต้อนรับ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มผู้เข้ารบัการอบรมกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง (กปน.) ที่จังหวดัพิจิตร 
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุมชี้แจงเตรียมควำมพร้อม 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในภำรกิจสืบสวน ไต่สวน  
และด ำเนินคดี ในกำรนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมำยให้ ร.ต.อ.ชนินทร์ 
น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่ำวรำยงำนกำรประชุม โดยมี ผู้บริหำรและพนักงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย ผ่ำนระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเปน็อนุกรรมการบริหารงานบุคคล  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยสักกำระ เนื่องใน  
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ พระบรมรำชำนุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือป้องปรำมกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งของกำรเลือกตั้ง อบต. นั้น ในกำรนี้ ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย 3 และคณะ ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงำนตรวจติดตำมกำรปฏิบัติงำนของชุดเคลื่อนที่เร็ว ในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ชุมพร ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือทรำบปัญหำ และอุปสรรคจำกกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกระบวนกำร
พิจำรณำค ำร้องคัดค้ำน เหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏ ส ำนวนสืบสวนหรือไต่สวน กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ทั้งนี้เป็นกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง สนง.กกต.ที่ 473/2564 ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2564 โดยมี น.ส.จันทมิำ 
พันธมนต์ รองผู้อ ำนวยกำร รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร 
พนักงำนสืบสวนและไต่สวน และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร ร่วมให้กำร
ต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ติดตามการปฏิบัตงิานชดุเคลื่อนที่เร็วปอ้งปรามการกระท าผดิกฎหมายเลือกตัง้ 

ในการเลอืกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. 
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ข่าวอ้างอิง 
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‘กกต.’ หนุนเครือข่าย We Watch สังเกตการณเ์ลือกตั้ง อบต. หวงัส่งเสริมปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 10:24 น. 

 

 

 

‘กกต.’ หนุนเครือข่าย We Watch สังเกตการณเ์ลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ หวงัส่งเสริมปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง 

เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  (กกต.) แจง้ว่ำ ไดร้บักำรประสำนจำก

เครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองคก์รเอกชนที่ไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน 

กกต. มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มตดิตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้โดยรอบ

หนว่ยเลอืกตัง้ในพืน้ท่ีทั่วประเทศ ตัง้แตก่ำรเปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเข้ำมำมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง ในกำรเสริมสรำ้งกำรเลือกตัง้ที่สจุริต

และเที่ยงธรรม ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุ

และอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้ว่มสงัเกตกำรณก์ำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในครัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3057457 
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เครือข่ายWe Watch ประสานกกต. ร่วมสังเกตการณ ์“เลือกตั้ง อบต.” 

25 พ.ย. 2564 เวลำ 10:53 น. 13 

 

 

 

 

กกต.หนุนเครือข่าย We Watch สังเกตการณเ์ลือกตัง้ อบต. 28 พ.ย.นี้ สั่งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง อ านวยความสะดวก หวัง
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 วันที่ 25 พ.ย.2564 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจ้งว่ำ ไดร้บักำรประสำนจำก

เครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองคก์รเอกชนที่ไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน 

กกต. มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มตดิตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้โดยรอบ

หนว่ยเลอืกตัง้ในพืน้ท่ีทั่วประเทศ ตัง้แตก่ำรเปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเขำ้มำมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง ในกำรเสริมสรำ้งกำรเลือกตัง้ที่สจุริต

และเที่ยงธรรม ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุ

และอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้ว่มสงัเกตกำรณก์ำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในครัง้นีด้ว้ย 

  ทัง้นี ้กกต. ก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยก อบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล (สมำชิก ส.อบต.) เพียงวนัเดียว คือ ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00-17.00 น. โดยไมม่ีกำรลงคะแนน

เสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนำ้แตอ่ยำ่งใด  

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504537 
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หนุนสังเกตการณเ์ลือกตั้ง อบต.28 พ.ย.นี้ 

25/11/2564 10:30 

 

ส านักงาน กกต. 25 พ.ย.- กกต.หนุน เครือข่าย We Watch สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ หวังส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เผยแพร่เอกสำรข่ำวว่ำ ไดร้บักำรประสำนจำกเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณก์ำร

เลือกตัง้เพื่อประชำธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองคก์รเอกชนท่ีไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน กกต. มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำร

ติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 นี ้โดยมีอำสำสมคัรเยำวชนรว่มติดตำมและสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้โดยรอบหน่วยเลือกตัง้ ในพืน้ที่ทั่วประเทศ 

ตัง้แตก่ำรเปิดหนว่ยเลอืกตัง้จนสิน้สดุกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชำชนเขำ้มำมสีว่นรว่มทำงกำร

เมือง ในกำรเสริมสรำ้งกำรเลือกตัง้ที่สจุริตและเที่ยงธรรม ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจังหวดั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และส่วนงำนที่

เก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมควำมพรอ้มใหก้ำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับเครือข่ำยเยำวชนสงัเกตกำรณ์กำรเลือกตัง้เพื่อ

ประชำธิปไตย (We Watch) ไดร้ว่มสงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลในครัง้นีด้ว้ย. 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-830728 
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กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปราม กระท าผิดเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง 

24 พ.ย. 2564 15:46 น. 

 

 

 

 

กกต.จัดชุดเคลื่อนทีเ่ร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระท าผิดเกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง ส.อบต.-นายกอบต.ประสานมหาดไทย 
ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดช่วยสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

 วนัท่ี 24 พ.ย. ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดป้ระกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 โดยผูอ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินไดป้ระกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ เป็นวนัอำทติยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นัน้ 

 ในกำรนีเ้พื่อใหก้ำรปอ้งปรำมและหำขำ่วเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดในกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ไดป้ระสำนไปยงัส ำนกังำน

ต ำรวจแหง่ชำติ ขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจเพื่อแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเรว็ จ ำนวน 204 ชดุ ซึง่แตล่ะชดุประกอบดว้ย

เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 28 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีหนำ้ที่ดงันี ้

 1. ปอ้งปรำมและหำขำ่ว เผชิญหรอืระงบัเหตกุำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมือง ในกำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ 

 2. กำรตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

 อนึง่ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทย เพื่อแจง้ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั 

ก ำชบัไปยงัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูขำ่วสำรแก่ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ในกำรลงพืน้ท่ีปฏิบตัิหนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตั้งสมำชิก

สภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 สำมำรถติดตำมหรอืสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืบรกิำรสำยดว่น 1444 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2249691 
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กกต.ประสาน ตร.จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องโกงทุจริตเลือกตั้ง อบต. 

24 พ.ย. 2564 12:44    

 

 

 

 

กกต.จัดชุดเคลื่อนทีเ่ร็ว 204 ชุด ป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต.ประสาน มท. สั่ง ผวจ.ก าชับ ผญบ.-ก านัน ให้เบาะแส
ทุจริตกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

วนันี ้(24 พ.ย.) ส  ำนกังำน กกต.แจง้วำ่ ในกำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต) ท่ีจะมีขึน้ใน

วนัท่ี 28 พ.ย.นี ้เพื่อใหก้ำรปอ้งปรำมและหำขำ่วเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดในกำรเลอืกตัง้ฯใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำนกังำน 

กกต.ไดป้ระสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ ขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ เพื่อแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเรว็ จ ำนวน 204 ชดุ 

ซึ่งแต่ละชุดประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แต่วนัที่ 9-28 พ.ย. โดยมีหนำ้ที่ป้องปรำมและหำข่ำว เผชิญหรือ

ระงับเหตุกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกับกำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง ในกำรเลือกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.ในพืน้ที่

รบัผิดชอบ ตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

นอกจำกนี ้ส  ำนกังำน กกต.ยงัไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อแจง้ให ้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั ก ำชบัไปยงั

ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนุนขอ้มูลข่ำวสำร แก่ผูต้รวจกำรเลือกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำน กกต.ในกำรลงพืน้ที่

ปฏิบตัิหนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน หรอื ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2562 ดว้ย 

 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000116436 
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จัดชุดเคลือ่นที่เร็วปรามทุจริตเลือกตั้งอบต. 

24/11/2564 14:01 

 

ส านักงานกกต. 24พ.ย.-กกต.ประสานตร.ขอก าลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามทุจริตเลอืกตั้งอบต. พร้อม
ขอมท.สั่งผู้ว่าฯ ก าชับผญบ.-ก านันให้เบาะแสทุจริตกบัผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

ส ำนกังำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้(กกต.) แจง้วำ่ในกำรเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล(อบต.) ท่ีจะมี

ขึน้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนนี ้ เพื่อใหก้ำรปอ้งปรำมและหำขำ่วเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผดิในกำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำม

เรยีบรอ้ย ส ำนกังำนกกต.ดป้ระสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ เพื่อแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ี

เรว็จ ำนวน 204 ชดุ ซึง่แตล่ะชดุประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ทีต่  ำรวจ 3 นำยปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 28 พฤศจิกำยน โดยมีหนำ้ที่ปอ้ง

ปรำมและหำขำ่ว เผชิญหรอืระงบัเหตกุำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมืองในกำรเลอืกตัง้สมำชิก

และนำยก อบต.ในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ ตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

ขณะเดียวกนัส ำนกังำนกกต.ไดป้ระสำนกระทรวงมหำดไทย เพื่อแจง้ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดัก ำชบัก ำนนั 

ผูใ้หญ่บำ้นใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูขำ่วสำรแก่ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำนกกต.ในกำรลงพืน้ท่ีปฏิบตัิหนำ้ที่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพ.ร.บ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินพ.ศ. 2562. 

 

อำ้งองิ : https://tna.mcot.net/politics-830190 
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กกต. ประสานต ารวจ จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วสกดัโกงเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย! ล่าสุดยงัไม่พบความเคลือ่นไหวผิด
สังเกต รวมถงึซุ้มมือปืนและเหตุรุนแรง 

วนัท่ี 25 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดร้ำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำรจดักำรเลือกตัง้ อบต . ที่จะมีขึน้ในวนัที่ 28 

พ.ย. 2564 นี ้ทั่วประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยว่ำ ไดม้ีประสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ขอรบักำรสนบัสนุน

เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ เพื่อแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเรว็ จ ำนวน 204 ชดุ ซึง่แตล่ะชดุประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แต่

วนัท่ี 9-28 พ.ย.2564 โดยมีหนำ้ที่ปอ้งปรำมและหำขำ่ว เผชิญหรอืระงบัเหตกุำรณก์ระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้และ

พรรคกำรเมือง ในกำรเลือกตัง้ อบต.ในพืน้ที่รบัผิดชอบ นอกจำกนีย้งัท ำหนำ้ที่กำรตรวจคน้ จบักุม ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่

พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

 นอกจำกนี ้ยงัไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อแจง้ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั ก ำชบัไปยงัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น 

ในกำรใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูข่ำวสำรแก่ผูต้รวจกำรเลือกตัง้และพนกังำนของ กกต. ในกำรลงพืน้ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกั บกำร

แสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 

ขณะท่ี พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ ์กิตติประภสัร ์รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กลำ่วถึงกำรรกัษำควำมเรียบรอ้ยในกำรเลอืกตัง้

ทอ้งถ่ินในวนัที่ 28 พ.ย.ว่ำ ก ำชบัต ำรวจทุกพืน้ท่ีเขม้งวดช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลือกตัง้ ใหม้ีกำรตัง้จดุตรวจจดุสกดั จดัชุดเคลือ่นท่ี

เรว็ และชดุปอ้งกนัปรำบปรำม ออกตรวจตำมจดุเสีย่งตำ่งๆ ปอ้งปรำมเหตอุำชญำกรรม ทัง้คดีอำวธุปืน ยำเสพติด และกฎหมำยอื่นๆ 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะจงัหวดัที่มีแนวโนม้กำรแข่งขันสงู ในพืน้ที่ภำค 8 และ 9 รวมถึงภำค 7 และ 2 แต่จำกกำรประเมินดำ้นกำร

ข่ำว ยงัไม่พบสญัญำณบ่งชีเ้หตุรุนแรง และยงัไม่พบควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มซุม้มือปืน รวมทัง้ยงัไม่มีพืน้ที่ใดรอ้งขอก ำลงัรกัษำ

ควำมปลอดภยัตวับคุคลเป็นพิเศษ 

 ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินครัง้นีค้รอบคลมุกวำ่ 5,000 อบต. และสมำชิก อบต.กวำ่ 50,000 คน ต ำรวจจะเฝำ้ระวงักำรท ำ

ผิดกฎหมำยเลอืกตัง้และกำรกระท ำผิดอื่นๆ จนกวำ่กำรเลอืกตัง้จะแลว้เสรจ็ 

อำ้งองิ : https://news.ch7.com/detail/532006 
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กกต.ประสาน ตร.จัด 204 ชุดเคลื่อนทีเ่ร็วป้องปรามท าผิด กม. “เลือกตัง้ อบต.” 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 12:52 น.26 

 

 

 

 

เข้มงวดโค้งสุดท้าย! “กกต.” ประสาน “ตร.” จัดชุดเคลือ่นที่เร็ว 204 ชุด ป้องปราม-หาข่าว-ตรวจค้น-จับกุม การกระท าผิด
กฎหมาย “เลอืกตั้ง อบต. 

 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวนัที่ 24 พ.ย. 2564 ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เผยแพร่ข่ำวระบุว่ำ ตำมที่

คณะกรรมกำร กกต. ประกำศก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เมื่อวนัที่ 1 ต.ค. 

2564 และก ำหนดวนัเลอืกตัง้เป็นวนัท่ี 28 พ.ย. 2564 นัน้ 

 ในกำรนีเ้พื่อใหก้ำรป้องปรำมและหำข่ำวเก่ียวกบักำรกระท ำผิดเลือกตัง้ อบต. เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำนกังำน กกต. 

ไดป้ระสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ (ตร.) ขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจเพื่อแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นที่เรว็ จ ำนวน 204 ชดุ 

แตล่ะชดุประกอบไปดว้ยต ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9-28 พ.ย. 2564 โดยมีหนำ้ที่ดงันี ้

 1.ป้องปรำมและหำข่ำว เผชิญหรือระงบัเหตกุำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง ในกำร

เลอืกตัง้ อบต. ในพืน้ท่ีที่รบัผิดชอบ 

 2.กำรตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรือน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

กกต.ประสำน ตร.จดั 204 ชดุเคลือ่นท่ีเรว็ปอ้งปรำมท ำผิด กม. “เลอืกตัง้ อบต.” 

 อนึ่งส  ำนักงำน กกต. ประสำนไปยังกระทรวงมหำดไทย เพื่อแจ้งใหผู้ว้่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด ก ำชับไปยังก ำนัน 

ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนุนขอ้มลูข่ำวสำรแก่ผูต้รวจกำรเลือกตัง้ และพนกังำนของส ำนกังำน กกต. ในกำรลงพืน้ที่ปฏิบตัิ

หนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/973642 
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‘กกต.’จัด204ชุดเคลื่อนทีเ่ร็ว ไล่ล่าเชือดโกงเลอืกตั้งอบต.28พ.ย.นี ้

วนัพธุ ท่ี 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 13.54 น. 

  

“กกต.” จัดชุดเคลือ่นที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.28 พ.ย.นี้ ใหเ้กดิความ
เรียบร้อย 

 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ประสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ

ขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ ในกำรแต่งตัง้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อปฏิบตัิภำรกิจในกำรป้องปรำมและหำข่ำวเก่ียวกับกำร

กระท ำควำมผิดในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ซึ่งจะมีกำรเลือกตัง้ในวนั

อำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564  ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

ในกำรนีไ้ดร้บักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเร็วจ ำนวน 204 ชุด ซึ่งแตล่ะชุดประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 28 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีหนำ้ที่ ดงันี ้

1. ปอ้งปรำมและหำขำ่ว เผชิญหรอืระงบัเหตกุำรณก์ระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมือง ในกำรเลอืกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ 

2. กำรตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

 อนึ่ง ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อแจง้ให ้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั 

ก ำชบัไปยงัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูขำ่วสำร แก่ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลือกตัง้ในกำรลงพืน้ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิก

สภำทอ้งถ่ินหรอื ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

ทัง้นี ้สำมำรถติดตำมหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืบรกิำรสำยดว่น 1444 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/617836 

  

https://www.naewna.com/politic/617836


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

กกต. ผุด 204 ชุดเคลือ่นที่เร็ว สกัดโกงเลอืกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกา 

24 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 15:36 น. 

 

 

 

 

24 พ.ย.2564 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ประสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติขอรบักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจ ในกำรแต่งตัง้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อปฏิบตัิภำรกิจในกำรป้องปรำมและหำข่ำวเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดในกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ซึง่จะมีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 

ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 ในกำรนีไ้ดร้บักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจแต่งตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเร็วจ ำนวน 204 ชุด ซึ่งแตล่ะชุดประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 28 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีหนำ้ที่ ดงันี ้

 1. ป้องปรำมและหำข่ำว เผชิญหรือระงบัเหตกุำรณก์ระท ำควำมผิดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง ใน

กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ 

 2. กำรตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

 อนึ่ง ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อแจง้ให ้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั 

ก ำชบัไปยงัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูขำ่วสำร แก่ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลือกตัง้ในกำรลงพืน้ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้ สมำชิก

สภำทอ้งถ่ินหรอื ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 ทัง้นี ้สำมำรถติดตำมหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืบรกิำรสำยดว่น 1444 

 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/politics-news/31968/ 

  

https://www.thaipost.net/politics-news/31968/
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กกต.ตั้งชุดเคลื่อนทีเ่ร็ว 204 ชุด ตรวจค้นควบคุม ผู้กระท าความผิดการเลอืกตั้ง 

  24 พฤศจิกำยน 2564 19:30 น.   

 

 

 

 

วนัท่ี 24 พ.ย.64 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ประสำนไปยงัส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติขอรบักำรสนบัสนนุ

เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ ในกำรแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นท่ีเรว็ เพื่อปฏิบตัิภำรกิจในกำรปอ้งปรำมและหำขำ่วเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดในกำร

เลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ซึง่จะมีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกำยน 2564 ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 ในกำรนีไ้ดร้บักำรสนบัสนนุเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจแตง่ตัง้เป็นชดุเคลือ่นที่เรว็จ ำนวน 204 ชดุ ซึง่แตล่ะชดุประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจ 3 นำย ปฏิบตัิหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 28 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีหนำ้ที่ ดงันี ้

 1. ปอ้งปรำมและหำขำ่ว เผชิญหรอืระงบัเหตกุำรณก์ระท ำควำมผดิกฎหมำยเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมือง ใน

กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ 

 2. กำรตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุ ผูก้ระท ำควำมผิดน ำสง่พนกังำนสอบสวนหรอืน ำสง่ศำลแลว้แตก่รณี 

 ทัง้นีส้  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดป้ระสำนไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อแจง้ให ้ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัทกุจงัหวดั 

ก ำชบัไปยงัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในกำรใหก้ำรสนบัสนนุขอ้มลูขำ่วสำร แก่ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และพนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ในกำรลงพืน้ท่ีปฏิบตัิหนำ้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรแสวงหำขอ้มลูกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชิก

สภำทอ้งถ่ินหรอื ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 สำมำรถติดตำมหรอืสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืบรกิำรสำยดว่น 1444 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300447 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/300447


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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กกต.-พตส.12 ระบุผลโพลปชช. พบ73.5 % พร้อมใช้สทิธิเลือกตั้งอบต. 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 16:12 น. 18 

 

กกต.-พตส.12 เผย ผลส ารวจประชาชน พบ 73.5 % พร้อมออกไปใช้สทิธิเลอืกตั้งอบต. ขณะที่ 53.3 % ชี ้โควิด เป็น
ปัจจัยออกไปใช้ลงคะแนน 

 วนัที่ 24 พ.ย.2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) โดยสถำบนัพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตัง้ ร่วมกับ

นกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 (พตส. 12) ออกส ำรวจควำมเห็นของผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต. 

ระหวำ่งวนัท่ี 6-14 พฤศจิกำยน 2564 ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง มีผลส ำรวจที่ส  ำคญั ดงันี ้ 

 กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ ทรำบวำ่มีกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบล(อบต.) ในวันอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน รอ้ยละ 92.8 ไม่ทรำบ รอ้ยละ 7.2 โดยสื่อที่ท  ำใหร้บัรูข้อ้มูลข่ำวสำร

เก่ียวกบักำรเลือกตัง้มำกที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก คือป้ำยประชำสมัพนัธเ์ชิญชวน รอ้ยละ 51.7 รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง 

รอ้ยละ 42.7 หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

 เมื่อถำมวำ่ กำรเลอืกตัง้สมำชิกและนำยกฯอบต. ท ำใหน้กึถึงเรือ่งใดมำกที่สดุพบวำ่รอ้ยละ 49.1 ถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

รองลงมำ รอ้ยละ 23.9 คือกำรมีประชำธิปไตย เมื่อถำมถึงกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้หรือบริเวณ

ใกลเ้คียงที่ท  ำกำรอบต. พบว่ำ สว่นใหญ่รอ้ยละ 61.8 ไปตรวจเรียบรอ้ยแลว้ รองลงมำ รอ้ยละ 26.3 ไม่ไป เพรำะเช่ือมั่นว่ำมีช่ืออยู่

แลว้ สว่นปัจจยัที่จะมีผลต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ พบว่ำ สว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คิดว่ำสถำนกำรณโ์ควิด รองลงมำรอ้ยละ 12.8 คือ

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และรอ้ยละ 12.4 ฝนฟำ้อำกำศ 

เมื่อถำมวำ่ จะไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท่ี์ 28 พฤศจิกำยนหรือไม่ พบว่ำ รอ้ยละ 73.5 ไปแน่นอน สว่นรอ้ยละ 18.7 

คิดวำ่ไมไ่ป เมื่อถำมวำ่ทรำบถึงแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอปพลเิคชนั Smart Vote หรอืไม ่พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 55.9 

ทรำบ 

 เมื่อถำมถึงช่องทำงกำรแจง้เหตุหำกพบกำรทุจริตกำรเลือกตัง้หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ผ่ำนแอปพลิเคชนัตำ

สบัปะรด พบวำ่ รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไมท่รำบวำ่สำมำรถแจง้ผำ่นแอปฯดงักลำ่ว และเมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นในกำรเลอืกตัง้ครัง้นี ้

วำ่จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่ รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และ รอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504467 
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“กกต.โพล”เผยปชช.ตืน่ตวัเลือกตั้งอบต.สูงขึน้ ชีโ้ควิดยงัเป็นปัจจัยหลกัที่ปชช.กงัวล 

24 พฤศจิกำยน 2564 11:37 น. 

 

 

 

 

กกต.เผยโพลเลือกตั้งอบต.โค้งสุดท้าย พบปชช.รับรู้การเลือกตั้ง-ตัดสินใจไปใช้สิทธิเพิ่มมากขึน้ พร้อมเชื่อม่ันเลือกตั้ง
สุจริต-ยุติธรรม ชีโ้ควิด-19 ยงัเป็นปัจจัยหลักที่ปชช.กังวล 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) โดยสถำบนัพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตัง้ ร่วมกับ

นกัศึกษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตัง้ระดบัสงู รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ไดอ้อกส ำรวจควำมเห็นของผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ 

อบต. ระหว่ำงวนัที่ 6-14 พ.ย. ที่ผ่ำนมำ ในพืน้ที่ 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอย่ำง ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น

ของ อปท. นิวสโ์พล ที่ออกมำ เมื่อวนัที่ 4 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำเมื่อถำมถึงกำรรบัรูข้อ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ ส.อบต. 

และ นำยก อบต. สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 92.8 ระบวุำ่ ทรำบวำ่จะมีกำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และ นำยก อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. (ผล

ส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 86) สว่นรอ้ยละ 7.2 ระบวุำ่ ไมท่รำบ (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 14) แสดงใหเ้ห็นวำ่ประชำชนรบัรูว้นัเลอืกตัง้ 

มำกขึน้กว่ำกำรส ำรวจในรอบแรก ทัง้นีเ้มื่อถำมถึงระยะเวลำในกำรออกเสียงลงคะแนน พบว่ำสว่นใหญ่ หรือรอ้ยละ 77.7 ทรำบถึง 

เวลำออกเสียงลงคะแนนถกูตอ้ง คือ ระหว่ำง 08.00-17.00 น. นอกจำกนัน้เมื่อถำมวำ่ท่ำนจะไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ส.อบต. และนำยก 

อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นีห้รือไม่ พบว่ำสว่นใหญ่หรือรอ้ยละ 73.5 ระบวุ่ำ ไปแน่นอน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 53) ขณะที่

รอ้ยละ 18.7 ระบวุำ่ คิดวำ่จะไมไ่ป รอ้ยละ 6.1 ระบวุำ่ ยงัไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 1.7 ระบวุำ่ ไมไ่ป 

เมื่อถำมว่ำกำรเลือกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. ท ำใหน้ึกถึงเรื่องใดมำกที่สดุ พบว่ำสว่นใหญ่ หรือรอ้ยละ 49.1 ระบุ ว่ำ 

คิดถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 50) รองลงมำรอ้ยละ 23.9 ระบวุำ่ กำรมีประชำธิปไตย (ผลส ำรวจรอบแรก 

รอ้ยละ 26) และรอ้ยละ 26.4 ระบวุำ่ สทิธิของคนในทอ้งถ่ิน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 25) ซึง่เมื่อเปรยีบเทียบผลกำรส ำรวจ 2 ครัง้ 

จะเห็นไดว้่ำ ประเด็นที่ผูต้อบแบบสอบถำมนึกถึงในแต่ละประเด็นเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั นอกจำกนัน้เมื่อถำมถึงปัจจยัที่จะมีผล

ตอ่กำรไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ฯ พบวำ่ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 52.4 ระบวุำ่ คิดวำ่โควิด-19 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 51) รองลงมำรอ้ยละ 

12.8 ระบวุำ่ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 12.4 ระบวุำ่ ฝนฟำ้อำกำศ รอ้ยละ 10.9 ระบวุำ่ ตอ้งประกอบอำชีพ ทัง้นีเ้มื่อเปรยีบเทียบกบั

ผลส ำรวจรอบแรก จะพบวำ่ล ำดบัแรกยงัเป็นเรือ่งโควดิ-19 และมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ แสดงวำ่ประชำชน ยงัมีควำมกงัวล ส ำนกังำน กกต. 

ตอ้งเนน้กำรประชำสมัพนัธส์รำ้งควำมเช่ือมั่นแก่ประชำชนวำ่ ไดก้ ำหนด มำตรกำรควบคมุและปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนำ 2019 ไวใ้นทกุขัน้ตอนกำรลงคะแนน อย่ำงไรก็ตำมเมื่อถำมถึงปัจจยัที่จะสง่ผลตอ่กำรเลือกตัง้ฯ สว่นใหญ่หรือ รอ้ยละ 

41.4 ระบวุำ่ นโยบำย รองลงมำรอ้ยละ 27.9 ระบวุำ่ คณุสมบตัิของผูส้มคัร และรอ้ยละ 11.8 ระบวุำ่ วิธีกำร/กลยทุธใ์นกำรหำเสยีง 
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 และเมื่อถำมว่ำทรำบถึงแหล่งขอ้มูลเก่ียวกับกำรเลือกตัง้จำกแอพพลิเคชั่น Smart Vote พบว่ำ ส่วนใหญ่ หรือ รอ้ยละ 

55.9 ระบวุ่ำ ทรำบ (ผลส ำรวจรอบแรก ทรำบเพียง รอ้ยละ 33) สว่นรอ้ยละ 44.1 ระบวุ่ำ ไม่ทรำบ นอกจำกนัน้เมื่ อถำมว่ำทรำบถึง

ช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรกระท ำทจุริตกำรเลือกตัง้ กำรกระท ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตัง้ ผ่ำนแอพพลิเคชั่นตำสบัปะรด พบวำ่ 

สว่นใหญ่หรือรอ้ยละ 56.1 ระบวุ่ำ ไม่ทรำบว่ำสำมำรถแจง้ผ่ำนแอพพลิเคชั่นตำสบัปะรด (ผลส ำรวจรอบแรก ไม่ทรำบรอ้ยละ 62) 

ส่วนรอ้ยละ 43.9 ระบุว่ำ ทรำบถึงช่องทำงกำรแจง้เหตุดงักล่ำว ทัง้นีเ้มื่อถำมต่อว่ำ หำกพบกำรทุจริตเลือกตัง้ / กำรกระท ำผิด

กฎหมำยฯ จะแจง้ขอ้มลู หรือไม่ พบว่ำ สว่นใหญ่ รอ้ยละ 64.3 ระบวุ่ำ แจง้ รองลงมำรอ้ยละ 21.1 ระบวุ่ำ อำจจะแจง้ สว่นรอ้ยละ 

14.6 ระบวุำ่ พบแตไ่มแ่จง้ 

ทำ้ยที่สดุเมื่อถำมวำ่ทำ่นมีควำมเช่ือมั่น หรือไม่ว่ำ กำรเลือกตัง้ ส.อบต. และ นำยก อบต. ครัง้นี ้จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ 

ยตุิธรรม พบว่ำสว่นใหญ่หรือรอ้ยละ 53.3 ระบวุ่ำ เช่ือมั่น (ผลส ำรวจรอบแรกเช่ือมั่น รอ้ยละ 31) รองลงมำรอ้ยละ 30.9 ระบวุ่ำ ไม่

แนใ่จ มีเพียงรอ้ยละ 15.8 ระบวุำ่ ไมเ่ช่ือมั่น (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 19). 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/507094/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/507094/
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กกต-พตส.12 เผยผลโผล คนสนใจไปเลอืกตั้ง อบต. ร้อยละ 73.5 

24/11/2564 16:20 

 

 

 

 

ส านักงาน กกต. 24 พ.ย.- “กกต.-พตส.12” เผยผลโพล พบประชาชนร้อยละ 73.5 พร้อมออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต. ชี ้
สถานการณโ์ควดิ-19 มีผล เชือ่กาบตัรคร้ังนี้สุจริต-เที่ยงธรรม 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ โดยสถำบนัพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำ

กำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 ( พตส.12) ออกส ำรวจควำมเห็นของผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต. ระหวำ่งวนัท่ี 6-14 

พฤศจิกำยน 2564 ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง มผีลส ำรวจที่ส  ำคญัดงันี ้กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ 

ทรำบวำ่มีกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ( อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน รอ้ยละ 92.8 ไม่

ทรำบรอ้ยละ 7.2 โดยสือ่ที่ท ำใหร้บัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้มำกที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก คือปำ้ยประชำสมัพนัธเ์ชิญชวน รอ้ย

ละ 51.7 รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 42.7 หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

 เมื่อถำมวำ่ กำรเลอืกตัง้สมำชิกและนำยก อบต. ท ำใหน้กึถงึเรือ่งใดมำกที่สดุ พบวำ่ รอ้ยละ 49.1 นกึถึงเรือ่งกำรพฒันำ

ทอ้งถ่ิน รองลงมำรอ้ยละ 23.9 คอืกำรมีประชำธิปไตย 

 เมื่อถำมถงึกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ที่เลอืกตัง้หรอืบรเิวณใกลเ้คียงที่ท ำกำร อบต. พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ย

ละ 61.8 ไปตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ รองลงมำรอ้ยละ 26.3 ไมไ่ป เพรำะเช่ือมั่นวำ่มีช่ืออยูแ่ลว้ สว่นปัจจยัที่จะมีผลตอ่กำรไปใชส้ทิธิ

เลอืกตัง้ พบวำ่ สว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คิดวำ่สถำนกำรณโ์ควิด-19 รองลงมำรอ้ยละ 12.8 คือผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และรอ้ยละ 12.4 

ฝนฟำ้อำกำศ 

 เมื่อถำมวำ่ จะไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท่ี์ 28 พฤศจิกำยนหรอืไม ่พบวำ่รอ้ยละ 73.5 ไปแนน่อน สว่นรอ้ยละ 18.7 

คิดวำ่ไมไ่ป 

 เมื่อถำมวำ่ทรำบถงึแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอปพลเิคชนั Smart Vote หรอืไม ่พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 55.9 ทรำบ 

เมื่อถำมตอ่ถึงช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรทจุรติกำรเลอืกตัง้ หรอืกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ผำ่นแอปพลเิคชนัตำ

สบัปะรด พบวำ่รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไมท่รำบวำ่สำมำรถแจง้ผำ่นแอปดงักลำ่ว และเมื่อถำมถงึควำมเช่ือมั่นในกำรเลอืกตั้งครัง้นีว้ำ่

จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

อำ้งองิ: https://tna.mcot.net/politics-830386 

https://tna.mcot.net/politics-830386
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กกต. เผยผลส ารวจ 1,500 ตวัอยา่ง  

คน 73.5% บอกไปเลือกตั้ง อบต. แน่นอน 

24 พ.ย. 2564 15:57 น. 

 

กกต. เผยผลส ารวจ 1,500 ตวัอยา่งใน 42 จังหวดั คน 73.5% บอกไปเลือกตั้ง อบต. แน่นอน ขณะที่ผลโพลมีความ
เชื่อม่ันในการเลือกตั้งว่าจะสุจริตยุติธรรม มากกว่าการส ารวจรอบแรก 

 วนัท่ี 24 พ.ย. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยผลส ำรวจกำรใชส้ทิธิเลอืกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หรอื เลอืกตัง้ อบต. ซึง่ กกต. โดยสถำบนัพฒันำกำรเมืองและกำร

เลอืกตัง้ รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุ่นท่ี 12 (พตส. 12) ไดอ้อกส ำรวจควำมเห็นของผูม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ อบต. อีกครัง้ ระหวำ่งวนัท่ี 6-14 พ.ย. 2564 ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง ผลกำรส ำรวจที่ส  ำคญั ขอ

สรุปมำดงันี ้

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. 

 ประชำชน รอ้ยละ 92.8 ทรำบวำ่จะมีกำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 2564 (ผลส ำรวจรอบ

แรก รอ้ยละ 86) ไมท่รำบ รอ้ยละ 7.2 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 14) 

ระยะเวลำในกำรออกเสยีงลงคะแนน รอ้ยละ 77.7 ตอบวำ่ เวลำ 08.00-17.00 น. แสดงวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่

ทรำบถึงเวลำออกเสยีงลงคะแนนถกูตอ้ง  

ส าหรับสื่อทีท่ าให้รับรู้ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. มากทีสุ่ด 3 ล าดับแรกคอื 

 -ปำ้ยประชำสมัพนัธเ์ชิญชวน รอ้ยละ 51.7 

-รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 42.7 

-หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

เม่ือมีการการเลอืกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ท าใหนึ้กถงึเร่ืองใดมากที่สุด 

-คิดถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน รอ้ยละ 49.1 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 50) 

-กำรมีประชำธิปไตย รอ้ยละ 23 9 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 26) 

-สทิธิของคนในทอ้งถ่ิน รอ้ยละ 26.4 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 25) 

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง 

 -สว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คดิวำ่โควิด (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 51) 
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-ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 12.8 

-ฝนฟำ้อำกำศ รอ้ยละ 124 

-ตอ้งประกอบอำชีพ รอ้ยละ 10.9 

ทัง้นี ้กกต. ตอ้งเนน้กำรประชำสมัพนัธส์รำ้งควำมเช่ือมั่นแก่ประชำชนวำ่ ไดก้ ำหนดมำตรกำรควบคมุและปอ้งกนักำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ไวใ้นทกุขัน้ตอนกำรลงคะแนน 

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเลอืกตั้ง 

 -รอ้ยละ 41.4 ตอบวำ่ นโยบำย  

-รอ้ยละ 27.9 คณุสมบตัิของผูส้มคัร 

-รอ้ยละ 11.8 วิธีกำร/กลยทุธใ์นกำรหำเสยีง 

ส าหรับค าถามว่าจะไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ในวนัอาทติยท์ี่ 28 พ.ย. 2564 หรือไม ่

 -รอ้ยละ 73.5 ตอบวำ่ ไปแนน่อน (ส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 53) 

-รอ้ยละ 18.7 คดิวำ่จะไมไ่ป 

-รอ้ยละ 6.1 ยงัไมแ่นใ่จ 

-รอ้ยละ 1.7 ไมไ่ป 

ขณะที่ค าถาม มีความเชือ่ม่ันหรือไม่ว่าการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. คร้ังนี้ จะเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม 

 -รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น (ส  ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 31) 

-รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ 

-รอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 19) 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2249725 
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กราฟิกมตชิน : โพล ‘กกต.-พตส.’ 73.5% ไปเลอืก อบต. 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 07:14 น. 

 

 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3057283 

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3057283
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กกต.-พตส.12 เผยผลโพล ปชช.พบ 73.5%  

พร้อมออกไปใช้สทิธิเลือกตั้ง อบต. 

วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564 - 15:51 น. 

 

กกต.-พตส.12 เผยผลโพล ปชช.พบ 73.5% พร้อมออกไปใชส้ิทธิเลอืกตั้ง อบต. ขณะที่ 53.3% เชื่อม่ันกาบตัรคร้ังนี้

สุจริตเที่ยงธรรม ชีโ้ควดิเป็นปัจจัยออกไปใช้สทิธิหรือไม่ 

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) โดยสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตัง้ 

รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 (พตส.12) ออกส ำรวจควำมเห็นของผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 

อบต. ระหว่ำงวนัที่ 6-14 พฤศจิกำยน 2564 ในพืน้ที่ 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอย่ำง มีผลส ำรวจที่ส  ำคญั ดงันี ้กำรรบัรูข้อ้มลู

ข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเลือกตัง้ ทรำบว่ำมีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

(อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน รอ้ยละ 92.8 ไมท่รำบ รอ้ยละ 7.2 โดยสือ่ที่ท ำใหร้บัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้มำก

ที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก คือป้ำยประชำสมัพนัธเ์ชิญชวน รอ้ยละ 51.7 รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ รอ้ยละ 42.7 หอกระจำย

ขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

 เมื่อถำมวำ่ กำรเลอืกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.ท ำใหน้กึถึงเรือ่งใดมำกที่สดุ พบวำ่รอ้ยละ 49.1 ถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

รองลงมำรอ้ยละ 23.9 คือกำรมีประชำธิปไตย เมื่อถำมถึงกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้หรือบริเวณ

ใกลเ้คียงที่ท  ำกำร อบต. พบว่ำสว่นใหญ่รอ้ยละ 61.8 ไปตรวจเรียบรอ้ยแลว้ รองลงมำรอ้ยละ 26.3 ไม่ไป เพรำะเช่ือมั่นว่ำมีช่ืออยู่

แลว้ สว่นปัจจยัที่จะมีผลต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ พบว่ำสว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คิดว่ำสถำนกำรณโ์ควิด รองลงมำรอ้ยละ 12.8 คือ

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และรอ้ยละ 12.4 ฝนฟำ้อำกำศ 

เมื่อถำมวำ่ จะไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน หรือไม่ พบว่ำรอ้ยละ 73.5 ไปแน่นอน สว่นรอ้ยละ 18.7 

คิดวำ่ไมไ่ป เมื่อถำมวำ่ทรำบถึงแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอพพลเิคชั่น Smart Vote หรอืไม ่พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 55.9 

ทรำบ 

เมื่อถำมตอ่ถึงช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรทจุริตกำรเลือกตัง้หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ผ่ำนแอพพลิเคชั่นตำ

สบัปะรด พบวำ่รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไมท่รำบวำ่สำมำรถแจง้ผำ่นแอพพด์งักลำ่ว และเมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นในกำรเลอืกตัง้ครัง้นี ้

วำ่จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3056653 
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กกต.ชีผ้ลโพลสว่นใหญ่ไปเลือกตั้ง อบต.  

เชื่อสุจริต รับโควดิปัจจัยส าคญัการออกไปใช้สทิธิ 

24 พ.ย. 2564 16:20    

 

กกต. เผย ผลโพลเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย พบ ปชช.ร้อยละ 73.5 ยันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่ เชื่อม่ันกาบัตรคร้ังนี้ 
สุจริตเที่ยงธรรม โควิด-19 ยงัเป็นปัจจัยส าคัญต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

 วนันี ้(24 พ.ย.) ส  ำนกังำน กกต.ไดเ้ผยแพรผ่ลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนในช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลือกตัง้นำยกและ

สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 64 ที่ส  ำนกังำน กกต.รว่มกบันกัศึกษำหลกัสตูร กำรพฒันำ

กำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 ออกส ำรวจควำมเห็นผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต. ครัง้ที่ 2 ระหวำ่งวนัท่ี 6-14 พ.ย. 64 ในพืน้ท่ี 

42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง พบวำ่ กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ ทรำบวำ่ มีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 

64 รอ้ยละ 92.8 ไมท่รำบรอ้ยละ 7.2 สือ่ที่ท  ำใหร้บัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้มำกที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก คือ ปำ้ยประชำสมัพนัธ์

เชิญชวน รอ้ยละ 51.7 รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 42.7 หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

 เมื่อถำมว่ำ กำรเลือกตัง้ อบต. ท ำใหน้ึกถึงเรื่องใดมำกที่สดุ พบว่ำ รอ้ยละ 49.1 นึกถึงเรื่องกำรพฒันำทอ้งถ่ิน รองลงมำ 

รอ้ยละ 23.9 คือ กำรมีประชำธิปไตย เมื่อถำมถึงกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่เลือกตัง้ หรือบริเวณใกลเ้คียงที่ท ำ

กำร อบต. พบวำ่ สว่นใหญ่รอ้ยละ 61.8 ไปตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ รองลงมำรอ้ยละ 26.3 ไมไ่ป เพรำะเช่ือมั่นวำ่มีช่ืออยูแ่ลว้ สว่นปัจจยั

ที่จะมีผลต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ พบว่ำ สว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คิดว่ำ สถำนกำรณโ์ควิด-19 รองลงมำรอ้ยละ 12.8 คือ ผูส้มคัรรบั

เลอืกตัง้ และรอ้ยละ 12.4 ฝนฟำ้อำกำศ 

 นอกจำกนี ้รอ้ยละ73.5 ระบ ุวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 64 ไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้แนน่อน สว่นรอ้ยละ 18.7 คิดวำ่ไมไ่ป เมื่อถำมวำ่

ทรำบถึงแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอปพลเิคชนั Smart Vote หรอืไม ่พบวำ่ สว่นใหญ่รอ้ยละ 55.9 ทรำบ 

เมื่อถำมตอ่ถึงช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรทจุริตกำรเลอืกตัง้ หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตัง้ผ่ำนแอปพลเิคชนัตำ

สบัปะรด พบว่ำ รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไม่ทรำบวำ่สำมำรถแจง้ผ่ำนแอปดงักลำ่ว และเมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นในกำรเลือกตัง้ครัง้นี ้

วำ่จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่ รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000116594 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000116594


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

 

กกต. เผยผลโพล ประชาชน 73.5 % ยนั! ไปแน่ เข้าคหูาเลือกตั้ง อบต. เชือ่ม่ันคร้ังนี้สุจริตเที่ยงธรรม ส่วนโควดิ 19 ยงั
เป็นตัวแปรส าคัญต่อการออกไปใช้สิทธิ 

วนัท่ี 24 พ.ย. 2564 

 

 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  โดยสถำบนัพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตัง้ รว่มกบันกัศึกษำหลกัสตูรกำรพฒันำ

กำรเมืองและกำรเลือกตัง้ระดับสูง รุ่นที่ 12  (พตส.12)  ออกส ำรวจควำมเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ อบต. ระหว่ำงวันที่ 6-14 

พฤศจิกำยน 2564  ในพืน้ที่ 42 จังหวัด จ ำนวน 1,500 ตัวอย่ำง   มีผลส ำรวจที่ส  ำคญัดงันี ้กำรรบัรูข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำร

เลือกตัง้  ทรำบว่ำมีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล  ( อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 26 พฤศจิกำยน รอ้ยละ 

92.8   ไม่ทรำบรอ้ยละ 7.2   โดยสื่อที่ท  ำใหร้บัรูข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเลือกตัง้มำกที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก  คือป้ำยประชำสมัพนัธ์

เชิญชวน  รอ้ยละ 51.7    รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้  รอ้ยละ 42.7   หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

 เมื่อถำมวำ่ กำรเลือกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.  ท ำใหน้ึกถึงเรื่องใดมำกที่สดุ    พบว่ำรอ้ยละ 49.1 นึกถึงเรื่องกำรพฒันำ

ทอ้งถ่ิน   รองลงมำรอ้ยละ 23.9  คือกำรมีประชำธิปไตย    เมื่อถำมถึงกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีเลือกตัง้หรือ

บรเิวณใกลเ้คียงที่ท ำกำร อบต. พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 61.8  ไปตรวจเรยีบรอ้ยแลว้   รองลงมำรอ้ยละ 26.3 ไมไ่ป เพรำะเช่ือมั่นวำ่มี

ช่ืออยู่แลว้    สว่นปัจจยัที่จะมีผลต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4   คิดว่ำสถำนกำรณโ์ควิด-19 รองลงมำรอ้ย

ละ 12.8  คือผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้    และรอ้ยละ 12.4 ฝนฟำ้อำกำศ 

 เมื่อถำมว่ำ  จะไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท่ี์ 18 พฤศจิกำยนหรือไม่   พบว่ำรอ้ยละ 73.5 ไปแน่นอน    ส่วนรอ้ยละ 

18.7 คิดวำ่ไมไ่ป   เมื่อถำมวำ่ทรำบถึงแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอปพลเิคชนั Smart Vote หรอืไม ่  พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ย

ละ 55.9 ทรำบ 

 เมื่อถำมตอ่ถึงช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรทจุรติกำรเลอืกตัง้  หรอืกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ผำ่นแอปพลเิคชนัตำ

สบัปะรด    พบวำ่รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไมท่รำบวำ่สำมำรถแจง้ผำ่นแอปดงักลำ่ว   และเมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นในกำรเลือกตัง้ครัง้

นีว้ำ่จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น   รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

อำ้งองิ : https://news.ch7.com/detail/531829 
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“กกต.โพล” พบ ปชช.ตัดสินใจใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” เพิ่ม แต่ยงักังวลโควิด-19 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 12:45 น.32 

 

 

 

 

 

 “กกต.” เผยผลโพลโค้งสุดท้ายก่อน “เลือกตั้ง อบต.” พบประชาชนรับรู้การเลือกตั้ง ตัดสินใจไปใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น 
เชื่อม่ันด าเนินการโดยสุจริต ยุติธรรม ชีโ้ควิด-19 ยงัเป็นปัจจัยหลักที่กังวล 

 ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ เมื่อวนัท่ี 24 พ.ย. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) โดยสถำบนัพฒันำกำรเมืองและ

กำรเลอืกตัง้ รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมอืงและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 (พตส. 12) ไดอ้อกส ำรวจควำมเห็นของ

ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) ระหวำ่งวนัท่ี 6-14 พ.ย. 2564 ที่ผำ่นมำ ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั 

จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง ซึง่เป็นกำรตอ่ยอดจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ อปท. นิวสโ์พล ท่ีออกมำ เมื่อวนัท่ี 4 พ.ย.ที่ผำ่นมำ 

   โดยพบวำ่เมื่อถำมถึงกำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และ นำยก อบต. สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 92.8 ระบุ

วำ่ ทรำบวำ่จะมีกำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และ นำยก อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 86) สว่นรอ้ยละ 7.2 ระบุ

วำ่ ไมท่รำบ (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 14) แสดงใหเ้ห็นวำ่ประชำชนรบัรูว้นัเลอืกตัง้ มำกขึน้กวำ่กำรส ำรวจในรอบแรก ทัง้นีเ้มื่อถำม

ถึงระยะเวลำในกำรออกเสียงลงคะแนน พบว่ำส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 77.7 ทรำบถึง เวลำออกเสียงลงคะแนนถูกตอ้ง คือ ระหว่ำง 

08.00 -17.00 น. นอกจำกนัน้เมื่อถำมวำ่ทำ่นจะไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นีห้รอืไม ่พบวำ่

สว่นใหญ่หรือรอ้ยละ 73.5  ระบวุ่ำ ไปแน่นอน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 53) ขณะที่รอ้ยละ 18.7  ระบวุ่ำ คิดว่ำจะไม่ไป รอ้ยละ 

6.1 ระบวุำ่ ยงัไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 1.7 ระบวุำ่ ไมไ่ป 

 เมื่อถำมวำ่กำรเลือกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. ท ำใหน้ึกถึงเรื่องใดมำกที่สุด พบว่ำสว่นใหญ่ หรือรอ้ยละ  49.1  ระบวุำ่ 

คิดถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 50) รองลงมำรอ้ยละ 23.9 ระบวุำ่ กำรมีประชำธิปไตย (ผลส ำรวจรอบแรก 

รอ้ยละ 26) และรอ้ยละ 26.4 ระบวุำ่ สทิธิของคนในทอ้งถ่ิน (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 25) ซึง่เมื่อเปรยีบเทียบผลกำรส ำรวจ 2 ครัง้ 

จะเห็นไดว้่ำ ประเด็นที่ผูต้อบแบบสอบถำมนึกถึงในแต่ละประเด็นเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั นอกจำกนัน้เมื่อถำมถึงปัจจยัที่จะมีผล

ต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ฯ พบว่ำ สว่นใหญ่หรือรอ้ยละ 52.4 ระบวุ่ำ คิดว่ำโควิด-19 (ผลส ำรวจรอบแรก รอ้ยละ 51) รองลงมำรอ้ย

ละ 12.8 ระบุว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รอ้ยละ 12.4 ระบุว่ำ ฝนฟ้ำอำกำศ รอ้ยละ 10.9 ระบุว่ำ ต้องประกอบอำชีพ ทั้งนีเ้มื่อ

เปรยีบเทียบกบัผลส ำรวจรอบแรก จะพบวำ่ล ำดบัแรกยงัเป็นเรือ่งโควิด-19 และมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ แสดงวำ่ประชำชน ยงัมีควำมกงัวล 

ส ำนกังำน กกต. ตอ้งเนน้กำรประชำสมัพนัธ์สรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่ประชำชนว่ำ ไดก้ ำหนด มำตรกำรควบคุมและป้องกนักำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ไวใ้นทกุขัน้ตอนกำรลงคะแนน อยำ่งไรก็ตำม 
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เมื่อถำมถึงปัจจยัที่จะสง่ผลตอ่กำรเลือกตัง้ฯ สว่นใหญ่หรือ รอ้ยละ 41.4 ระบวุ่ำ นโยบำย รองลงมำรอ้ยละ 27.9 ระบวุ่ำ คณุสมบตัิ

ของผูส้มคัร และรอ้ยละ 11.8 ระบวุำ่ วิธีกำร/กลยทุธใ์นกำรหำเสยีง 

 เมื่อถำมว่ำทรำบถึงแหลง่ขอ้มูลเก่ียวกับกำรเลือกตัง้จำกแอปพลิเคชนั Smart Vote พบว่ำ สว่นใหญ่ หรือ รอ้ยละ 55.9 

ระบวุ่ำ ทรำบ (ผลส ำรวจรอบแรก ทรำบเพียง รอ้ยละ 33) สว่นรอ้ยละ 44.1 ระบวุ่ำ ไม่ทรำบ นอกจำกนัน้เมื่อถำมว่ำทรำบถึงช่อง

ทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรกระท ำทจุรติกำรเลอืกตัง้ กำรกระท ำผิดกฎหมำยกำรเลอืกตัง้ ผำ่นแอปพลเิคชนัตำสบัปะรด พบวำ่ สว่น

ใหญ่หรือรอ้ยละ 56.1  ระบวุ่ำ ไม่ทรำบว่ำสำมำรถแจง้ผ่ำนแอปพลิเคชนัตำสบัปะรด (ผลส ำรวจรอบแรก ไม่ทรำบรอ้ยละ 62) สว่น

รอ้ยละ 43.9 ระบวุ่ำ ทรำบถึงช่องทำงกำรแจง้เหตดุงักลำ่ว ทัง้นีเ้มื่อถำมตอ่วำ่ หำกพบกำรทจุริตเลือกตัง้ / กำรกระท ำผิดกฎหมำยฯ 

จะแจง้ขอ้มลู หรอืไม ่พบวำ่ สว่นใหญ่ รอ้ยละ 64.3 ระบวุำ่ แจง้ รองลงมำรอ้ยละ 21.1 ระบวุำ่ อำจจะแจง้ สว่นรอ้ยละ 14.6 ระบวุำ่ 

พบแตไ่มแ่จง้ 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/973640 
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กกต.เผยผลโพลเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย พบ ปชช.73.5% ยนัออกไปใช้สิทธิแน่ 

วนัพธุ ท่ี 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 17.10 น. 

 

 

 

 

กกต.เผยผลโพลเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย พบ ปชช.73.5% ยันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่ เชื่อม่ันกาบัตรคร้ังนี้สุจริต
เที่ยงธรรม ขณะโควิด-19 ยงัเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดเ้ผยแพรผ่ลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

ในช่วงโคง้สดุทำ้ยก่อนกำรเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 ที่ส  ำนกังำน 

กกต.รว่มกบันกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัร้ะดบัสงู รุน่ท่ี 12 ออกส ำรวจควำมเห็นผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต.ครัง้

ที่ 2 ระหวำ่งวนัท่ี 6 - 14 พ.ย.64 ในพืน้ท่ี 42 จงัหวดั จ ำนวน 1,500 ตวัอยำ่ง 

พบวำ่ กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ ทรำบวำ่ มีกำรเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 รอ้ยละ 92.8 ไมท่รำบ

รอ้ยละ 7.2 สื่อที่ท  ำใหร้บัรูข้อ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรเลือกตัง้มำกที่สดุ 3 ล  ำดบัแรก คือ ป้ำยประชำสมัพนัธเ์ชิญชวน รอ้ยละ 51.7 

รถประชำสมัพนัธข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ รอ้ยละ 42.7 หอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่ำ้น รอ้ยละ 38.8 

เมื่อถำมวำ่ กำรเลอืกตัง้ อบต.ท ำใหน้กึถึงเรือ่งใดมำกที่สดุ พบวำ่รอ้ยละ 49.1 นกึถึงเรือ่งกำรพฒันำทอ้งถ่ิน รองลงมำรอ้ย

ละ 23.9 คือกำรมีประชำธิปไตย เมื่อถำมถึงกำรไปตรวจสอบบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีเลือกตัง้หรือบริเวณใกลเ้คียงท่ีท ำกำร 

อบต.พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 61.8 ไปตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ รองลงมำรอ้ยละ 26.3 ไมไ่ป เพรำะเช่ือมั่นวำ่มีช่ืออยูแ่ลว้ สว่นปัจจยัที่จะมี

ผลต่อกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้พบว่ำสว่นใหญ่รอ้ยละ 52.4 คิดว่ำสถำนกำรณโ์ควิด-19 รองลงมำรอ้ยละ 12.8 คือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 

และรอ้ยละ 12.4 ฝนฟำ้อำกำศ 

 นอกจำกนี ้รอ้ยละ73.5 ระบ ุวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 ไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้แน่นอน สว่นรอ้ยละ 18.7 คิดว่ำไมไ่ป เมื่อถำมวำ่ 

ทรำบถึงแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้จำกแอปพลเิคชนั Smart Vote หรอืไม ่พบวำ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 55.9 ทรำบ 

เมื่อถำมตอ่ถึงช่องทำงกำรแจง้เหตหุำกพบกำรทจุริตกำรเลอืกตัง้ หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ผ่ำนแอปพลเิคชนัตำ

สบัปะรด พบวำ่รอ้ยละ 56.1 สว่นใหญ่ไมท่รำบวำ่สำมำรถแจง้ผำ่นแอปดงักลำ่ว และเมื่อถำมถึงควำมเช่ือมั่นในกำรเลอืกตัง้ครัง้นีว้ำ่

จะเป็นไปดว้ยควำมสจุรติ ยตุิธรรม หรอืไม ่พบวำ่รอ้ยละ 53.3 เช่ือมั่น รอ้ยละ 30.9 ไมแ่นใ่จ และรอ้ยละ 15.8 ไมเ่ช่ือมั่น 

 อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/617927 

  

https://www.naewna.com/politic/617927
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ประธาน กกต. ลงพืน้ที่ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง อบต.ในโคราช เผย ทั่วประเทศมีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 172 เร่ือง ตั้งเป้า
ประชาชนออกมาใชส้ิทธ์ิกว่า 75% 

25 พ.ย. 2564    

 

           

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ลงพืน้ทีต่รวจความพร้อมเลอืกตั้ง อบต.ในโคราช เผย ทั่วประเทศมีเร่ืองร้องเรียนแล้ว 
172 เร่ือง ตั้งเป้าประชาชนออกมาใช้สทิธ์ิกว่า 75% 

          วนันี ้(25 พฤศจิกำยน 2564) เวลำ 09.00 น. นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พรอ้มคณะ ไดล้งพืน้ท่ี

ตรวจเยี่ยมกำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ ที่ อบต.หมื่นไวย และ อบต.จอหอ อ.เมือง จ.นครรำชสมีำ โดยมีนำยชรนิทร ์

ทองสขุ รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดันครรำชสีมำ และ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพฒันำลกัษณ ์ผอ.กกต.ประจ ำจงัหวดันครรำชสีมำ ใหก้ำร

ตอ้นรบั 

          ทัง้นี ้ส  ำหรบักำรเลือกตัง้นำยก อบต. และ ส.อบต. ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี ้ในพืน้ที่ จ.นครรำชสีมำ จะ

จดักำรเลือกตัง้ทัง้หมด จ ำนวน 243 อบต. ในพืน้ที่ 31 อ ำเภอ จำกทัง้หมด 32 อ ำเภอ ยกเวน้ อ.ล ำทะเมนชยั เพียงแห่งเดียวที่มี 5 

ต ำบล ซึ่งไดร้บักำรยกเป็นเทศบำลทัง้หมดแลว้ โดยมีหน่วยเลือกตัง้ทัง้หมด 3,101 หน่วย เลือกตัง้นำยก อบต. ทัง้หมดจ ำนวน 243 

คน ส.อบต. จ ำนวน 3,105 คน โดยมีผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ อบต. ทัง้จงัหวดั จ ำนวนกว่ำ 1,400,000 คน ซึ่งถือว่ำเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีกำร

จดักำรเลอืกตัง้ อบต. มำกที่สดุในประเทศไทย 

          นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ กล่ำวว่ำ วนันีไ้ดล้งพืน้ที่เพื่อมำดกูำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตัง้ หรือ กปน. ในพืน้ที่ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ ซึ่งจะมีบทบำทส ำคญัในวนัเลือกตัง้ อบต.ในวนัที่ 28 พ.ย. 64 นี ้เพื่อให้

สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดค้รบถว้นถกูตอ้งตำมกฎหมำยกำรเลือกตัง้ ทัง้นีเ้ช่ือว่ำ กปน.สว่นใหญ่ จะเป็นผูท้ี่เคยปฏิบตัิหนำ้ที่เมื่อครัง้

เลอืกตัง้ อบจ. เมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค. 63 และเลอืกตัง้เทศบำล เมื่อวนัท่ี 28 มี.ค. 64 ท่ีผำ่นมำ ดงันัน้ จึงถือวำ่เป็นผูท้ี่มีประสบกำรณอ์ยำ่ง

ดีแลว้ แตว่นันีต้นเองลงมำแนะน ำบำงเรือ่งเทำ่นัน้ เพื่อใหเ้กิดควำมแมน่ย ำมำกขึน้ จำกกำรลงพืน้ท่ีก็ยงัไมไ่ดม้ีกำรรบัแจง้วำ่มีปัญหำ

อะไร แต่จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วประเทศ ระหว่ำงวนัที่ 6-14 พ.ย. 64 โดยคณะนกัศึกษำพฒันำกำรเมืองและ

กำรเลอืกตัง้ของ กกต. ตอ่กำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินครัง้นี ้ผลกำรส ำรวจพบวำ่ ประชำชนรอ้ยละ 75.3 ยืนยนัวำ่จะไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ ซึง่เป็น

สิง่ที่นำ่ดีใจวำ่ประชำชนใหค้วำมตื่นตวักบักำรเลอืกตัง้ครัง้นีม้ำก 

 

          โดยกำรเลือกตัง้ อบต. ครัง้นี ้ทำง กกต. ไดม้ีกำรถอดบทเรียนจำกกำรเลือกตัง้ อบจ. และเทศบำล เ พื่อใหม้ีควำมสจุริต 

เรียบรอ้ย โปรงใสใ่หม้ำกที่สดุ นอกจำกนีย้งัตอ้งค ำนึงถึงมำตรกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด -19 ดว้ย สว่นกำรรอ้งเรยีน 
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ลำ่สดุตนเองไดร้บัรำยงำนวำ่มีประมำณ 172 เรื่อง แต่เรื่องกำรทจุริตกำรเลือกตัง้ มีประมำณ 60 กว่ำเรือ่ง สว่นใหญ่จะเป็นเรื่ องแจก

เงินซือ้เสยีง นอกจำกนัน้ จะเป็นเรือ่งใสร่ำ้ยปำ้ยสกีนั สว่นแอปลเิคชั่นตำสบัปะรด ที่ทำง กกต. แนะน ำใหป้ระชำชนโหลดไปใชใ้นกำร

รอ้งเรยีนโดยตรงกบั กกต. ลำ่สดุขณะนีม้ีเรือ่งรอ้งเรยีนมำแลว้จ ำนวน 142 เรือ่ง ซึง่ทำง กกต. จะไดจ้ดัทีมลงไปพืน้ท่ีตรวจสอบตอ่ไป 

          ส  ำหรบักำรเลอืกตัง้ อบต. ครัง้นี ้ถือวำ่เป็นกำรเลอืกตัง้ที่มีสว่นกบักำรพฒันำทอ้งถ่ินอยำ่งมำก ดงันัน้จึงขอเชิญชวนประชำชน

ออกมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ใหม้ำก ๆ และประชำชนทุกคนสำมำรถมีสว่นร่วมในกำรแจง้กำรทุจริตเลือกตัง้ได ้ท่ี กกต.ประจ ำ อบต. ใน

พืน้ท่ีนัน้ ๆ ซึง่จะมีกำรจดัเจำ้หนำ้ที่คุม้กนัควำมปลอดภยัพยำนใหอ้ยำ่งเขม้งวด 

 

อำ้งองิ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211125120349259 

  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211125120349259
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เตือน ไม่ไป "ใช้สิทธิเลือกตั้ง" อบต. ต้องแจ้ง กกต. เพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง ภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 

24 พ.ย. 2564 18:00 น. 

 

 

 

 

08:00 น ถึง 17:00 น. วนัที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวนัเลือกตัง้นำยก และสมำชิก อบต.  กกต.เตือนประชำชนหำ้มท ำผิด

กฎหมำยเลือกตัง้  ตัง้แต่เวลำ 18:00 น. ของวนัที่ 27 พ.ย. 2564หำ้มจ ำหน่ำยจ่ำยแจกสรุำจัดเลีย้งเพรำะจะมีโทษทำงกฎหมำย   

หำกผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ไมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้โดยไมแ่จง้เหตจุะเสยีสทิธิหลำยประกำรรวมถึงถกูจ ำกดัสทิธ์ิทำงกำรเมืองดว้น  แตห่ำกแจง้

เหตทุี่ไม่สำมำรถไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ตำมที่ กกต.อำทิ มีกิจธุระจ ำเป็นเรง่ดว่นที่ตอ้งเดินทำงไปพืน้ที่ห่ำงไกล เจ็บป่วยและไม่สำมำรถ

เดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้เป็นคนพิกำรหรือทพุพลภำพ หรือผูส้งูอำยแุละไม่สำมำรถเดินทำงไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้  เดินทำงออก

นอกรำชอำณำจกัร มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกที่เลือกตัง้เกินกว่ำ 100 กิโลเมตร  ไดร้บัค ำสั่งจำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเขต

เลือกตัง้  หรือเหตสุดุวิสยัหรือเหตอุื่นที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ภำยใน 7 วนั ก่อนวนัเลือกตัง้ คือ ระหว่ำงวนัที่ 21-27 พฤศจิกำยน 

2564 หรอืภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือระหวำ่งวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน - 5 ธนัวำคม 2564   

หากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมืองอันประกอบไปด้วย 

1. สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร หรือ สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน หรือ ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน หรือ สมคัรรบัเลือกเป็นสมำชิก

วฒุิสภำ 

2. สมคัรรบัเลอืกเป็นก ำนนัและผูใ้หญ่บำ้น 

3. เขำ้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอน สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

4. กำรด ำรงต ำแหนง่ขำ้รำชกำรกำรเมือง และขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมือง 

5. ด ำรงต ำแหนง่รองผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน เลขำนกุำรผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนกุำรผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ประธำนท่ีปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

ที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน หรอืคณะที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

6. ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรประธำนสภำทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนกุำรประธำนสภำทอ้งถ่ิน และเลขำนกุำรรองประธำนสภำทอ้งถ่ิน 

  ช่องทำงกำรแจง้เหตทุี่ไม่สำมำรถไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ไดป้ระกอบดว้ย กำรยื่นตอ่นำยทะเบียนอ ำเภอที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

บ้ำนด้วยตัวเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นไปยื่นแทน  จัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งเหตุทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ 

www.bora.dopa.go.th หรอื www.ect.go.th หรอืแอปพลเิคชนั Smart Vote  
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แจง้เหตจุ ำเป็นที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได ้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท ำเป็นหนงัสือซึ่งอย่ำงนอ้ยตอ้งระบหุมำยเลข

ประจ ำตวัประชำชน และที่อยูต่ำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยวำ่ไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดด้ว้ยเหตใุด ก็ตำม  

หำกไมแ่จง้จะเสยีสทิธ์ิทำงกำรเมือง โดยมีระยะเวลำกำรถกูจ ำกดัสทิธิ ก ำหนดเวลำครัง้ละ 2 ปี  นบัแตว่นัเลอืกตัง้ครัง้ที่ผูม้ี

สทิธิเลือกตัง้ไมอ่ำจไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้ หำกในกำรเลือกตัง้ครัง้ตอ่ไปผูน้ัน้ไม่ไปใชส้ทิธิเลือกตัง้อีก ใหน้บัเวลำกำรจ ำกดัสิทธิครั้งหลงันี ้

โดยนบัจำกวนัที่มิไดไ้ปใชส้ิทธิเลือกตัง้ครัง้ใหม่ และหำกก ำหนดเวลำกำรจ ำกดัสิทธิครัง้ก่อนยงัเหลืออยู่เท่ำใด ใหก้ ำหนดเวลำกำร

จ ำกดัสทิธินัน้สิน้สดุลง 

 

อำ้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/494089 

  

https://www.komchadluek.net/news/494089
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ดีอีเอสแจง เป็นข้อมูลเทจ็ คนไปใช้สทิธิเลือกตั้ง อบต. ตอ้งฉีดวคัซีนแล้ว 

24 พ.ย. 2564 22:15 น. 

 

 

 

 

 

ศูนยต์่อต้านข่าวปลอม แจง หลังมีข้อความในโซเชียล ไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ชี้ เป็น
ข้อมูลเท็จ ด้าน สธ. เน้นย า้มาตรการ สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง 

 วนัที่ 24 พ.ย. 2564 นำงสำวนพวรรณ หวัใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ฝ่ำยกำรเมือง กล่ำวว่ำ 

ตำมที่มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นเรื่อง ไปเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล หรือ เลือกตัง้ อบต. วันที่ 28 พ.ย. 2564 ตอ้งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แลว้ ทำงศูนยต์่อตำ้นข่ำวปลอม ไดด้  ำเนินกำร

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิกบัทำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) พบวำ่ประเด็นดงักลำ่วเป็นขอ้มลูเท็จ 

 ทัง้นี ้กกต. ชีแ้จงว่ำ ตำมมำตรกำรกบัทำงกรมควบคมุโรค จะมีแค่เจำ้หนำ้ที่คอยวดัอณุหภมูิ หำกมีประชำชนที่มีอณุหภมูิ

เกินกว่ำมำตรฐำนจะมีกำรจบัแยก และมีกำรเตรียมหนำ้กำกอนำมยั พรอ้มแอลกอฮอล ์ใหส้  ำหรบัประชำชนชนที่ลืม โดยอธิบดีกรม

ควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ไดแ้นะน ำวิธีกำรเตรยีมควำมพรอ้มก่อนออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ อบต. เพื่อปอ้งกนักำรติดเชือ้โควิด-

19 ดว้ยกำรสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ ลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลห์ลงัสมัผสัสิง่ของ และเวน้ระยะหำ่ง 

 ดงันัน้ ขอใหป้ระชำชนอยำ่หลงเช่ือขอ้มลูดงักลำ่ว และขอควำมรว่มมือไมส่ง่หรอืแชรข์อ้มลูดงักลำ่วตอ่ในช่องทำงสื่อสงัคม

ออนไลนต์่ำงๆ และเพื่อใหป้ระชำชนไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ สำมำรถติดตำมไดท้ี่เว็บไซต ์

www.ect.go.th หรอืโทร. 021418888 

  

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2250002 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2250002
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ข่าวปลอม อยา่แชร!์ ไปเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบต. 28 พ.ย. ต้องฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 

 24 พฤศจิกำยน 2564 18:42 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

เว็บไซต ์Anti-Fake News Center Thailand ศูนยต์่อต้านขา่วปลอม ประเทศไทย เตอืน ข่าวปลอม อยา่แชร!์ ไป
เลือกตั้งนายกและสมาชกิสภา อบต. วนัที่ 28 พ.ย. 64 ต้องฉีดวัคซีนป้องกนัโควดิ-19 แล้ว 

 ตำมที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัประเด็นเรื่อง ไปเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำ อบต. วนัที่ 28 พ.ย. 64 ตอ้งฉีดวคัซีน

ป้องกนัโควิด-19 แลว้ ทำงศนูยต์่อตำ้นข่ำวปลอมไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงกับทำง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 

พบวำ่ประเด็นดงักลำ่วนัน้ เป็นขอ้มลูเท็จ 

 ตำมที่มีกำรเผยรูปภำพท่ีมีเนือ้หำระบวุำ่เลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำ อบต. วนัที่ 28 พ.ย. 64 นีผู้ท้ี่จะไปเลือกตัง้ตอ้งฉีด

วคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 แลว้นัน้ ทำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ไดชี้แ้จงวำ่ ตำมมำตรำกำรกบัทำงกรมควบคมุโรค จะมีแค่

เจำ้หนำ้คอยวดัอณุหภมูิ หำกมีประชำชนที่มีอณุหภมูิเกินกว่ำมำตรำฐำนจะมีกำรจบัแยก และมีกำรเตรียมหนำ้กำกอนำมยั พรอ้ม

แอลกอฮอล ์ใหส้  ำหรบัประชำชนชนที่ลืม ทัง้นีอ้ธิบดีกรมควบคมุโรค ไดแ้นะน ำวิธีกำรเตรียมควำมพรอ้มก่อนออกไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้

อบต. เพื่อปอ้งกนักำรติดเชือ้โควิด-19 ดว้ยกำรสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ ลำ้งมือดว้ยเจลแอกอฮอลห์ลงัสมัผสัสิง่ของ และเวน้

ระยะหำ่ง 

 ดงันัน้ขอใหป้ระชำชนอยำ่หลงเช่ือขอ้มลูดงักลำ่ว และขอควำมรว่มมือไมส่ง่ หรอืแชรข์อ้มลูดงักลำ่วตอ่ในช่องทำงสื่อสงัคม

ออนไลนต์่ำงๆ และเพื่อใหป้ระชำชนไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ สำมำรถติดตำมไดท้ี่ เว็บไซต ์

www.ect.go.th หรอืโทร. 02 1418888 

 บทสรุปของเรื่องนีค้ือ : ไม่มีกำรก ำหนดว่ำผูท้ี่จะไปใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำ อบต. วนัที่ 28 พ.ย. 64 จะตอ้ง

เป็นผูท้ี่ไดร้บัวคัซีนแลว้เทำ่นัน้ 

หนว่ยงำนท่ีตรวจสอบ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/300435 

  

https://siamrath.co.th/n/300435
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โค้งสุดท้าย ! เชค็ขัน้ตอนเข้า "คูหา" ลงคะแนน "เลอืกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 16:00 น. 

 

 

 

 

เช็คขั้นตอนโค้งสุดท้าย ก่อนวันเข้า "คูหา" ลงคะแนนออกเสียง "เลือกตั้ง อบต." อาทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 รับมือสถานการณ ์
"โควิด" ระบาด 

 วนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 เวลำ 08.00-17.00 น. ถึงวนัส ำคญัของประชำชนต่อกำรเลอืกผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ในกำรเลือกตัง้นำยก

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) และผูส้มคัรสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) หรือ "เลื อกตัง้ อบต." จำกตวัเลข

ผูส้มคัรนำยก อบต.ทั่วประเทศ 12,309 คน และผูส้มคัรสมำชิก อบต.มำกถึง 123,941 คน 

 กำรเลอืกตัง้ อบต.รอบนี ้เป็นกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินล ำดบัท่ี 3 ตอ่จำกกำร "เลอืกตัง้ อบจ." และกำร "เลอืกตัง้เทศบำล" ซึง่เป็น

กระบวนใชส้ทิธิออกเสยีงเลอืกผูแ้ทน ไปท ำหนำ้พฒันำทอ้งถ่ินตำมนโยบำยหำเสยีงที่ไดป้ระกำศไง ้ 

 ส ำหรบักำรเลือกตัง้ อบต.ครัง้นี ้เมื่อผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เขำ้คูหำจะไดร้บับตัรเลือกตัง้จ ำนวน 2 ใบแบ่งเป็น 1.บตัรเลือกตัง้ 

"นำยก อบต." ซึง่กำกบำทไดห้มำยเลขเดียว 2.บตัรเลอืกตัง้ "สมำชิกสภำ อบต." สำมำรถกำไดไ้มเ่กินจ ำนวนสมำชิกที่แตล่ะเขตนัน้พงึ

มี 

• ใช้หลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งอยา่งไร  

ประชำชนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต.ทั่วประเทศ "กกต." ไดก้ ำหนดวิธีปฏิบตัิในวนัใชส้ทิธิเลอืกตัง้ โดยเฉพำะหลกัฐำนท่ีใชแ้สดง

ตนในกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ มีดงันี ้

 1.บตัรประจ ำตวัประชำชน (บตัรที่หมดอำยก็ุใชไ้ด)้ 

 2.บตัรหรือหลกัฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัออกใหท้ี่มีรูปถ่ำย และมีเลขประจ ำตวัประชำชน อำทิ บตัร

ประจ ำตวัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำง (พำสปอรต์)  

ขณะที่คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้  

1.สญัชำติไทย แตบ่คุคลผูม้ีสญัชำติไทยโดยกำรแปลงสญัชำติ ตอ้งไดส้ญัชำติไทยมำแลว้ ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

 2.มีอำยไุมต่ำ่กวำ่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ 

 3.มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้ เป็นเวลำติดตอ่กนั ไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปีนบัถึงวนัเลอืกตัง้ 
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 4.คณุสมบตัิอื่นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลก ำหนด 

 ในกรณีที่มีกำรยำ้ยทะเบียนบำ้นออกจำกเขตเลือกตัง้หนึง่ไปยงัอีกเขตเลือกตัง้หนึง่ภำยใน อบต.เดียวกนั จนท ำใหบ้คุคลมี

ช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นในเขตเลือกตัง้ เป็นเวลำติดต่อกนั นอ้ยกว่ำ 1 ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ ขอใหบ้คุคลนัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ที่ตนมี 

• บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามลงคะแนนเลือกตั้ง 

อยำ่งไรก็ตำม บคุคลผูม้ีลกัษณะตอ้งหำ้มมิใหใ้ชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ ตำมมำตรำ 39 มีดงันี ้

 1.เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรตหรอืนกับวช 

 2.อยูใ่นระหวำ่งถกูเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ ไมว่ำ่คดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรอืไม่ 

 3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมำยของศำลหรอืโดยคำสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมำย 

 4.วิกลจรติหรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

 5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำย วำ่ดว้ยองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 

 อำ่นท่ีเก่ียวขอ้ง : เช็ค 6 สทิธิที่ตอ้งเสยี! หำกไมไ่ป "เลอืกตัง้ อบต." 28 พ.ย.นี ้ 

• เปิดขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง 28 พ.ย.2664 

 มำที่ขัน้ตอนกำรเลือกตัง้ อบต.วนัที่ 28 พ.ย.2564 กกต.ไดก้ ำหนดขัน้ตอนในวนัเลือกตัง้ เมื่อถึงเวลำ 08.00 น. ประธำน

กรรมกำรประจำหนว่ยเลอืกตัง้ จะกลำ่วเปิดกำรออกเสยีง ลงคะแนนแลว้ กำรใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีขัน้ตอนดงันี ้

 1.ตรวจสอบรำยช่ือและล ำดบัท่ีจำกบญัชีรำยช่ือที่ประกำศไวห้นำ้ที่หนว่ยเลอืกตัง้ 

 2.ยื่นหลกัฐำนแสดงตนขอใชส้ิทธิเลือกตัง้ ไดแ้ก่ บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจำตวั ประชำชนที่หมดอำยุ หรือ

หลกัฐำนอื่นของทำงรำชกำร หรอื หนว่ยงำนของรฐัที่มีรูปถ่ำย และหมำยเลข ประจำตวัประชำชนของผูถื้อบตัร 

 

3.เมื่อแสดงตนแลว้ลงลำยมือช่ือหรือพิมพล์ำยนิว้มือในบญัชีรำยช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตัง้และที่ตน้ ขัว้บตัรเลือกตัง้ แลว้รบับตัร

เลอืกตัง้ และหลกัฐำนแสดงตน เพื่อไปออกเสยีงลงคะแนน 

 4.เมื่อผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไดร้บับตัรเลือกตัง้แลว้ ใหไ้ปยงัคหูำลงคะแนนแลว้ทำ เครื่องหมำยกำกบำท (x) เลือกผูส้มคัรไดไ้ม่

เกิน จำนวนสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน หำกไม่ ตอ้งกำรเลือกผูส้มคัรผูใ้ด ใหท้ำ เครื่องหมำยกำกบำท ( x) ในช่องไม่

เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด เสรจ็แลว้พบับตัรเลอืกตัง้ใหเ้รยีบรอ้ย 

 5.น ำบตัรเลอืกตัง้ที่พบัเรยีบรอ้ยแลว้หยอ่นใสล่งในหีบบตัร เลอืกตัง้ดว้ยตนเอง 

ขณะเดียวกนั ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดตอ่ไวรสัโคโรนำ่ 2019 ก ำหนดหลกัเกณฑ ์ดงันี  ้

 1.ก ำหนดจำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ตอ่หนว่ยเลอืกตัง้ใหน้อ้ยลงเพื่อลดควำมแออดั ของผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตั้ง 
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 2.กำรจดัระยะหำ่งของผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่มำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ก่อนเขำ้ไปยงัที่เลอืกตัง้ 

 3.จดัใหม้ี อสม. เพื่อทำหนำ้ที่คดักรองโดยกำรตรวจวดัอณุหภมูิผูม้ำใชส้ทิธิ บรเิวณหนำ้ที่เลอืกตัง้ 

 4.กรณีพบว่ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้มีอณุหภมูิสงูเกินกวำ่37.5องศำเซลเซียสจะใหแ้ยกใชส้ิทธิ ลงคะแนนคหูำพิเศษซึง่อยูบ่รเิวณ

หนว่ยเลอืกตัง้เดียวกนั เพื่อมิใหป้ะปนกบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้อื่น และ อสม.จะมีกำรรำยงำนตำมขัน้ตอนของสำธำรณสขุตอ่ไป 

 5.จดัใหม้ีเจลแอลกอฮอลส์ำหรบัผูม้ำใชส้ิทธิเลอืกตัง้ไดล้ำ้งมือ ก่อนเขำ้ไปในที่เลอืกตัง้ ที่โต๊ะตรวจสอบบญัชีรำยช่ือและรบั

มอบบตัรเลอืกตัง้รวมถึงก่อนออกจำกที่เลอืกตัง้ 

 6.ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ ท่ีอยูใ่นบรเิวณหนว่ยเลอืกตัง้  

 7.ท ำควำมสะอำดอปุกรณใ์นหนว่ยเลอืกตัง้ตำมเวลำที่ก ำหนด 

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/973663?anf 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/973663?anf
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เลือกตั้งอบต. 2564 วนัไหน วนัที่เท่าไร เวลากี่โมง เช็คไดท้ีน่ี่ 

24 พ.ย. 2564 เวลำ 8:01 น. 3.5k 

 

เลือกตั้ง อบต. 2564 วนัไหน 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.มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 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 
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5.มีลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด   

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตัง้อบต. 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 ำนวนสมำชิกที่แตล่ะเขตพงึม ี

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

ลงในช่องไมป่ระสงคเ์ลอืกผูใ้ด พบับตัรเลอืกตัง้  

6.หยอ่นบตัรเลอืกตัง้ลงในหีบบตัรเลอืกตัง้ดว้ยตวัเอง โดยตรวจสอบหีบบตัรเลอืกตัง้ใหถ้กูประเภท ก่อนหยอ่นบตัรดว้ย

ตนเอง 

7.ลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนออกจำกคหูำ 

 

อำ้งองิ : https://www.thansettakij.com/politics/504366 
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นายก อบต.สมัครคนเดียวแตย่งักลัวสอบตก จ้างรถแหห่าเสียง 

24 พ.ย. 2564 16:48 น. 

 

 

 

 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ผู้สมัครนายก อบต.ที่ ต.วาริน อุบลราชธานี แม้ไม่มีคู่แข่งก็ต้องจ้างรถแห่ ลงพื้นที่หาเสียง 
เพราะกฎหมายก าหนดต้องได้คะแนนมากกว่า 10% ของผู้มีสิทธ์ิ และไม่น้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด จึงถือว่าเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้ง 

 วนัที่ 24 พ.ย.64 ที่ต  ำบลวำริน อ ำเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอบุลรำชธำนี นำยพิเชษฐ์ วฒัรำช ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลวำรนิ เบอร ์1 ซึ่งเป็นอดีตรองนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลวำรนิ และเป็นผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลวำรนิ

เพียงคนเดียว แมไ้มม่ีคู่แขง่แตย่งัคงลงพืน้ท่ีหำเสยีงอยำ่งหนกั 

 โดยเฉพำะช่วงนีท้ี่เป็นโคง้สดุทำ้ยของกำรเลอืกตัง้ ไดว้ำ่จำ้งรถแหข่ยำยเสยีงมำสรำ้งสสีนัใหช้ำวบำ้นไดต้ืน่ตวัในกำรออกไป

ใชส้ิทธ์ิ และเดินเทำ้เคำะประตูหำเสียงแต่ละหลงัคำเรือนเพ่ือแนะน ำตวัและเชิญชวนใหช้ำวบำ้นช่วยกันออกมำลงคะแนนเสียง

เลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.นี ้  

 ส ำหรบัต ำบลวำริน มีผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ 5,800 คน 11 หมู่บำ้น มี ส.อบต. ได ้11 คน ในสว่นของ นำยก อบต.แมม้ีผูส้มคัร

เพียงคนเดียวแตจ่ะตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ และตอ้งมำกกวำ่คะแนนเสยีงไมเ่ลอืกผูใ้ด 

 

 อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2249781 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2249781
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เลือกตั้งนายก อบต. 28 พ.ย. ปฏิรูปท้องถิน่ 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 06:42 น. 

 

 

วันเลอืกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ จะ
เกิดขึน้ 28 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำนกักำรเมืองทอ้งถ่ินพลกิมำเป็นนกักำรเมืองหวัแถวของประเทศก็หลำยคน จึงปฏิเสธไม่ไดว้ำ่กำรเมืองระดบั

ทอ้งถ่ินเช่ือมโยงกบักำรเมืองระดบัชำติ และกำรเมืองทอ้งถ่ินก็เป็นฐำนรำกของกำรพฒันำเศรษฐกิจ-กำรเมืองประเทศ 

 ต่อไปนีค้ือควำมเห็นของ “กูรูเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน” ที่ฝันอยำกปฏิรูปทอ้งถ่ิน “ช ำนำญ จันทรเ์รือง” กรรมกำรบริหำรคณะ

ก้ำวหนำ้ ที่ส่งผูส้มัครนำยก อบต. 48 จังหวัด 210 อบต. โดยเช่ือว่ำคณะก้ำวหนำ้น่ำจะไดป้ระมำณ 30 กว่ำ อบต.หำกเทียบ

เปอรเ์ซ็นตก์บัตอนเลอืกตัง้เทศบำล 

 “ยงัไม่เคยมีปรำกฏกำรณใ์นระดบัที่สง่ในนำมกลุม่กำรเมืองกลุม่เดียวกนัทั่วประเทศ ยงัไม่เคยมี พรรคกำรเมืองอื่นไมเ่คย

ท ำเพรำะกลวัเรือ่งควำมขดัแยง้ แตเ่รำไมก่ลวั เพรำะคณะกำ้วหนำ้เป็นฝ่ำยสนบัสนนุไมไ่ดใ้หเ้งินใหท้อง แตใ่ห ้know how” 

 เขำบอกว่ำ กำรเมืองระดับชำติ กำรเมืองท้องถ่ิน แยกกันไม่ออกหรอก ประเทศที่เจริญแลว้ทั้งหลำย อินเดีย ญ่ีปุ่ น 

สหรฐัอเมริกำ ก็เช่ือมกำรเมืองระดบัชำติกบักำรเมืองระดบัทอ้งที่ ภำษำองักฤษ No state without city ไม่มีรฐัไหนที่เจริญโดย

ปรำศจำกทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งหรอก แลว้บำ้นเรำ อปท.ไมเ่ขม้แข็งก็ไมม่ีทำงจะเจรญิมำกไปกวำ่นี  ้

 เช่นเดียวกบัพรรคประชำธิปัตย ์“นิพนธ ์บญุญำมณี” รองหวัหนำ้พรรค และ รมช.มหำดไทย ในฐำนะท่ีเป็นอดีตนำยก อบจ.

สงขลำ เริ่มตน้กำรเมืองดว้ยกำรเป็น “นกักำรเมืองทอ้งถ่ิน” ขำยไอเดียพลิกประเทศว่ำกำรกระจำยอ ำนำจลงทอ้งถ่ินจะตอบโจทย์

ส  ำคญั กำรเปลีย่นกำรรวมศนูยอ์ ำนำจไปสูก่ำรกระจำยอ ำนำจอยำ่งแทจ้รงิ 

 “ผมเห็นควำมส ำเร็จของญ่ีปุ่ น เรำเปลี่ยนกำรพฒันำประเทศครัง้ใหญ่พรอ้ม ๆ ญ่ีปุ่ น แต่ท ำไมญ่ีปุ่ นไปไดเ้ร็วกว่ำ เรำตอ้ง

เช่ือระบบกำรกระจำยอ ำนำจ หลงัจำกเรำใชร้ะบบกระจำยอ ำนำจช่วงปี 2537 เรำเริม่ยกฐำนะสภำต ำบลใหเ้ป็นองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบล ในสมยัท่ำนชวน หลีกภยั เป็น นำยกฯ เรำเปลี่ยนสถำนะจนไทยแทบไมม่ีชนบท มีแต่เมืองขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำด

ใหญ่ ถนนหนทำงสำยหลกัในหมูบ่ำ้นรำดยำงหมดแลว้เวน้แตท่ี่เพิ่งขยำยออกไป” 

 “กระจำยอ ำนำจทกุอยำ่งใหท้อ้งถ่ินสว่นกลำงดเูฉพำะนโยบำยหลกัเพรำะไมม่ีใครรูปั้ญหำประชำชนเทำ่ทอ้งถ่ินเอง” 

 ดำ้น “โกวิทย ์พวงงำม” ส.ส.บญัชีรำยช่ือพรรคพลงัทอ้งถ่ินไท เคยเป็นนกัวิชำกำรดำ้นทอ้งถ่ินมำก่อน เมื่อเขำ้มำจึงผลกัดนั

หลำย ๆ เรือ่งผำ่นทัง้กำรตัง้กระทู ้และเสนอตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัแตย่งัไมถ่ึงหรูฐับำลเสยีที 
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 อำทิ ใหใ้ชก้ำรกระจำยอ ำนำจทอ้งถ่ินเป็นวำระแห่งชำติ เพื่อใหส้งัคมสนใจใชท้อ้งถ่ินเพื่อพฒันำประเทศ ใหท้อ้งถ่ินพึ่ง

ตวัเองได ้อดุหนนุรำยไดท้อ้งถ่ินรอ้ยละ 35 เรง่รดักฎหมำยรำยไดท้อ้งถ่ินที่คำ้งท่อมำนำน ยบุรวมทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มศกัยภำพ เพรำะ

เทศบำล อบต.มีควำมทบัซอ้นกนัหลำยแหง่ 

 กำรท ำงำนระหวำ่งภมูิภำคกบัทอ้งถ่ิน เช่น เรื่องผงัเมือง คคูลอง กำรจดักำรแหลง่น ำ้ รำชกำรสว่นกลำงรวมอ ำนำจไวห้มด 

ตอ้งแกก้ฎหมำยกระจำยอ ำนำจ งำนใดเป็นงำนภมูิภำค งำนใดเป็นงำนทอ้งถ่ินตอ้งแกใ้หช้ดั เพรำะทอ้งถ่ินท ำงำนไดด้ีกวำ่รำชกำร 

 กลไกที่ดแูลทอ้งถ่ินมีพรรคภมูิใจไทยที่เสนอกระทรวงทอ้งถ่ิน แตค่ิดวำ่ควรตัง้กลไกใหมท่ี่มีอิสระมำกกวำ่กระทรวง คือ คณะ

กระจำยอ ำนำจและกำรพฒันำทอ้งถ่ินแห่งชำติ ใหเ้ป็นองคก์รใหม่ซึ่งมีนำยกฯเป็นประธำน ใหส้อดรบัวำระแห่งชำติ ใหภ้ำรกิจที่

กระจำย ๆ ไปอยู่แต่ละกระทรวงมำรวมที่คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจและทอ้งถ่ินแห่งชำติ ซึ่งตอ้งใชค้ณะกรรมกำรระดับ

จงัหวดั รวมทัง้คณะกรรมกำรบคุคลดว้ย 

 อย่ำงไรก้ตำม กำรเลือกตัง้ อบต.ไม่สำมำรถปฏิรูปทอ้งถ่ินได ้เพรำะรำยไดแ้บบเดิม อยู่ภำยใตก้ฎหมำยเดิมทุกอย่ำง 

ค ำถำมคือจะหวงัอะไรกบักำรกระจำยอ ำนำจ…มนัหวงัยำก 

 

อำ้งองิ : https://www.prachachat.net/politics/news-808054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-808054


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 

 

หลังจนัทรเ์ต็มดวง 

25 พฤศจิกำยน 2564 11:00 น. 

 

การเมืองหลังวนั “ลอยกระทง” ผู้น าทั้งหลายคงต้องหนัมา ระวังอารมณค์นบนถนน มากกว่าดวงดาวแห่งโหราศาสตร์
ซะเเล้ว 

หลงั “ศำล รธน.” มีค  ำวินิจฉยั 8 ตอ่ 1 เมื่อ 11 พ.ย. ใหแ้กนน ำม็อบรำษฎร อำนนท ์น ำภำ รุง้-น.ส.ปนสัยำ สทิธิจิรวฒันกุล 

ไมค-์ภำณพุงศ ์จำดนอก ท่ีปรำศรยัในเวทีธรรมศำสตร ์รงัสติ 10 ส.ค. 63 เสนอ 10 ขอ้ปฏิรูปสถำบนั วำ่ เป็นกำรลม้ลำ้งกำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมขุ สั่งผูก้ระท ำผิดและ “เครือข่ำย” หยดุกำรกระท ำรวมทัง้ในอนำคตดว้ย 

ซึ่งเท่ำกบัเป็น “กบฏ” มีโทษสงูสดุถึงประหำรชีวิต ดเูหมือนทกุอย่ำงจะจบแลว้ แต่ของจริงคือจุดเริ่มตน้กำรไลล่ำ่คนเห็นตำ่งจำกผูม้ี

อ  ำนำจรฐั และก ำจดัคูแ่ขง่ทำงกำรเมือง มีกำรไปยื่น กกต. ใหย้บุพรรคกำ้วไกล หำวำ่ใหเ้งินม็อบและเป็นนำยประกนั และใหย้บุพรรค

เพื่อไทย หำกเสนอใหถ้ก ม.112 ในสภำ 

เรื่องใหญ่ระดบันี ้ย่อมมีกำรแสดงควำมเห็นจำกบคุคลต่ำง ๆ ไม่นอ้ยแลว้ แต่ทวีควำมน่ำสนใจมำกขึน้เมื่อมำจำก ศ.ดร.สุ

รชำติ บ ำรุงสขุ อำจำรยค์ณะรฐัศำสตร ์จฬุำฯ 

อ.สรุชำติ ใหส้มัภำษณต์อนหนึง่ใน “วอยซท์ีวี” เมื่อเรว็ ๆ นีว้ำ่ เดือน พ.ย. นีม้ี 2 วนัท่ีถือเป็นจดุพลกิผนัส ำคญัในเหตกุำรณ์

บำ้นเมือง คือ วนัแรก คือ 11 พ.ย. เมื่อศำล รธน. มีค  ำวินิจฉยัที่วำ่ ปฏิรูปคือกำรลม้ลำ้งกำรปกครอง (รำยละเอียดดงัที่เป็นขำ่ว) วนัท่ี 

2 คือ 18 พ.ย. เมื่อ พรรค รบ.ทัง้หมดรว่มกบั ส.ว.เททิง้รำ่ง ก.ม.แกไ้ข รธน.ท่ีกลุม่ “ร-ีโซลชูั่น” กบัประชำชนกวำ่ 1.3 แสนช่ือเสนอเขำ้

ไปเป็นครัง้ที่ 2 แบบไม่ไยดี ในกรณีค ำวินิจฉยัของศำล รธน.นัน้ อ.สรุชำติ มองว่ำถือเป็นกำร “ปิดช่อง” ของภำษำและปิดช่องของ 

“โอกำส” เพรำะในอดีตค ำวำ่ ปฏิรูป คือหวัใจของปีกขวำไทยและค ำวำ่ “ปฏิวตัิ” คือหวัใจของปีกซำ้ยไทย แต่เมื่อไหรก็่ตำมที่ปีกขวำ

ไทยตดัสนิใจไมเ่อำค ำวำ่ปฏิรูปก็เทำ่กบัปิดประตทูกุอยำ่งส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลง “หำกเรยีกรอ้งใหป้ฏิรูปกองทพัจะผิด ก.ม.มัย้หรือ

ตอ้งใชป้ฏิสงัขรณ ์แทน” ค ำตัดสิน 11 พ.ย. จึงเหมือนแนวร่วมมุมกลบัใหฝ่้ำยเสรีนิยมมำกขึน้ ส่วนในกรณีร่ำงแก้ไข รธน.ฉบบั

ประชำชนที่ถูกเททิง้แบบไม่ไยดีทัง้ที่เป็นควำมหวงันอ้ยนิด โดยพรรค รบ.ที่เคยสญัญำกับประชำชนว่ำจะเขำ้ไปแกไ้ข ร ธน.กลบั

รว่มมือกบั ส.ว.เททิง้รำ่ง รธน.ฉบบันีก้ลำงสภำ ซึง่ถือเป็นกำรหลอกลวงที่ใหญ่สดุ เป็นกำรปิดประตกูำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมืองใน

ระบบรฐัสภำ… 

 ศ.ดร.สรุชำติ มองวำ่ กำรเมืองหลงัวนั “ลอยกระทง” (ปีนีจ้นัทรเ์ต็มดวง) เป็นอะไรท่ีคำดเดำไมไ่ด ้ผูน้  ำที่เช่ือเรือ่งกำรเดินทำง

ของดวงดำวทัง้หลำยคงตอ้งหนัมำ ระวงัอำรมณค์นบนถนน อำรมณข์องคนท่ีเบื่อหนำ่ยถกูปิดประตไูปเสยีหมด อำจจะไปเรว็และแรง

กวำ่ดวงดำวแหง่โหรำศำสตร?์!? 
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จริงหรือเปล่ำไม่รู ้แต่เห็น นำยไพบูลย ์นิติตะวนั รอง หน.พรรค พปชร.รีบใหส้มัภำษณห์ลงัมีกำรประกำศในรำชกิจจำฯ 

กรณีมีกำร “โปรดเกลำ้ฯ” รำ่งแกไ้ข รธน.ปรบัปรุงกติกำเลือกตัง้ใหม้ีบตัร 2 ใบ เป็น ส.ส. เขต 400 คน และ ส.ส.ปำรต์ีล้ิสต ์100 คน

แลว้วำ่ จะไมม่ีกำรชนะแบบแลนดส์ไลดร์็อก มีแตก่ำรยบุพรรคแบบแลนดส์ไลด ์(ถลม่ทลำย) มำกกวำ่ ใครวำ่นี่ไมใ่ช่ทำ่ทีของคนที่เริง

รำ่ ล ำพองใจ เช่ือมั่นในอ ำนำจของระบบท่ีพวกตวัเองสรำ้งเต็มที่ ทัง้ ส.ว.ลำกตัง้ 250 คน ทัง้ “ตลุำกำรธิปไตย” ก็เอำเถอะ หำกเห็น

ประชำชนเป็นแคล่กูไก่ในก ำมือ ระดม “แจกเงินฟำดหวั” ผำ่นบตัรคนจนเรือ่ย ๆ เดี๋ยวก็เช่ือง 

 แตย่งัไง อยำ่ลมืหนัไปฟังควำมเห็นของนกัวชิำกำรคนส ำคญัของประเทศในฐำนะเคยเป็นหนึง่ในแกนน ำขบวนกำรนกัศกึษำ

ที่ยิ่งใหญ่สดุในประวตัิศำสตรจ์ำกเหตกุำรณ ์14 ต.ค.2516 ทัง้ยงัเป็นคอลมันิสตแ์ละเป็นอำจำรยพ์ิเศษผูบ้รรยำยวิชำรฐัศำสตรใ์ห้

ทหำรในเหลำ่ทพัต่ำง ๆ ฟังมำนำนบำ้ง มมุมองของ อ.สรุชำติ นัน้ซื่อตรงต่อวิชำชีพและจุดยืนของตนเอง จึงทัง้ทรงพลงั ทรงคณุคำ่ 

และแหลมคมยิ่ง หำกจิตใจไม่มืดบอดเพรำะอคติครอบง ำ หรือสมองไม่เอำแต่บำ้จะสืบทอดอ ำนำจจนไม่ลืมหูลืมตำ ก็สมควรตอ้ง

ช่วยหำทำงออกใหบ้ำ้นเมืองแบบมีสติปัญญำบำ้ง ไมใ่ช่หรอื. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/articles/506975/ 

  

https://www.dailynews.co.th/articles/506975/
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รอยแยก ภายใน สภาวะ “สภาล่ม” โรครุม เร่งเร้า สถานการณ ์ยุบสภา 

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 - 08:33 น. 

 

 

 

 

ไม่ว่าจะเป็นสถานการณแ์ละบรรยากาศในการประชุมสภา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณใ์นการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
ร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญอันปรากฏขึน้ 

 ด ำเนินไปทัง้สรำ้งควำมรูส้กึในลกัษณะ “เรำ้” และในลกัษณะ 

 “เรง่” ไปสูก่ำรยบุสภำ เพื่อ “เลอืกตัง้” อยำ่งมิอำจหลกีเลีย่งไดพ้น้ 

 ค ำถำมมิไดอ้ยูท่ี่วำ่ ปัจจยัอะไรท ำให ้พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อ ชำ ตอ้งประสบอบุตัิเหตไุมว่ำ่จะเป็นอำกำรสะดดุลม้เมื่อกำ้ว

ลงจำกโพเดียม ไมว่ำ่อำกำรหวัโขกกบัประตเูมื่อหยอ่นตวัเขำ้ไปในรถ 

 หำกแมก้ระทั่งสภำพ “หลดุ” ออกมำจำก นำยไพบลูย ์นิติตะวนั รองหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐัที่ตอ้งกำรจะโยนควำมผดิ

ในเรือ่งสภำลม่ไปใหก้บัพรรคฝ่ำยคำ้น 

 ไมว่ำ่จะมองจำกมมุของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ไม่วำ่จะมองจำกมมุของ นำยไพบลูย ์นิติตะวนั นี่คือหว้งแหง่

พะวำ้พะวงั 

 “สติ” มิอำจคมุ “จิต” ใหส้งบน่ิงเป่ียม “สมำธิ” จึงได ้“หลดุ” 

 ฝ่ำยเสนำธิกำรทัง้ที่อยูใ่นท ำเนยีบรฐับำล ทัง้ที่อยูใ่นพรรคพลงั ประชำรฐัจ ำเป็นตอ้งมีกำรทบทวนและควบคมุ “อำกำร” ให้

ได ้

 ตอ้งยอมรบัวำ่ภำยในพรรครว่มรฐับำลอนัมีพรรคพลงัประชำรฐัเป็น แกนกลำงยงัไมส่ำมำรถสรำ้งเอกภำพใหเ้กิดขึน้ได้

ภำยหลงักำรพน้จำกประธำนวิปของ นำยวิรชั รตันเศรษฐ์ 

 ไมเ่พียงเพรำะ นำยนิโรธ สนุทรเลขำ ประธำนคนใหมย่งัมีบำรมี ไมม่ำกพอ ยงัขำดควำมจดัเจนในกำรท ำงำน ประกำรเดยีว 

 

หำกที่ส  ำคญัเป็นอยำ่งมำกยงัเป็นสภำพ “เบียดขบ” ในทำงกำรเมอืงทัง้ระหวำ่งท ำเนยีบรฐับำลกบัพรรคพลงัประชำรฐั ทัง้

ระ หวำ่งพรรคพลงัประชำรฐักบัพรรครว่มรฐับำลอื่น 

 จึงปรำกฏควำมพยำยำมที่จะ “ฉก” เอำ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ออกจำกพรรคพลงัประชำรฐัเกิดขึน้อยำ่งไมข่ำดสำย 
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รวมถงึกำรช่วงชิง “โอกำส” ที่จะแทนที่จำกบำงพรรครว่มรฐับำล 

 ปัจจยัทัง้หมดนีเ้ป็นปัจจยัจำก “ภำยใน” ของรฐับำล ทัง้จำกขบัเคลือ่น ของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ และผลสะเทือนจำก

บทบำทของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ตอ่องคำพยพโดยรอบ 

 สรุปอยำ่งรวบรดัวำ่ “สนิม” เกิดแต ่“เนือ้ใน” ของตนทัง้สิน้ 

 มิไดเ้ป็นควำมรบัผิดชอบของพรรครว่มฝ่ำยคำ้น ไมว่ำ่พรรคเพื่อไทย ไมว่ำ่พรรคกำ้วไกล เพรำะเป็นเรือ่งของรฐับำลลว้นๆ 

 ปัจจยั “ภำยใน” เช่นนีเ้องคือภำวะลอ่แหลมยิ่งในทำงกำรเมือง 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3057339 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3057339
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รอยร้าว แตกแยก ภายใน ‘รัฐบาล’ สัมพันธ ์แนบแน่น กับ ‘เสถยีรภาพ’ 

25 พ.ย. 2564 11:49 น. 

 

 

 

 

ความน่ิงของพรรคภมิูใจไทย ความน่ิงของพรรคประชาธิปัตย ์ความน่ิงของพรรคชาติไทยพัฒนา ตอ่สถานการณ์
ล่อแหลมที่จะน าไปสู่ปรากฎการณ ์‘สภาล่ม’ เม่ือวนัที่ 24 พฤศจิกายน 

มำกดว้ยควำมละเอียดออ่นและออ่นไหวเป็นอยำ่งสงูในทำงกำรเมือง 

 เพรำะเดน่ชดัยิ่งวำ่มีจดุเริม่มำจำก ‘ภำยใน’ พรรคพลงัประชำรฐั 

 ไมว่ำ่จะมองผำ่นกำรยืนขึน้อภิปรำยอนัก่อใหเ้กิดเป็นประเด็นรอ้นในทำงกำรเมืองของ นำยไพบลูย ์นิติตะวนั ไมว่ำ่จะมอง

ผำ่นกำรพยำยำมผอ่นเบำปัญหำของ นำยนิโรธ สนุทรเลขำ 

 มีควำมเดน่ชดัอยำ่งยิง่วำ่ท ำไมพรรคภมูิใจไทย พรรคประชำธิปัตย ์พรรคชำติไทยพฒันำ จงึตอ้งนิง่ หรอืถึงจะแสดงออก

บำ้งก็เป็นไปในกำรกนัตนเองออกตำ่งหำก 

 เนื่องจำกสถำนะของ นำยไพบลูย ์นิติตะวนั เนื่องจำกสถำนะของ นำยนิโรธ สนุทรเลขำ ลว้นมีพืน้ฐำนมำจำกพรรคพลงั

ประชำรฐัทัง้สิน้ 

 กำรน่ิงจึงท ำให ้‘ภำพ’ พรรคพลงัประชำรฐั โดดเดน่และแจ่มชดั 

ภำยในสภำวะคอ่นขำ้งเฉยเมยจำกพรรคภมูใิจไทย พรรคประชำธิปัตย ์พรรคชำติไทยพฒันำ อนัเป็นพรรคส ำคญัภำยใน

พรรครว่มรฐับำล สะทอ้นวำ่พวกเขำตระหนกัรูต้ำมควำมเป็นจรงิ 

 นั่นก็คือควำมเป็นจรงิอนัก ำลงักลำยเป็น ‘ปัญหำ’ และสง่ผลสะเทือนเป็นอยำ่งสงูในทำงกำรเมือง 

 นั่นก็คือ ควำมเป็นจรงิทีม่ีรอยรำ้วแยกระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ กบัหลำยสว่นภำยในพรรคพลงัประชำรฐั 

โดยเฉพำะกรณีที่มีกำรปลด ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผำ่ ออกจำกต ำแหนง่ 

 มีควำมตอ้งกำรรุกไลใ่ห ้ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผำ่ นำงนฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์พน้ไปจำกต ำแหนง่กรรมกำรบรหิำรภำยใน

พรรค 

 เพียงแต ่พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ ไมย่อมคลอ้ยตำมเทำ่นัน้ 
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 ตรำบใดที่ควำมขดัแยง้อนัสะทอ้นรอยรำ้วและควำมตอ้งกำรทำงกำร เมืองที่แตกตำ่งกนัระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

กบัพรรคพลงัประชำรฐั ไมไ่ดร้บักำรช ำระสะสำงอยำ่งสรำ้งสรรค ์

 สภำวะลอ่แหลมที่จะน ำไปสู ่‘สภำลม่’ จกัตอ้งเกิดขึน้ตอ่เนื่อง 

 นี่คือปัญหำใจกลำงที่พรรคภมูใิจไทย พรรคประชำธิปัตย ์พรรคชำติไทยพฒันำ ตำ่งรบัรูอ้ยูเ่ต็มอก 

 ขณะเดียวกนั ก็ล  ำบำกอยำ่งยิง่ทีจ่ะเบียดเขำ้ไปสอดแทรกได ้

 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6750193 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6750193

