
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 
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 ข่าวประจ าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 139/2564 การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย! เปิดบริการ สายด่วน 1444  
"ทุกค าถาม มีค าตอบ" 

23 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วน 1444 ตอบข้อซักถามเลือกตั้ง อบต. 24 

3 MGR ออนไลน์ กกต. เพ่ิมเวลาให้บริการสายด่วน 1444 รองรับตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง อบต. 25 
4 มติชนออนไลน์ กกต.เปิดสายด่วน 1444 ให้บริการปชช.ช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. 

พร้อมตอบทุกข้อสงสัย 
26 

5 มติชนออนไลน์ กกต. ย้ าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม เผย บัตร ปชช.
หมดอายุใช้สิทธิได้ 

27 

6 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ร่วมกับ มท. เปิดท าบัตรประชาชนให้ผู้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันที่  
28 พ.ย. ที่ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง 

28 

7 MGR ออนไลน์ กกต.ย้ า ปชช.มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.เตรียมหลักฐานให้พร้อม บัตร ปชช.
หมดอายุใช้สิทธิเลือกได้ 

29 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ย้ า “เลือกตั้ง อบต.” บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิ์ได้ 30 
9 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ย้ าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานให้พร้อม-บัตรปชช.หมดอายุใช้ได้ 31 

10 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. บัตรเลือกตั้ง 2 สี กากบาทเลือกอย่างไร 32 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ "บัตร 2 ใบ"  
เข้าคูหากากบาท 

34 

12 Amarin Tv ออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ อย่ากาผิด มีบัตรทั้งหมด 2 สี 2 ใบ 36 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อน 
กาบัตร 28 พ.ย. 

37 

2 สยามรัฐออนไลน์ "ปธ.กกต." น าคณะตรวจความพร้อมรับเลือกตั้ง อบต.ที่นางรอง บุรีรัมย์ พรุ่งนี้ 39 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.ที่เชียงใหม่ 40 
4 มติชนออนไลน์ ประธาน กกต. เผย มีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งอบต.แล้ว 227 เรื่อง ปมซื้อ

เสียง-หาเสียงผิดกฎหมายเยอะสุด 
41 

5 MGR ออนไลน์ “ปธ.กกต.” รับร้องเรียนเลือกตั้ง อบต.ซื้อเสียง-หาเสียงผิด 227 เรื่อง แนะ ปชช.
ไม่สนับสนุนการทุจริต 

43 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โค้งท้าย“เลือกตั้ง อบต.” กกต รับ 227 ค าร้อง “ซื้อเสียง” มากสุด 45 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปธ.กกต. ลุยเข้มอีสาน จับตาเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้ายแข่งเดือด 47 

8 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ ขอ ปชช.อย่าหนุนทุจริตเลือกตั้ง อบต.   49 
9 NNT ออนไลน ์ ผอ.กกต.ประจ า จ.อุตรดิตถ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ใช้สิทธิ์ในวันที่ 

28 พ.ย.64 เลือกคนดีบริหารท้องถิ่น คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ 80 
51 

10 NNT ออนไลน์ กกต. จ.แม่ฮ่องสอน มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
ในวันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ 

52 

11 NNT ออนไลน์ กกต. ตราดเตือนผู้สมัคร อบต.ระวังท าผิดกฎหมายวันเลือกตั้ง  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

53 

12 สยามรัฐออนไลน์ กกต. กาญจนบุรี เตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบต. 54 
13 สยามรัฐออนไลน์ ผอ.กกต.กระจาย ยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบอุปกรณ์ 

การเลือกตั้งนายก - ส.อบต. 
55 

14 มติชนออนไลน์ กกต.ขอนแก่น จัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังพบบางพ้ืนที่ระดับน้ า
ยังคงท่วมขัง 

 

15 สยามรัฐออนไลน์ บุรีรัมย์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.เข้มข้น ท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร  
กกต. เผยมีโทรแจ้งทุจริตแต่ไม่พบหลักฐาน 

58 

16 INN ออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. 59 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ ช็อก “นายกเอก” ผู้สมัครนายกอบต.ที่ประจวบฯ เสียชีวิตก่อนเลือกตั้ง

วันเดียว 

60 

2 มตชินออนไลน์ อุดรฯ อนุญาตให้ผู้ถูกกักตัวโควิด ไปใช้สิทธิเลือก อบต. ได ้ 62 

3 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคเล็ก" รวมตัวเสนอกม.ลูกยึดระบบ mmp ต้องมีส.ส.พึงมี  

แนะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ใช้เบอร์เดียวทั่วประเทศได้ 

63 

4 INN ออนไลน์ พรรคเล็กเคาะหลักแก ้กม.ลูก-ย้ ายึดคะแนนเสียงไม่ตกน้ า 65 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ฟังต ารวจ ดูทหาร คุมเข้มเลือกตั้ง อบต. เฝ้าระวัง เลือกคนดีท าหน้าที่ 66 

2 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ทุกเสียงคือพลัง 70 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. พิสูจน์กระแส 'ก้าวหน้า-ธนาธร' 72 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เปิดไทม์ไลน์ ยุบสภา กฎหมายลูก-พ.ร.ป.พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 75 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม 
และร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอ าเภอนางรอง พันต ารวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนางรอง 
นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประธ านกรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจติดตามและรว่มสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุุปกรณ์ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย์ 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม 
และร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายด ารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจน า นายอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองสองห้อง  
นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด บุ รี รั มย์   
นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

ประธ านกรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจติดตามและรว่มสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุุปกรณ์ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะแกโพรง อ.เมอืงบรุรีมัย ์จ.บรุรีมัย ์
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม 
การจัดที่เลือกตั้งของเจ้าพนักงานประจ าหน่วยเลือกตั้งในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 แห่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล โดยมี นายด ารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจน า นายอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
พันต ารวจเอกอนันต์ ทองบรรเทิง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองสองห้อง นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้า  
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประธ านกรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจติดตามการจดัที่เลอืกตัง้ของเจา้พนกังานประจ าหนว่ยเลอืกตัง้ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะแกโพรง อ.เมอืงบรุรีมัย ์จ.บรุรีมัย ์
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ติวเข้ม : นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ  
โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผวจ.ชัยภูม ิร.อ.ไตรสรณ์ ผาสุข รักษาการ ผอ.สนง.กกต.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ 
 
 

ประธ านกรรมการการเลอืกตั้ง 
ตวิเขม้กรรมการประจ าหนว่ย 
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เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย. 
27 พ.ย. 2564 เวลา 11:48 น.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต. “อิทธิพร-ปกรณ์-ฐิติเชฏฐ์” ลงพื้นที่ บุรีรัมย์-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตรวจ
เยี่ยม-สังเกตการณ์ ก่อนวันลงคะแนน 28 พ.ย. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นการหาเสียงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อ งค ์ก า รบ ร ิห า ร ส ่ว นต า บล  (อบต . )  ใ น ว ันที ่ 28 พ . ย .  2564 ม ีค ว าม เ ค ลื ่อ น ไ ห ว จ ากคณ ะกร ร มกา ร 
การเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี 3 รายที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974298 
 
 
 

เตรยีมพรอ้ม “เลอืกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลยุงาน
สงัเกตการณก์่อนกาบัตร 28 พ.ย. 

https://www.bangkokbiznews.com/news/974298
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"ปธ.กกต." น าคณะตรวจความพร้อมรับเลือกตั้งอบต.ที่นางรอง บุรีรัมย์ พรุ่งนี้ 
27 พฤศจิกายน 2564 11:44 น.  การเมือง 
 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตามและ

ร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิก สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอ าเภอนางรอง พันต ารวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนางรอง 

นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ นา ยสุรพงษ์  

ทิพย์โอสถ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ้ำงองิ : https://siamrath.co.th/n/301135 

"ปธ.กกต." น าคณะตรวจความพรอ้มรบัเลอืกตั้ง
อบต.ทีน่างรอง บรุรีมัย ์พรุง่นี้ 

https://siamrath.co.th/n/301135
https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/301135
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211127/a07322e44b3cce139080f57f315ef440c779dbe033ff703d8c7b74e9179e2a7b.jpg?itok=Go6TAFpz
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตาม
และสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก โดยมี  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจติดตามและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุุปกรณ ์

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครสวรรคอ์อก อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การส่งมอบ 

วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร  

ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นางสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการก ารเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ  

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจติดตามและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุุปกรณ์ 

อบต.บางบวช และ อบต.ยา่นยาว จ.สพุรรณบรุ ี
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วันที่  27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์  สว่างวงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ ง 
นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์  
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุปุกรณก์ารเลอืกตัง้ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน้ าบอ่หลวง อ.สนัปา่ตอง จ.เชยีงใหม ่
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  นายอาลักษณ์  เจนเสถียรวงศ์  ผู้ เชี่ ยวชาญประจ ากรรมการการ เลือกตั้ ง   
นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่ง
มอบวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุปุกรณก์ารเลอืกตัง้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  นายอาลักษณ์  เจนเสถียรวงศ์  ผู้ เชี่ ยวชาญประจ ากรรมการการ เลือกตั้ ง   
นางสาวโชติกา  แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุปุกรณก์ารเลอืกตัง้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  นายอาลักษณ์  เจนเสถียรวงศ์  ผู้ เชี่ ยวชาญประจ ากรรมการการ เลือกตั้ ง   
นางสาวโชติกา  แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์  
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุปุกรณก์ารเลอืกตัง้ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหนาม อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 
 
กกต.ตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.ที่เชียงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.03 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
รั ฐประศาสนศาสตร์  นายอาลั กษณ์  เ จน เสถี ยรวงศ์  ผู้ เ ชี่ ยวชาญประจ ากรรมการการ เลื อกตั้ ง  
นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่ง
มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 แห่ง 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/260346 

 

 
กกต.ตรวจเยีย่มการสง่มอบอปุกรณก์ารเลอืกตัง้ อบต.ทีเ่ชยีงใหม่ 

 

https://www.banmuang.co.th/news/region/260346
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารแจกจา่ยวสัดุ-อุปกรณ ์ประจ าหนว่ยเลอืกตัง้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี
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กิจกรรมรอบรั้ว
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          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย 
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ดร.สายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 9 และคณะ 
ลงพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายณัฐเศรษฐ์  
ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ คงแดง  
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ และนางรัตนา ลีลาดี ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์
ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารสง่มอบวสัดอุปุกรณก์ารเลอืกตัง้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมอกจ าแป ่อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน จ.แมฮ่่องสอน 
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ข่าวอ้างอิง 
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เลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้าย! เปิดบริการ สายด่วน 1444 "ทุกค าถาม มีค าตอบ" 

26 พ.ย. 2564 13:44 น. 

 

 

 

โค้งสุดท้าย! เลือกตั้ง อบต. กกต.เปิดให้บริการสายด่วน 1444 บริการประชาชน ด้วยแนวคิด “ทุกค าถาม มีค าตอบ 

ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 

วันที่ 26 พ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 

2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 20.30 น. และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจน

เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะด าเนินการ แจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ 

 ส าหรับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ สายด่วน 1444 พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และ

ชอบด้วยกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เพ่ิมช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

ผ่าน Facebook Fanpage “สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง” เพ่ืออ านวยความสะดวกในการได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วย

ความใส่ใจ” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2251260 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2251260
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26 พฤศจิกายน 2564 12:39 น. 

 

 

 

 

 

กกต.เปิดสายด่วน 1444 ตอบข้อซักถาม-ข้อสงสัย ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง อบต. 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสาร

ต่างๆ เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.

นี้ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2564 จะเปิดให้บริการตอบข้อซักถามตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. 

และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่

ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลข

โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

ทั้งนี้ส าหรับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ สายด่วน 1444 พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องหรือตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการเลือกตั้งอบต.ให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนี้ ส านักงาน กกต.ยังได้เพ่ิมช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage พร้อมให้ความ

มั่นใจในการบริการ “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/514769/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/514769/
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กกต.เพิ่มเวลาให้บริการสายด่วน 1444 รองรับตอบข้อสงสัยเลือกตั้ง อบต. 

26 พ.ย. 2564 14:15    

 

 

 

 

บริการสายด่วน 1444 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี 28 พ.ย.นี้ 

กกต.เพ่ิมเวลาเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อม

ตอบข้อสงสัย 08.30-20.30 น. 

วันนี้ (26 พ.ย.) ส านักงาน กกต.เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.- 5 

ธ.ค. 64 จะเปิดให้บริการตอบข้อซักถามตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลส านักงาน 

กกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

 ส าหรับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ สายด่วน 1444 พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และ

ชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนี้ ส านักงาน กกต.ยังได้เพ่ิมช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage ด้วย 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000117356 
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กกต.เปิดสายด่วน 1444 ให้บริการปชช.ช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.พร้อมตอบทุกข้อสงสัย 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 12:23 น. 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้บริการสาย

ด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จะเปิดให้บริการตอบ

ข้อซักถามตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อ

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้ง

ข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

 ส าหรับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ สายด่วน 1444 พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และ

ชอบด้วยกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ส านักงาน กกต.ยังได้เพ่ิมช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage พร้อมให้

ความมั่นใจในการบริการ “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3059421 
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กกต.ย้ าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม เผย บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิได้ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 14:38 น. 

 

 

 

 

กกต.ย้ าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิเลือกอบต.ได้ เผยบัตรสี

แดงเลือกนายก อบต. บัตรสีน้ าเงินเลือกสมาชิก อบต. 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถ

ใช้แสดงตนได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัว

ประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตร

เลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ข้ันตอนและวิธีการเป็นไปตามที่กกต.ก าหนด 

ทั้งนี้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ

บัตรเลือกตั้งสีแดง ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท า

เครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว 

บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมาย

กากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนน

ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” อย่างไรก็

ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย 

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_3059712 
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กกต. ร่วมกับ มท. เปิดท าบัตรประชาชนให้ผู้สิทธิเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 28 พ.ย. ที่ท่ีว่าการอ าเภอทุกแห่ง 

26 พ.ย. 2564 -21:01 น. 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์

ที่ 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

โดยเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนที่แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรอ่ืนที่มีเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชนที่หน่วยงานราชการออกให้ แสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และกปน.มอบบัตร

เลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่ กกต.ก าหนด  

โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ 

ในการออกเสียงลงคะแนน คือ 

บัตรสีแดง ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายก อบต.” ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย ได้เพียงคน

เดียวบัตรสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภา อบต.” ท าเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่

เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” ขณะเดียวกัน ส านักงาน กกต. ได้ประสานความร่วมมือกับส านักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย(มท.) 

ขอรับการสนับสนุนจากส านักทะเบียนอ าเภอ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยเปิดบริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 

08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ช่วงวันหยุดราชการ ในวันที่ 21 และวันที่ 27 พ.ย.2564 และในวันที่ 4-5 ธ.ค.2564 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6753657  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6753657
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กกต.ย้ า ปชช.มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.เตรียมหลักฐานให้พร้อม บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิเลือกได้ 

26 พ.ย. 2564 15:17    

 

 

 

 

กกต.ย้ า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิเลือก อบต.ได้ รับบัตรสีแดง

เลือกนายกฯ บัตรสีน้ าเงินเลือกสมาชิก 

วันนี้ (26 พ.ย.) ส านักงาน กกต. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียม

บัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง เพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีแดง 

ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย ได้เพียงคน

เดียว 

 บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าเครื่องหมายกากบาท

เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามแนว

ทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000117414 
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กกต.ย้ า“เลือกตั้ง อบต.”บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิ์ได้ 

26 พ.ย. 2564 เวลา 14:18 น. 139 

 

 

 

กกต.ย้ า “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.นี้ ผู้มีสิทธิ์เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิ์ได้ 

รับ “บัตรสีแดง” เลือกนายกฯ “บัตรสีน้ าเงิน” เลือกสมาชิก 

 วันนี้(26 พ.ย.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อบต. ทั้ง นายก 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.

64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ 

หรือ บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือ

บัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีแดง 

ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย ได้เพียงคน

เดียว  

บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าเครื่องหมายกากบาท

เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทใน

ช่องท าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504693 
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กกต.ย้ าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานให้พร้อม-บัตรปชช.หมดอายุใช้ได้ 

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 15.24 น. 

  

  

 

 

กกต.ย้ าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม-บัตรปชช.หมดอายุใช้สิทธิ์เลือกอบต.ได้ ระบุรับบัตรสีแดง

เลือกนายกฯ บัตรสีน้ าเงินเลือกสมาชิก 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 264 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.โดยเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือ

บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไป

แสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีแดง 

ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย ได้เพียงคน

เดียว บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าเครื่องหมายกากบาท

เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามแนว

ทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/618359 
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เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. บัตรเลือกตั้ง 2 สี กากบาทเลือกอย่างไร 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 17:07 น. 

 

 

 

 

 

กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64 รับ “บัตรเลือกตั้ง” หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2 ใบ “สีแดง-สีน้ าเงิน” ใช้

ลงคะแนนเสียง 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนผู้เลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วัน

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  

 โดยเตรียมบัตรประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการนี้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 บัตรเลือกตั้งสีแดง : ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมาย

กากบาทในช่องท าเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว 

บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน : ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมาย

กากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทใน

ช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
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 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-810348 
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"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ "บัตร 2 ใบ" เข้าคูหากากบาท 

26 พ.ย. 2564 เวลา 15:30 น. 

 

 

 

ท าความเข้าใจก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 รับบัตร 2 ใบ แต่ละใบใช้ท าอะไรบ้าง พร้อมวิธีกากบาท

ให้ถูกต้องไม่ใช่สิทธิ์สูญเปล่า 

 วัน "เลือกตั้ง อบต." อาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส าหรับผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง อบต. ในครั้งนี้

จะต้องท าความเข้าใจ วิธีใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ที่จะต้องมีการกากบาทลงในบัตร 2 ใบ และกติกาอ่ืนๆ ที่ต้องท า

ความเข้าใจก่อนเข้าคูหา 

โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุปวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมตัวลงคะแนนเลือกตั้งให้

ถูกต้อง ไม่เสียสิทธิไปฟรีๆ ดังนี้ 

 1. เตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่าลืมเอกสารส าคัญ  

- เมื่อไปถึงสถานที่เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง 

- ยื่นหลักฐานแสดงตน ได้แก่ "บัตรประชาชน" หรือบัตรประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ หรือ 

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตร 

- ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 

- รับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพ่ือไปลงคะแนนในคูหา 

 2. รับบัตร 2 ใบ  

ส าหรับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในครั้งนี้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย 

- บัตรเลือกตั้งสีแดง ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมาย X ในช่องท า

เครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว 
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- บัตรเลือกตั้งสีน้ าเงิน ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” ท าเครื่องหมาย X เลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น   

 3. กากบาทให้ถูกต้อง  

- จะต้องใช้เครื่องหมาย "กากบาท" ซึ่งมีลักษณะ X เพ่ือลงคะแนน 

- "บัตรสีแดง" เอาไว้ใช้เลือก "นายก อบต." ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องท าเครื่องหมาย" ที่มี

หมายเลข "นายก อบต." ไม่เกินหนึ่งหมายเลข 

- "บัตรสีน้ าเงิน" เอาไว้ใช้เลือก "สมาชิกสภา อบต." ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องท า

เครื่องหมาย" ไม่เกินจ านวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี  

- ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "ไม่ประสงค์ลงคะแนน" เลือกตั้งผู้สมัครผู้ใดให้ท าเครื่องหมาย X ในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครใด" 

ด้านล่างของบัตรเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาด ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้อง "สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา" ที่อยู่ในบริเวณ

หน่วยเลือกตั้ง เว้นระยะห่างตามท่ีจัดไว้ และล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่ให้บริการ 

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

และบริการข้อมูลสายด่วน 1444   

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974153 
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เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ท่ี 28 พ.ย.นี้ อย่ากาผิด มีบัตรทั้งหมด 2 สี 2 ใบ  

26 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

กกต.แนะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันอาทิตย์ท่ี 28 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 

น. มี 2 แบบ คือ 

- บัตรเลือกนายก อบต. จะเป็นบัตรสีแดง พ้ืนบัตรสีแดงอ่อน (เลือกได้หมายเลขเดียว) 

- บัตรเลือกสมาชิกสภา อบต. จะเป็นบัตรสีน้ าเงิน พื้นบัตรเป็นสีน้ าเงินอ่อน (เลือกได้ไม่เกินจ านวนที่จะพึงมีในแต่ละเขต

เลือกตั้ง) 

หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครท่านใด ให้กากบาท X ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใด 

 

อ้างอิง : https://www.amarintv.com/news/detail/109596 
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เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต.ลุยงานสังเกตการณ์ก่อนกาบัตร 28 พ.ย. 
27 พ.ย. 2564 เวลา 11:48 น.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 3 กกต. “อิทธิพร-ปกรณ์-ฐิติเชฏฐ์” ลงพื้นที่ บุรีรัมย์-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตรวจ
เยี่ยม-สังเกตการณ์ ก่อนวันลงคะแนน 28 พ.ย. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นการหาเสียงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนต าบล  (อบต . )  ในว ันที ่ 28 พ.ย .  2564 ม ีความ เคลื ่อน ไหวจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) โดยมี 3 รายที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 
  โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ กกต.  พร้อมคณะ ตรวจติดตามและร่วมสังเกตการณ์การ
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู ้ว ่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ 
นายอ าเภอนางรอง พันต ารวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนางรอง นางสาวปิยนาฎ กลางพนม 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสภ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ส่วนนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ที่ว่าการอง ค์การบริหาร
ส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ขณะที่นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ดร.สายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเกตการณ์การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ คงแดง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่จ าแป่ และนางรัตนา ลีลาดี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจ าแป่ ให้การ
ต้อนรับและรายงานสถานการณ์การตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974298 
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"ปธ.กกต." น าคณะตรวจความพร้อมรับเลือกตั้งอบต.ที่นางรอง บุรีรัมย์ พรุ่งนี้ 

27 พฤศจิกายน 2564 11:44 น.  การเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจติดตามและ

ร่วมสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาว

เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอ าเภอนางรอง พันต ารวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนางรอง นางสาวปิย

นาฎ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสภ รอง

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

นางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/301135 
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กกต.ตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.ที่เชียงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.03 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
รั ฐประศาสนศาสตร์  นายอาลั กษณ์  เ จน เสถี ยรวงศ์  ผู้ เ ชี่ ยวชาญประจ ากรรมการการ เลื อกตั้ ง  
นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่ง
มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 แห่ง 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เ ชี ย ง ใ ห ม่  แ ล ะ ที่ ท า ก า ร อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล น้ า บ่ อ ห ล ว ง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/260346 
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https://www.banmuang.co.th/news/region/260346
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ประธานกกต. เผย มีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งอบต.แล้ว 227 เรื่อง ปมซื้อเสียง-หาเสียงผิดกฎหมายเยอะสุด 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 13:35 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ประธานกกต.’ เผย มีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งอบต.แล้ว 227 เรื่อง ปมซื้อเสียง-หาเสียงผิดกฎหมายเยอะสุด ขอปชช.

ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ให้ใครแทรกแซง-ไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจ

เยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนาย

ชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร.อ.ไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อ านวยการส านักงานกกต.ประจ าจังหวัด

ชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

 โดยนายอิทธิพร ได้เน้นย้ าให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีสมาธิ และ

ภาคภูมิใจในการท างานของตน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จลุล่วง และให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า ส าหรับเรื่อง

ร้องเรียนที่ได้รับรายงานล่าสุด มีจ านวน 227 เรื่อง สูงสุดคือร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง 70 เรื่อง เรื่องการหาเสียง

หลอกลวง 50 เรื่อง ที่เหลือก็เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วๆไป ส่วนปัญหาอุปสรรคเรามีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้ว 2 ครั้ง 

ทั้งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งเราก็ถอดบทเรียนพยายามดูว่าจุดไหนที่จะไม่ให้
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เกิดข้อบกพร่องอีก เราเตรียมการอย่างเต็มที่ และหวังว่าด้วยความพยายามของหลายๆฝ่ายการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้

หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้ง มีการใช้ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมปลายปี 

2562 และด าเนินการมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาด แต่ครั้งนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ซึ่ง

ก่อนจะมีการเตรียมการมาตรการป้องกันโควิด-19 กกต.ได้หารือกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้งที่กกต.ท าอยู่ และความร่วมมือของประชาชน ความมีวินัยของผู้มาใช้สิทธิ ก็

จะช่วยลดความเสี่ยงได้ และในแต่ละหน่วยก็จะมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้ที่มี อุณหถูมิร่างกายที่สูงกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส ซึ่งจะท าให้ผู้มีอุณหภูมิสูงสามารถใช้สิทธิได้ 

 “หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งโดยไม่ให้มีใครแทรกแซง และไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าปฏิบัติตามนี้การเลือกตั้ งก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ก็มีความ

เสี่ยงที่อาจจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมือง รวมทั้งถูกพิพากษาลงโทษคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ในส่วนของ 

กกตในการป้องปรามเราท างานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติมาโดยตลอด มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีชุดเคลื่อนเร็วของ

ต ารวจ ซึ่งหวังว่าจะกระตุ้นเตือนคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ละเว้นเสีย”นายอิทธิพร กล่าว 

 

นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้ ตนจะไปเยี่ยมชมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง และบัตร

เลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันเลือกตั้งก็จะไปตรวจหน่วยเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3059550 
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“ปธ.กกต.” รับร้องเรียนเลือกตั้ง อบต.ซื้อเสียง-หาเสียงผิด 227 เรื่อง แนะ ปชช.ไม่สนับสนุนการทุจริต 

 26 พ.ย. 2564 14:08    

 

 

 

“ปธ.กกต.” เผย มีเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง อบต.แล้ว 227 เรื่อง ปมซื้อเสียง-หาเสียงผิดกฎหมาย สูงสุด ขอ ปชช.ใช้

สิทธิเลือกตั้งไม่ให้ใครแทรกแซง-ไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ 

 วันนี้ (26 พ.ย.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม

การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง โดย นายอิทธิพร ได้

เน้นย้ าให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีสมาธิ และภาคภูมิใจในการท างานของตน และ

ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จลุล่วง และให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าเรื่องร้องเรียนที่ได้รับรายงานล่าสุด มีจ านวน 227 เรื่อง 

สูงสุดคือ ร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง 70 เรื่อง การหาเสียงหลอกลวง 50 เรื่อง ที่เหลือก็เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วๆ ไป 

 ส่วนปัญหาอุปสรรค กกต.มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้ว 2 ครั้ง ทั้งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งได้ถอดบทเรียนพยายามดูว่าจุดไหนที่จะไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก เราเตรียมการอย่างเต็มที่ 

และหวังว่า ด้วยความพยายามของหลายๆ ฝ่าย การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่เกิดปัญหาใดๆ ส าหรับมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้ง มีการใช้ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมปลายปี 2562 และด าเนินการมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่าน

มาก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาด แต่ครั้งนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์เดลตา ซึ่งก่อนจะมีการเตรียมการมาตรการป้องกันโค

วิด-19 กกต.ได้หารือกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้งที่ 

กกต.ท าอยู่ และความร่วมมือของประชาชน ความมีวินัยของผู้มาใช้สิทธิ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ และในแต่ละหน่วยก็

จะมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหถูมิร่างกายที่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้ผู้มีอุณหภูมิสูงสามารถใช้สิทธิ

ได้ 

 “หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งโดยไม่ให้มีใครแทรกแซง และไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าปฏิบัติตามนี้การเลือกตั้งก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ก็มีความ

เสี่ยงที่อาจจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมือง รวมทั้งถูกพิพากษาลงโทษคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ในส่วน
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ของ กกต.ในการป้องปรามเราท างานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติมาโดยตลอด มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีชุดเคลื่อนที่

เร็วของต ารวจ ซึ่งหวังว่า จะกระตุ้นเตือนคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ละเว้นเสีย” นายอิทธิพร กล่าวและว่า ใน

วันที่ 27 พ.ย.นี้ จะไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันเลือกตั้งก็จะไป

ตรวจหน่วยเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000117349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000117349
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โค้งท้าย“เลือกตั้ง อบต.” กกต รับ 227 ค าร้อง “ซื้อเสียง” มากสุด 

26 พ.ย. 2564 เวลา 14:12 น. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน “กกต.” เผย โค้งสุดท้ายก่อน “เลือกตั้ง อบต.” มี 227 เรื่องร้องเรียน พบ“ซื้อเสียง-หาเสียงผิดกฎหมาย” 

มากที่สุด ที่เหลือก็เป็นเรื่องร้องเรียนทั่ว ๆ ไป  

วันที่ 26 พ.ย. 2564นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีการ

ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.นี้ว่า

ได้รับรายงานล่าสุด มีจ านวน 227 เรื่อง สูงสุดคือร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง 70 เรื่อง เรื่องการหาเสียงหลอกลวง 50 

เรื่อง ที่เหลือก็เป็นเรื่องร้องเรียนทั่ว ๆ ไป  

ส่วนปัญหาอุปสรรค กกต.มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้ว 2 ครั้ง ทั้งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และการเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งเราก็ถอดบทเรียนพยายามดูว่าจุดไหนที่จะไม่ให้ เกิดข้อบกพร่องอีก เราเตรียมการอย่าง

เต็มที่ และหวังว่าด้วยความพยายามของหลายๆฝ่ายการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาใด ๆ  

  ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้ง มีการใช้ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมปลายปี 2562 และด าเนินการ

มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาด แต่ครั้งนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งก่อนจะมีการเตรียมการ

มาตรการป้องกันโควิด-19 กกต.ได้หารือกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 
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ในหน่วยเลือกตั้งที่กกต.ท าอยู่ และความร่วมมือของประชาชน ความมีวินัยของผู้มาใช้สิทธิ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ 

และในแต่ละหน่วยก็จะมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหถูมิร่างกายที่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้ผู้มี

อุณหภูมิสูงสามารถใช้สิทธิได้ 

“หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งโดยไม่ให้มีใครแทรกแซง และไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าปฏิบัติตามนี้การเลือกตั้งก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ก็มีความ

เสี่ยงที่อาจจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมือง รวมทั้งถูกพิพากษาลงโทษคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ในส่วนของ 

กกตในการป้องปรามเราท างานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติมาโดยตลอด มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีชุดเคลื่อนเร็วของ

ต ารวจ ซึ่งหวังว่าจะกระตุ้นเตือนคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ละเว้นเสีย”นายอิทธิพร กล่าว 

นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ ตนจะไปเยี่ยมชมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งที่

จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันเลือกตั้งก็จะไปตรวจหน่วยเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504692 
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ปธ.กกต. ลุยเข้มอีสาน จับตาเลือกตั้ง อบต. โค้งสุดท้ายแข่งเดือด 

26 พ.ย. 2564 เวลา 13:07 น. 

 

 

 

 

ปธ.กกต. ลุยเข้มอีสาน จับตาเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้ายแข่งเดือดเหลืออีกเพียง 1 วันก่อนถึงวันเข้าคูหาทั่วไทย พบ

ร้องเรียนแล้วกว่า 227 เรื่อง 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 บรรยากาศการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ( ส.อบต.) และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) พร้อมในทั่วประเทศในวันที่ 28 พ.ย.64 นี้ ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายเหลือเวลา

อีกเพียง 1 วันจากนี้ไป ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ปธ.กกต.) น าคณะ กกต.

ออกเดินสายลงพ้ืนที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มาต่อเนื่องในวันนี้มาที่ จ.ชัยภูมิ เพ่ือเดินทางลงมา

สร้างความเข้าใจพบปะตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในพ้ืนที่ อบต.หนองนา

แซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

 ซึ่งในส่วนของ จ.ชัยภูมิ ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ที่จะมีขึ้นพร้อมกันในทั่วประเทศครั้งนี้ มี 106 

แห่ง/ อบต. มีผู้สมัครนายก อบต.รวมกว่า 262 คน มีผู้สมัครชิงต าแหน่ง ส.อบต.รวมกว่า 2,032 คน ในพื้นที่ทั้งจังหวัด

ใน 16 อ าเภอ มีหน่วยเลือกตั้งรวมกว่า 1,338 หน่วยเลือกตั้ง ที่จะมีคณะกรรมการประจ าในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง (กกน.)

ไม่น้อยกว่า 11 คน/หน่วย ซึ่งจะต้องมี กกน.เข้ามาช่วยด าเนินการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ครั้งนี้ทั้งหมดไม่น้อย

กว่า 13,000 คน 

ซึ่งในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในพ้ืนที่ จ.ชัยภูมิ ครั้ งนี้ นายอิทธิพร บุญ

ประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ปธ.กกต.) เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือเวลาจะถึงวันเลือกตั้งอีก

เพียง 1 วันจากนี้ไป ที่จะเปิดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. พร้อมกันในทั่วประเทศใน

วันที่ 28 พ.ย.64 นี้ 
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 ซ่ึงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นพื้นที่มีการการเลือกตั้งเขต อบต.มากที่สุดของประเทศ 

ซึ่งได้เดินทาวลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาต่อเนื่องตั้งแต่วานนี้( 25 พ.ย.64)ไปที่ จ.

นครราชสีมา หรือโคราช และวันนี้( 26 พ.ย.64) มาที่จังหวัดชัยภูมิ และเหลือเวลาอีกวันสุดท้ายพรุ่งนี้( 27 พ.ย.64) ก็จะ

ไปที่ จ.บุรีรัมย์ 

   พบว่าในใกล้โค้งสุดท้ายนี้ มีพ้ืนที่ในเขตภาคอีสานเริ่มมีการร้องเรียนแล้วค่อนข้างมาก รวมมีการยื่นร้องเรียนให้ 

กกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งแล้ว ล่าสุดรวมกว่า 227 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องการซื้อเสียงรวมกว่า 70 เรื่อง เรื่องหาเสียง

หลอกลวงอีกกว่า 50 เรื่อง และท่ีเหลือเป็นเรื่องทั่วไป ที่ก็ต้องรอตรวจสอบว่ามีมูลมีหลักฐานที่ชัดเจนหรือไม่ต่อไป 

 และในส่วนสิ่งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงในการจัดการเลือกตั้ง อบต.พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 พ.ย.64 นี้ 

ในช่วงที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งในส่วนของ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการเลือกตั้ง และกระทรวงสาธารณสุข ก็มีมาตรการเตรียมการมีความพร้อมไว้หมดแล้ว ซึ่งสิ่งที่ส าคัญก็คือ 

ประชาชนต้องมีวินัยให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งในทุกพ้ืนที่ที่เข้มงวดตามมาตรการด้วย รวมทั้งใน

เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นหน้าที่ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในครั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญต้องช่วยกันไม่

ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงช่วยกันให้มากขึ้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ในการเลือกคนดีมีคุณภาพมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง

ของแต่ท่าน แต่ละพ้ืนที่ อบต.ได้ดีกว่าที่ผ่านมามากขึ้นได้ 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974121 
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ขอ ปชช.อย่าหนุนทุจริตเลือกตั้ง อบต.   

26/11/2564 15:02 

 

 

 

 

 

 

จ.ชัยภูมิ 26 พ.ย.-ประธานกกต.ตรวจเยี่ยมการอบรมกก.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เตรียมเลือกอบต. 28 พ.ย.นี้ เผยมี

ร้องเรียนซื้อเสียงเยอะสุด ขอปชช.ไม่หนุนทุจริตทุกรูปแบบ 

นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมคณะ  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการอบรม

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมเลือกตั้งอบต. โดยเน้นย้ าให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีสมาธิ และภาคภูมิใจใน

การท างานของตน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จลุล่วง 

 ประธานกกต. ให้สัมภาษณ์ว่า กกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้ว 2 ครั้ง ทั้งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และการเลือกตั้งเทศบาล โดยถอดบทเรียน พยายามดูว่าไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก เราเตรียมการอย่างเต็มที่ และหวังว่า

ด้วยความพยายามของหลาย ๆ ฝ่าย การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ 

ส าหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้ง นายอิทธิพร กล่าวว่า ใช้มาตรการตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อม

ปลายปี 2562 และด าเนินการมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาด แต่ครั้งนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์

เดลต้า ซึ่งก่อนจะเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งกกต.หารือกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้งที่และความร่วมมือของประชาชน ความมีวินัยของผู้มาใช้สิทธิ จะช่วยลด

ความเสี่ยงได้ และในแต่ละหน่วยจะมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้ที่มีอุณหถูมิร่างกายที่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท า

ให้ผู้มีอุณหภูมิสูงสามารถใช้สิทธิได้ 
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 “เรื่องร้องเรียนที่ได้รับรายงานล่าสุดมีจ านวน 227 เรื่อง สูงสุดคือร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง 70 เรื่อง การหา

เสียงหลอกลวง 50 เรื่อง ที่เหลือเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

เลือกตั้งโดยไม่ให้ใครแทรกแซง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าปฏิบัติตามนี้การเลือกตั้งจะดี

ขึ้น แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมือง รวมทั้งถูกพิพากษาลงโทษคดีแพ่ง คดีอาญา 

และคดีเลือกตั้งได้ ส่วนการป้องปราม เราท างานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติมายตลอด มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีชุด

เคลื่อนที่เร็วของต ารวจ ซึ่งหวังว่าจะกระตุ้นเตือนคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายละเว้นเสีย” นายอิทธิพร กล่าว 

 นายอิทธิพร กล่าวว่า พรุ่งนี้(27 พ.ย.) จะไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่จังหวัด

บุรีรัมย์ ส่วนวันเลือกตั้ง 28 พ.ย.จะไปตรวจหน่วยเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-831733 
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ผอ.กกต.ประจ า จ.อุตรดิตถ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ใช้สิทธิ์ในวันที่ 28 พ.ย.64 เลือกคนดีบริหารท้องถิ่น 

คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ 80 

26 พ.ย. 2564  

    

 

 

(26 พ.ย.64) นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.อุตรดิตถ์ (กกต.ประจ า จ.

อุตรดิตถ์) กล่าวว่า จ.อุตรดิตถ์ มีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 53 แห่ง สมาชิกสภา อบต. 475 ต าแหน่ง ซึ่งขณะนี้มี

ผู้สมัครเป็นนายก อบต. จ านวน 129 คน ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา อบต. จ านวน 1107 คน โดยในช่วงการหาเสียง

เลือกตั้งยังไม่พบผู้สมัครกระท าการผิดกฎหมายแต่อย่างใด 

 ส าหรับ จ.อุตรดิตถ์ มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.จ านวน 227,509 คน และจาก

การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาชาวอุตรดิตถ์ออกมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด คาดว่าการเลือกตั้ง

นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ 80 เพราะประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัว

กับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

  ทั้งนี้ ได้ก าชับให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเช็ครายชื่อ และจ านวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องเพ่ือป้องกัน

ปัญหาบัตรเขย่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และเน้นย้ าให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโค

วิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาใช้สิทธิ์ในวัน

อาทิตย์ 28 พ.ย.64 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อช่วยกันเลือกคนดีมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ  

 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126181644999 
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กกต.จ.แม่ฮ่องสอน มีความพร้อม 100 เปอรเ์ซ็นต์ ส าหรับการจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ 

26 พ.ย. 2564  

    

           

 

 

นายณัฐเศรษฐ ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 42 แห่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2564 โดยมีความพร้อมทั้งบุคลากรที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง

บุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยส่วนต าบล , ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน.) ร่วม

สังเกตการณ์การเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด คอยตรวจความเรียบร้อยเรื่องการหาเสียง และการ

กระท าความผิดของกรรมการประจ าหน่วย 

          ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เป็นห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้มาใช้สิทธิ

มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีค าสั่งเรื่องการกักบริเวณ ให้ใช้สิทธิแสดงตนว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งได้ หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยืนยันจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้ โดยทาง กกต. มีมาตรการป้องกัน ให้

สวมถุงมือ , สวมหน้ากากอนามัย , ใช้เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง 

          ส าหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ทั้งนี้ หากพบว่าผู้มาใช้

สิทธิ์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจะด าเนินการคัดกรอง แยกออกไปใช้สิทธิ์ในคูหา

พิเศษ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเป็นห่วงเรื่องการนับคะแนน ในช่วง

หลังเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว จะท าให้แสงสว่างน้อยลง ได้เน้นย้ าให้แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล 

จัดเตรียมเครื่องมือที่ให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนน   

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126171450985 
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กกต.ตราดเตือนผู้สมัคร อบต.ระวังท าผิดกฎหมายวันเลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

26 พ.ย. 2564  

    

 

 

วันนี้ (26 พ.ย. 64) นายเกษม จินโจ  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ตราด เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดตราดมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งสิ้น28 แห่ง โดยมีจ านวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 210 เขต ส าหรับข้อพึงระวังของ

ผู้สมัคร ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง หลังเวลา18.00 น. จองวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดย

วิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร และสิ่งที่ท าไม่ได้ คือ ห้ามผู้ใด

ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 27 

พฤศจิกายน2564 จนถึงเวลา 18.00น. ของวันเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน2564 

 อย่างไรก็ตามส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่มี

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ออกมาใช้สิทธิของตน ในวันอาทิตย์ที่ 

28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น.  โดยเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบแรก เลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และบัตรใบที่สอง เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126182539002 
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กกต.กาญจนบุรี เตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบต. 

26 พ.ย. 2564  

    

 

 

 

 

กกต.กาญจนบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง สมาชิก และนายก อบต. ที่ก าลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 

2564  

นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 72 แห่ง ขณะนี้มีการ

เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งละ 3 คน และมีอ านวยการเลือกตั้งโดยต าแหน่ง 

จัดเตรียมความพร้อม สถานที่หน่วยเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้ง และรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ และ อสม. 

ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการป้องโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส าหรับสถานนี่ห่างไกลได้ขอการสนับสนุนจากหน่วยทหาร 

กองพลทหารราบที่ 9 น าเฮลิคอปเตอร์ช่วยในการขนส่งหีบบัตร  

อ้ 

างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211126160336927 
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ผอ.กกต.กระจาย ยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งนายก - ส.อบต. 

26 พฤศจิกายน 2564 12:24 น.  การเมืองท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัด

ยโสธร ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกและส.อบต.ต าบลกระจายให้กับ

เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

นายวิชา สังเอียด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าต าบลกระจาย อ า เภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่าการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ อบต.กระจายในครั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการส่งมอบอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง

นายกและส.อบต.ให้กับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยเลือกตั้งซึ่งต าบลกระจายมีหน่วยเลือกตั้งจ านวน 14 หน่วย

เลือกตั้งและจะได้มอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้ด้งเพ่ือความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และปฏิบัติได้ถูกต้องจึงประชุมชี

แจงขั้นตอนการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกและส.อบต.ดังกล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/300919 
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กกต.ขอนแก่น จัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังพบบางพ้ืนที่ระดับน้ ายังคงท่วมขัง 

 26 พฤศจิกายน 2564 13:24 น.  การเมืองท้องถิ่น 

 

 

 

 

กกต.ขอนแก่น จัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังพบบางพ้ืนที่ระดับน้ ายังคงท่วมขัง พร้อมเตือน

ผู้ประกอบการทุกพ้ืนที่หลัง 6 โมงเย็น 27 พ.ย. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด รวมทั้งผู้สมัครเมื่อ

ลงคะแนนแล้ว ต้องออกจากหน่วยเลือกตั้งทันที ขณะที่การเตรียมแจกจ่ายหบีบัตร และอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี ้

ทั้ง 140 อบต.พร้อมแล้วในภาพรวม 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 พ.ย.64 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.ขอนแก่น หรือ กกต. นาย

กิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่า มีพ้ืนที่เลือกตั้ง ที่ อบต.ศรีบุญเรือง 

อ.ชนบท ที่ยังคงประสบปัญหาน้ าท่วมอยู่รวม 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานการณ์น้ าท่วมที่ท่วมเส้นทางเข้าและออกหมู่บ้าน 

ส่วนภายในหมู่บ้านไม่ประสบปัญหาน้ าท่วมแต่อย่างใด ดังนั้นการจัดการเลือกตั้ง อบต.ศรีบุญเรือง ที่จะต้องจัดการ

เลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ กกต.ขอนแก่น ได้ประสานงานร่วม กกต.อบต.ศรีบุญเรือง ในการจัดเรือประจ าในจุดที่

ก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเดจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการล าเลียงหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ใน

การจัดการเลือกตั้ง โดยขณะนี้เรือทั้ง 6 ล า ที่จะประจ าในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6 หน่วย ใน 6 หมู่บ้าน จะเข้าประจ าการใน

วันที่ 27 พ.ย. จนสิ้นสุดการจัดการเลือกตั้ง ในการขนหีบบัตร ,บัตรเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดการ

เลือกตั้ง โดยห้ามใช้ในการขนคนไปลงคะแนนแต่สามารถให้บริการได้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือหน่วย

เลือกตั้งดังกล่าว ที่ผู้มีสิทธิ์มีความประสงค์จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากต้องใช้เรือในการสัญจร ซึ่งทั้งหมดได้ก าชับ 

กกต.ประจ า อบต.และชุดสืบสวนของ กกต.ขอนแก่น ในการสังเกตุการณ์และเฝ้าระวังการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งอย่างเข้มงวดแล้ว 

“ ที่ส าคัญคือผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของ นายกฯ และ สมาชิก อบตฯ ที่เมื่อลงคะแนนเลือกตั้งใน

วันที่ 28 พ.ย.แล้วเสร็จแล้ว จะต้องกลับหรือออกจากพ้ืนที่หน่วยเลือกตั้งทันที รวมทั้งการงดหาเสียงหลังเวลา 18.00 น. 

ของวันที่ 27 พ.ย. ตามระเบียบและข้อบังคับที่ กกต.ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการประสานขอ
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ความร่วมมือและส่งประกาศแจ้งเตือนพ้ืนที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้ง 140 แห่ง ในการงดจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ทุกชนิอดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. เป็นต้นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.ก าหนด 

ขณะที่การเตรียมแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ ( 27 พ.ย.)นั้น 

ขณะนี้ อบต.ทั้ง 140 แห่งที่จัดการเลือกตั้งได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น จะ

ลงพ้ืนที่ก ากับ ควบคุมและให้ค าแนะน า รวมทั้งสังเกตการณ์ในการขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับผู้ตรวจการณ์เลือกตั้งและ

คณะท างานร่วมทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม” 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/300948 
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บุรีรัมย์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.เข้มข้น ท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร กกต.เผยมีโทรแจ้งทุจริตแต่ไม่พบหลักฐาน 

  26 พฤศจิกายน 2564 16:11 น.  การเมืองท้องถิ่น 

 

 

 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) ที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วงโค้ง

สุดท้ายค่อนข้างเข้มข้น เนื่องจากมีรายงานว่า พบมือมืดตระเวนท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครหลายพื้นที่ทั้งการใช้ของมีคม

กรีด ใช้สีหรือเมจิกขีดเขียดตามป้ายหรือรูปผู้สมัคร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ต.ไทยเจริญ อ.ปะค า พบป้ายหาเสียงของ นาง

วารินทร์ ลาภเจริญ ผู้สมัครนายก อบต.ไทยเจริญ เบอร์ 1 ถูกผู้ไม่หวังดีใช้ของแหลมหรือของมีคมกรีดหรือเจาะบริเวณ

ดวงตา และใบหน้าจนได้รับความเสียหาย แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครหรือกลุ่มไหน เพราะบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มี

กล้องวงจรปิด 

 ด้านนายมนตรี พิบาล ทีมงานของผู้สมัครนายก บอกว่า เมื่อเห็นป้ายผู้สมัครถูกผู้ไม่หวังดีกรีดท าลายได้รับ

ความเสียหาย ก็รู้สึกไม่ดีเพราะเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งก็ต้องมีแข่งขัน

การเป็นธรรมดา ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเป็นคนตัดสินใจ แต่ไม่ใช่มาใช้วิธีการแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็น

คนท า แต่ก็อยากจะร้องขอให้หยุดการกระท าในลักษณะดังกล่าวให้สู้กันตามหลักประชาธิปไตยจะดีกว่า 

 อย่างไรก็ตามจากการสอบถาม กกต.บุรีรัมย์ พบว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระท าทุจริตซื้อสิทธิ์ขาย

เสียงเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่กกต.แต่อย่างใด มีเพียงการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเบาะแสว่ามีการกระท าผิดแบบนั้นแบบนี้ 

แต่พอตรวจสอบก็ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานและก็ไม่ได้เข้ามาร้องเรียน จึงไม่ได้รับเป็นเรื่องร้องเรียน แต่ที่มีการร้องเรียน 

เรื่องการติดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง ตามที่กฏหมายก าหนด ซึ่งได้ก็แจ้ง กกต.ท้องถิ่น ด าเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามหากมี

ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าทุจริตหรือซื้อสิทธิ์ขายเสียง ก็สามารถเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมที่ กกต.ได้ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/301010 
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กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. 

วันที่ 26 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ให้เตรียมพื้นที่เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์โรคโควิด-

19 ตามมาตรการสาธารณสุขแล้ว ยังอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ ท่ีจะออกมาใช้

สิทธิด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั้งโครงการ "ตาสับปะรด" สายด่วน 1444 แล้ว ยังแจ้งผ่านเว็บไซต์ กกต. ซึ่งข้อมูลผู้

แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ กกต. ยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิกสภาอบต.ที่จะท าหน้าที่ไปจนถึงวันเลือกตั้ง 

 นอกจากนี้ กกต.ยังประสานเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย หรือ We Watch ซ่ึง

เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก กกต. ติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน โดย

จะมีอาสาสมัครเยาวชนติดตามและสังเกตการณ์รอบหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนน 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/532310 
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ช็อก “นายกเอก” ผู้สมัครนายกอบต.ที่ประจวบฯ เสียชีวิตก่อนเลือกตั้งวันเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตนายกอบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกล และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
อบต.เพียงคนเดียว เกิดหมดสติล้มในห้องน้ านอนโคม่าอยู่กว่า 10 วัน เสียชีวิตก่อนเลือกตั้งวันเดียว กกต.ต้องจัดให้มี
การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว เลือกเฉพาะสมาชิก อบต.  

วันที่ 27 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว อดีตนายกอบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัคร นายกอบต.ชัยเกษม หมายเลข 1 ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายหลัง
จากถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาจากอาการหอบ หายใจไม่ออก หมดสติ  ล้มลงที่ห้องน้ าภายในบ้านพักส่วนตัว เมื่อช่วง
กลางดึกคืนวันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ท าการ CPR ช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาก่อนรีบน าตัวส่งต่อไป
รักษายังโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาทางญาติประสานขอน าตัวกลับมารักษายังโรงพยาบาลบางสะพาน ก่อนจะ
สิ้นลมอย่างสงบเมื่อเวลา ประมาณ 05.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 
  นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กกต.จังหวัด
ได้รับแจ้งจาก กกต.ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ชัยเกษม อ.บางสะพาน กรณีนายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ ว 
หรือนายกเอก ผู้สมัครนายก อบต.หมายเลข 1 เสียชีวิตที่ รพ.บางสะพาน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังมีอาการป่วยหนัก
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ า เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
ขณะที่การเลือกตั้งที่ อบต.ในพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน จะลงคะแนนเลือกตั้งเฉพาะบัตรสีน้ าเงินเลือกตั้งสมาชิกเท่านั้น ส่วน
นายก อบต. ที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว ตามขั้นตอนต้องแจ้งให้ กกต.กลางรับทราบเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนตาม
กฎหมาย หลังจากนั้นจะประกาศเลือกตั้งนายก อบต.อีกครั้งหลังวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าจะประกาศใหม่ได้
ไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จากนั้นจะจัดการเลือกตั้งเฉพาะนายก อบต.ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 
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ส าหรับนายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว เป็นอดีตนายก อบต.ชัยเกษม มายาวนานถึง 8 ปี ปัจจุบันอายุ 48 ปี ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนายกนักพัฒนาเป็นที่รักของ
ชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง นายกอบต.ในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/central/2251882 
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อุดรฯอนุญาตให้ผู้ถูกกักตัวโควิด ไปใช้สิทธิเลือก อบต.ได้ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 19:57 น. 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์ จ.อุดรธานี ที่

ห้องปค าชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานฯ มี

รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ทั้ง 4 ท่าน น าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมภายในห้อง และประชุมทางไกลกับส่วน

ราชการ 20 อ าเภอ ผ่านการประชุมทางไกล 

 ที่ประชุมมีข้อหารือด้วยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะมีการเลือกตั้งสมาชิก และนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล พร้อมกันทั่วประเทศ ยังไม่มีข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติ ส าหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด -19 และมี

ค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักตัวรอดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ว่าจะให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร โดยการ

เลือกตั้งสมาชิก-นายกเทศบาล พร้อมกันทั่วประเทศที่ผ่านมา เคยมีข้อสั่งการให้อ านวยความสะดวก ให้ผู้มีค าสั่งกักตัว

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีเพียงข้อปฏิบัติทั่วไป คือการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเ ลือกตั้ง ผ่านการ

ตรวจวัดอุณหภูมิ และเตรียมเจนแอลกอฮอล์ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะต้องให้ไปใช้สิทธิในคูหาที่จัดขึ้นเฉพาะ 

 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้แจ้งให้ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขทุกอ าเภอ ให้สอบถามผู้ที่มี

ค าสั่งกักตัว ทั้งที่รัฐจัดสถานที่กักตัวให้ หรือกักตัวที่บ้าน ว่าสิทธิและต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากผู้ถูกกักตัว

ต้องการไปใช้สิทธิ เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ออกค าสั่งกักตัว จะต้องอนุญาตให้ผู้ถูกกักตัวไปใช้สิทธิ โดยขอให้

ผู้รับผิดชอบ อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิด้วย และเมื่อใช้สิทธิแล้วก็กลับมากักตัวจนครบ พร้อมแนะให้

การจัดให้ผู้ถูกกักตัวไปใช้สิทธิ ขอให้ออกไปใช้สิทธิช่วงก่อนปิดหีบ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3060386 
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"พรรคเล็ก" รวมตัวเสนอกม.ลูกยึดระบบ mmp ต้องมีส.ส.พึงมี แนะส.ส.บัญชีรายชื่อใช้เบอร์เดียวทั่วประเทศได้ 

26 พฤศจิกายน 2564 13:49 น.   

 

 

 

 

วันที่ 26 พ.ย.64 ที่รัฐสภา น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวถึงผลหารือ

ของกลุ่มพรรคเล็กและพรรคขนาดกลาง เกี่ยวกับการเสนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า หลักการที่พรรคเล็กเห็นชอบร่วมกันในพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ คือ ต้องยึดหลัก

คะแนนเสียงไม่ตกน้ า และการค านวนคะแนนบัญชีรายชื่อต้องไม่มีขั้นต่ า เช่น หากมีเกณฑ์ขั้นต่ าที่ 350,000 -370,000 

ต่อ 1 ส.ส.นั่นท าให้ หากได้ 340,000 คะแนน เสียงของประชาชนก็จะตกน้ าท้ังหมด 

 นพ.ระวี กล่าวต่อว่า พรรคเล็กยังเห็นพร้อมกันว่า ในการเลือกตั้งทุกพรรคสามารถส่ง ส.ส.เขตเพียงเขตเดียวทั้ง

ประเทศ ก็จะสามารถส่งบัญชีรายชื่อได้เลย  นอกจากนี้ หลักการ ส.ส.พึงมี เราเสนอให้เอาคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้ง

ที่ 2 หารด้วย 500 หรือเอาคะแนนรวมบัญชีรายชื่อ บวก คะแนนรวม ส.ส.เขตท่ัวประเทศหารด้วย 500 ตัวเลขก็จะอยู่ที่

ประมาณ 70,000 คะแนน หรือ 140,000 คะแนนต่อ 1 ส.ส. 

 ในขั้นตอนของการการสมัคร ส.ส.นพ.ระวี กล่าวว่า พรรคเล็กเสนอว่าส.ส.บัญชีรายชื่อสามารถใช้เบอร์เดียวกัน

ได้ทั่วประเทศ แต่ ส.ส.เขตควรเป็นไปตามหมายเลขของแต่ละพ้ืนที่ มีการจับฉลากตามขั้นตอนปกติ และค่าสมัคร ส.ส.

เราขอลดลงเหลือเพียง 3000-5000 บาท ทั้งนี้ เห็นควรให้ยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าเขต และยกเลิกไพรมารี

โหวต ส่วนหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท าได้ด้วยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ ขอยกเลิกการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคคน

ละ 100 บาท เนื่องจากถือเป็นภาระพรรคการเมืองที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกให้ประชาชน ซึ่งทุกพรรคท าเหมือนกันหมด หาก

พรรคใดไม่ได้ท าใหืออกมาเถียงได้เลย รวมทั้งควรยกเลิกทุกมาตราที่เกี่ยวกับการปรับพรรคการเมือง เพราะข้อกฎหมาย

เหล่านี้ ท าให้หัวหน้าพรรคการเมืองเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปอยู่ในคุก จากกฎ กติกา เล็กน้อย ๆ เท่านั้น 
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  นพ.ระวี กล่าวต่อว่า การประชุมวันนี้ได้มี นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ฐานะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายโกวิทย์ได้รับฟังข้อเสนอและจะน า

ความเห็นนี้ไปยื่นเสนอต่อพรรคร่วมรัฐบาล ถ้ามีประเด็นใดที่เหมือนกันกับร่างของรัฐบาลก็จะร่วมด้วย แต่ประเด็นใดที่

เห็นต่างก็ไปว่ากันในสภาฯว่าจะโหวตไปในทิศทางใด 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/300962 
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พรรคเล็กเคาะหลักแก้กม.ลูก-ย้ ายึดคะแนนเสียงไม่ตกน้ า 

26 พฤศจิกายน 2021 - 14:00 

 

 

 

 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ตัวแทนกลุ่มพรรคเล็ก กล่าวถึงผลหารือของกลุ่ม

พรรคเล็กและพรรคขนาดกลาง เกี่ยวกับการเสนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า หลักการที่พรรคเล็กเห็นชอบร่วมกันในพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ คือ ต้องยึดหลักคะแนน

เสียงไม่ตกน้ า และการค านวณคะแนนบัญชีรายชื่อต้องไม่มีข้ันต่ า และในการเลือกตั้งทุกพรรคสามารถส่ง ส.ส.เขตเพียง

เขตเดียวทั้งประเทศ ก็จะสามารถส่งบัญชีรายชื่อได้เลย  นอกจากนี้ หลักการ ส.ส.พึงมี เสนอให้เอาคะแนนรวมของบัตร

เลือกตั้งที่ 2 หารด้วย 500 หรือเอาคะแนนรวมบัญชีรายชื่อ บวก คะแนนรวม ส.ส.เขตท่ัวประเทศหารด้วย 500 

ในขั้นตอนของการสมัคร พรรคเล็กเสนอว่าส.ส.บัญชีรายชื่อสามารถใช้เบอร์เดียวกันได้ทั่วประเทศ แต่ ส.ส.เขต

ควรเป็นไปตามหมายเลขของแต่ละพ้ืนที่ มีการจับฉลากตามขั้นตอนปกติ และค่าสมัคร ส.ส.ขอลดลงเหลือเพียง 3000-

5000 บาท ทั้งนี้ เห็นควรให้ยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าเขต และยกเลิกไพรมารีโหวต ส่วนหลักการมีส่วนร่วม

ของประชาชนสามารถท าได้ด้วยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ ขอยกเลิกการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคคนละ 100 บาท รวมทั้งควรยกเลิก

ทุกมาตราที่เก่ียวกับการปรับพรรคการเมือง 

ส าหรับ การประชุมวันนี้ได้มี นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ฐานะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายโกวิทย์ได้รับฟังข้อเสนอและจะน าความเห็นนี้ไป

ยื่นเสนอต่อพรรคร่วมรัฐบาล ถ้ามีประเด็นใดที่เหมือนกันกับร่างของรัฐบาลก็จะร่วมด้วย แต่ประเด็นใดที่เห็นต่างก็ไปว่า

กันในสภาฯว่าจะโหวตไปในทิศทางใด 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_241448/ 

 

 

   

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_241448/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

66 

 

 

ฟังต ารวจ ดูทหาร คุมเข้มเลือกตั้ง อบต. เฝ้าระวัง เลือกคนดีท าหน้าที่ 

26 พ.ย. 2564 18:18 น. 

 

 

 

28 พ.ย.นี้ ประชาชนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. พร้อมกันทั่วประเทศ 5,300 หน่วย หลังจากห่างหายมา 8 

ปี 

นับถอยหลังเหลือเพียง 2 วัน จะถึงวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในวันที่ 

28 พ.ย. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ถือเป็นวันชี้ชะตาการปกครองระดับท้องถิ่น และเป็นวันที่ประชาชนจะได้

ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้าไปบริหารเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทน ดูแลท่านในพื้นท่ี 

 เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในการ

ดูแลและอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบท แต่มักจะถูกมองว่าเป็นส่วนท้องถิ่นที่แทบไม่มี

อ านาจ เพราะถูกรัฐ ส่วนกลางและภูมิภาคปกคลุมอีกที 

 และด้วยการเลือกตั้ง อบต. หนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในรอบ 8 ปี ดังนั้นการเลือกนายก อบต. 5,300 คน 

และสมาชิกสภา อบต. 56,641 คน ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหลังครบวาระด ารงต าแหน่งไปตั้งแต่เดือน พ.ค. 

2561 แต่ คสช.ยังเตะถ่วงยืดเวลา ด้วยการออกค าสั่งให้ท าหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

เปิดหีบพร้อมกัน 5,300 หน่วย 76 จังหวัด 08.00-17.00 น. ส่อใช้วิชามารเพียบ ใต้แรงประกบยิง 

ดังนั้นจะเห็นว่าสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์การเลือกตั้งนายก อบต และสมาชิก อบต. 

ทั้ง กกต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดแคมเปญเพ่ือเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จัดขึ้นทั่วประเทศ 

5,300 แห่ง ใน76 จังหวัดอย่างดุเดือด ซึ่งจะเปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

 ขณะที่หลายพ้ืนที่ หลายจังหวัดเริ่มมีความใช้กลยุทธ์วิชามาร งัดการเล่นเกมนอกกติกา เพ่ือหวังช่วงชิงความ

ได้เปรียบคู่ต่อสู้ จนอาจน าไปสู่ความรุนแรง ทางฝ่ายความมั่นคง ต ารวจ ทหาร ต้องเจ้าหน้าที่คอยจับตาอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อยู่ในกติกาของการเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้น าไปสู่การก่ออาชญากรรมที่

ร้ายแรง 
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 โดยเฉพาะต ารวจ ทหาร ได้ประชุมหารือจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ ที่อาจจะน าไปสู่การก่อเหตุรุนแรง และ

สอดส่องดูแลเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย แต่ก็ไม่พ้นช่วงโค้งท้าย ที่หลายพ้ืนที่มีการลอบยิงผู้สมัคร ท าลายป้ายหา

เสียงคู่แข่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ ที่มือปืนประกบยิงอดีตนายก อบต.ควนชุม และเป็นผู้สมัครในครั้งนี้ ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ 

จ.นครศรีธรรมราช โดยคนร้ายก่อเหตุอุกฉกรรจ์ลอบยิงขณะขับรถออกหาเสียง คาดเกิดจากปมความขัดแย้งทาง

การเมืองท้องถิ่น  

"บิ๊กเด่น" สั่งเฝ้าระวังกลุ่มก่อเหตุใช้ความรุนแรง เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 

ล่าสุดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร. ต้องจัดทีมเตรียมพร้อมใน

การรักษาความปลอดภัยและความสงบ โดยได้ตั้ง พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ 

หลักบุญ รอง จตช. หารือเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. ให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมก าชับการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด 

พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ ย้ าว่า ต ารวจจะมีทีมติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และเฝ้าระวังบุคคล หรือกลุ่มที่อาจเข้า

มาก่อเหตุความรุนแรงโดยพร้อมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่มิให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัคร

เกิดเหตุประทุษร้ายต่างๆ หรือการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ พร้อมจัดชุดป้องกันปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง ออกตรวจตราสอดส่องป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การท าลายป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งนี้

ได้สั่งการให้ต ารวจภูธรภาคประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจพ้ืนที่ในการ

ดูแลความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังสั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศในห้วงวันที่ 11-20 พ.ย. 64 เป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนที่เดินทางใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมก าชับต ารวจในการ

รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือเข้าระงับเหตุ การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายหีบ

บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ท่ีรุนแรง หรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง และต ารวจจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย 

เพ่งเล็งไปยังพื้นที่แข่งขันสูง ให้ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ห้ามมีผู้สมัครเสียชีวิต 

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ มองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศที่เปิดหีบพร้อมกันในเวลาเดียว และมี

จ านวนหน่วยเลือกตั้งถึง 60,414 หน่วย จ านวน นายก อบต. มี 5,172 คน จ านวนสมาชิก อบต. พึงมี 55,197 คน 

ดังนั้นต ารวจจะเพ่งเล็งไปยังพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันสูง จ านวน 211 แห่ง 39 จังหวัด รวมถึงงหวัดที่มีแนวโน้มการแข่งขัน
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รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ที่อาจมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง จึงได้ส่งต ารวจเข้าไปประชาสัมพันธ์ตักเตือน

อย่าให้มีการกระท าผิดกฎหมาย 

 "ต ารวจ จะดูภาพรวมและเจาะลึกทุกพ้ืนที่ ว่ามีพ้ืนที่ใดมีผู้มีอิทธิพล ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เกิด

เหตุร้าย รวมทั้งก าหนดแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนถึงวันเลือกตั้งด้วย โดยใช้ก าลังต ารวจทั้งสิ้น 86,844 นาย 

ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เพ่ือดูแลประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งเตรียมความพร้อมต ารวจจราจรไว้คอยอ านวยความ

สะดวกในวันดังกล่าว ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด และเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ป้องปราม

เหตุอาชญากรรม ทั้งคดีอาวุธปืน ยาเสพติด และกฎหมายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ จังหวัดที่มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรง ใน

พ้ืนที่ภาคใต้ โดยเน้นว่าการเลือกตั้งคราวนี้อย่าให้มีการเสียชีวิตเกิดข้ึน" 

 รอง ผบ.ตร. ยังก าชับในภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย หากพ้ืนที่ใดสุ่มเสี่ยงจะมีความรุนแรง ก็ให้ล งไปป้อง

ปรามไว้ ซึ่งในการเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ยังไม่มีเหตุผู้สมัครเสียชีวิตเกิดขึ้น เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ให้ต ารวจระมัดระวัง

ป้องกันเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 

 

ทบ. ให้ก าลังพลออกไปใช้สิทธิ์ ท าหน้าที่พลเมืองท่ีดี ห้ามผู้บังคับบัญชาชี้น า 

ขณะที่ฝากกองทัพ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการถึงก าลังพล ทบ. โดยมี

นโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้ก าลังพล และครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างเต็มที่ และด ารงตนด้วยความเป็นกลาง 

ซึ่งจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งเป็นหน้าที่ที่

ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ 

"ขอให้ก าลังพลทุกคนไปท าหน้าที่ในฐานะประชาชน เมื่อไม่ได้สวมเครื่องแบบก็ไปท าหน้าที่ประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ คือ การไปเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้งจะต้องเลือกตามที่ตนเองต้องการ ต้องไม่มีการชี้น า เพราะได้เน้นย้ าผู้

บังคับหน่วยไปว่าห้ามมีการชี้น า แต่มั่นใจว่าก าลังพลจะเลือกคนเหมาะสม มีคุณสมบัติดี" 

 อย่างไรก็ตาม นโยบายของกองทัพบกที่ผ่านมา เมื่อครั้งเลือกตั้ง นายก อบจ. พล.อ.ณรงค์พันธ์ ก็เคยแสดง

ความเห็นต่อการเลือกตั้งโดยได้ย้ าเตือนผู้บังคับบัญชาว่าอย่าไปชี้น า เพราะบางทีฝั่งที่ไม่ปรารถนาดีก็จะน าไปจุดประเด็น

ว่าทหารชี้น า ได้บอกเสมอแล้วว่าทหารไม่มีผลประโยชน์กับการเลือกตั้ง ทหารทั้งประเทศมีแค่ 3 แสนนาย รวม

ครอบครัวแล้วก็จะประมาณ 4-5 แสนคน แต่คนทั้งประเทศท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมีกว่า 30 ล้านคน บางจังหวัดก็ไม่มีทหารอยู่

เลย ไม่มีประโยชน์ที่จะไปชี้น า ประสบการณ์ตรงนี้คือห้ามชี้น า แต่ต้องเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่

พลเมืองของประเทศไทยตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
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 ทั้งนี้ให้จับตาการเลือกตั้งช่วงก่อนคืนหมาหอนว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ยังสามารถรักษาสถานการณ์ให้อยู่ใน

ความสงบได้หรือไม่ เพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆ ก็มักจะเกิดขึ้น และพบว่าหลายพ้ืนที่มีการแข่งขันสูง 

จนน าไปสู่การฟ้องร้องจ านวนมาก อีกท้ังเริ่มก่อเหตุรุนแรง ทั้งการท าร้ายโดยอาวุธมุ่งสู่ชีวิต หรือการท าลายป้ายหาเสียง 

หรือการกลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ จึงห้ามกะพริบตาเด็ดขาด 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2250942 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2250942


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

70 

 

 

    

บทบรรณาธิการ : ทุกเสียงคือพลัง 

27 พ.ย. 2564 - 00:07 น. 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออปท. ที่มีความใกล้ชิด กับประชาชน

มากที่สุดในระดับต าบล ในรูปแบบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ตามที่

กฎหมายก าหนด 

 ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกอบต.หนึ่งคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล หรือ ส.อบต. หมู่บ้านละสองคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 

 เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งต่อจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และการเลือกตั้งระดับเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 

 ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ จึงเป็นการเลือกตั้งนายกอบต.จ านวน 5,300 คน และสมาชิกสภาอบต.จ านวน 

56,641 คน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศอีกครั้ง หลังจากว่างเว้นมาตั้งแต่การยึดอ านาจ 

 อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดระบบการ

บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้ง

ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
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 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ ยังมีอ านาจและหน้าที่อื่นเพ่ือประโยชน์ของต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 

 การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศจ านวน 136,250 คน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลจ านวน 12,309 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 123,941 คน 

 ช่วงโค้งสุดท้าย ส านักคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จัดรณรงค์

กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้มากที่สุด 

 เบื้องต้นตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 75 ภายใต้ค าขวัญว่า “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส” 

ขณะเดียวกันก็จัดเจ้าหน้าที่ป้องปรามการท าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด 

ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แสดงพลังโดยพร้อมเพรียงกัน 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6752417  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6752417
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โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. พิสูจน์กระแส 'ก้าวหน้า-ธนาธร' 

25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0:01 น. 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วส าหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายนนี้ ที่จะมีการลงคะแนนเสียงกัน

ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. 

สนามเลือกตั้ง อบต.คือการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบสุดท้าย หลังก่อนหน้านี้มีการเลือกตั้งระดับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลไปแล้ว ซึ่งพบว่า อบต.ทั่วประเทศไม่ได้มีการเลือกตั้งมาร่วม 8 ปี และ

บางแห่งก็เกือบ 10 ปี จากผลพวงยุค คสช.ที่แช่แข็งการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ส าหรับ อบต.นั้นถือเป็นการปกครองท้องถิ่นระดับฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ เพราะเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดย อบต.บางแห่งว่าไปแล้วก็อยู่ ไม่ ไกลจาก

กรุงเทพมหานครมากนัก และเป็น อบต.ที่มีรายได้-งบประมาณต่อปีหลายร้อยล้าน บางแห่งเกือบ 700-800 ล้านบาท 

โดย อบต.ที่มีรายได้-งบประมาณจ านวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดติดกับกรุงเทพมหานคร ทั้งสมุทรปราการ -

นนทบุรี-ปทุมธานี-ชลบุรี เช่น อบต.บางพลีใหญ่-อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ, อบต.คลองสาม ปทุมธานี-อบต.บางบัว

ทอง นนทบุรี รวมถึง อบต.ปลวกแดง ระยอง เป็นต้น แต่ อบต.เหล่านี้ไม่ยอมยกฐานะตัวเองเป็นเทศบาลด้วยเหตุผลใน

พ้ืนที่และเหตุผลทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  

 โดยแม้ อบต.จะเป็นท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนคือในระดับหมู่บ้าน แต่นักการเมืองระดับชาติพวก  ส.ส. 

หรือกลุ่มการเมืองในระดับจังหวัด เช่น นายกฯ อบจ.-หัวคะแนนพรรคการเมือง จะไม่ค่อยเทน้ าหนักลงมาในระดับ 

อบต.มากนัก เพราะมองว่า อบต.ยังเป็นสเกลการเมือง-ฐานคะแนนระดับเล็กอยู่ และส่วนใหญ่ อบต.ทั่วประเทศ

งบประมาณไม่เยอะ แต่ก็จะให้การสนับสนุนและส่งเครือข่าย-หัวคะแนนไปลงสมัครนายกฯ อบต.อยู่เช่นกันเพ่ือสร้าง

ฐานเสียงและวางคนของตัวเองไว้ แต่ก็จะไม่มีการเปิดตัวสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ กลุ่มบ้านใหญ่ ในหลาย
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จังหวัด ยังไงก็ยังคงให้ความส าคัญกับการส่งคนของตัวเองไปสร้างเครือข่ายเอาไว้ในระดับ อบต.อยู่ เพ่ือเป็นฐาน

การเมอืงระยะยาวตั้งแต่ อบต.-เทศบาล-อบจ.จนถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อๆ ไป  

 ต้องยอมรับว่า จุดหนึ่งที่ท าให้การเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ตกเป็นที่สนใจ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีกลุ่มการเมือง

ระดับชาติส่งคนของตัวเองลงสมัครนายกฯ อบต.ทั่วประเทศด้วย นั่นก็คือ คณะก้าวหน้า ที่มีหัวหอกหลักคือ ธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร แสงกนกกุล, ช านาญ จันทร์เรือง เป็นแกนน า เพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้ง อบต.ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน นักการเมืองระดับชาติ-กลุ่มการเมืองระดับชาติจะกันตัวเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ส่วนใหญ่จะเปิดหน้าก็แค่

การเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เท่านั้น ท าให้เมื่อคณะก้าวหน้ากระโดดลงมาเล่นในสนาม อบต.ด้วย การเลือกตั้ง อบต.เลย

น่าสนใจมากขึ้น  

 

ซึ่งทั้งหมดเป็นการเดินทางการเมืองของธนาธร-ปิยบุตร ตามยุทธศาสตร์แยกกันเดินกับ พรรคก้าวไกล คือให้

พรรคก้าวไกลเดินการเมืองระดับชาติและในสนาม แล้วคณะก้าวหน้าคอยเคลื่อนการเมืองนอกรัฐสภาและท างาน

การเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้คณะก้าวหน้าก็ส่งคนลงนายกฯ อบจ.ทั่วประเทศเมื่อปลายปีที่แล้วหลายสิบคน แต่

ไม่ได้รับการเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว ได้แค่สมาชิกสภา อบจ.ไม่กี่คน และตามด้วยสนามเทศบาล ที่ก็พอตีตื้นได้เก้าอ้ีมา

จ านวนหนึ่ง  

 การส่งคนลงในสนาม อบต.รอบนี้ ของคณะก้าวหน้า จึงเป็นสนามสุดท้ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของธนาธร-ปิย

บุตร เพราะสนามต่อไป การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทางพรรคก้าวไกลจะส่งคนลงในนาม

พรรคเอง 

 ส าหรับสนาม อบต.ครั้งนี้พบว่า คณะก้าวหน้าส่งคนลงสมัครนายกฯ อบต.รวมทั้งสิ้น 210 คน กระจายไปหลาย

จังหวัดทั่วทุกภาค โดยบางจังหวัดก็พบว่า แกนน าคณะก้าวหน้าลงไปช่วยหาเสียงด้วยในพ้ืนที่ แต่จะเน้นการไปพบ

ผู้สมัครนายกฯ อบต.เป็นหลัก 

 อย่างเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แกนน าคณะก้าวหน้าอย่าง ปิยบุตร ก็ไปทั้งที่ภาคเหนือ-อีสาน แบบ 2 วันติด 

เช่น 20 พฤศจิกายน มีรายงานว่าเดินทางไปหลายจังหวัดในภาคเหนือ เช่น น่าน แพร่ ล าปาง พะเยา และปิดท้ายที่ จ.

เชียงราย จากนั้นวันรุ่งขึ้น 21 พ.ย. ปิยบุตรก็ไปลุยหาเสียงที่อีสานทันที เช่น ไปอุดรธานี ที่ไปร่วมพบปะผู้สมัครนายก 

อบต.และ ส.อบต.ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ที่โรงแรมอติกานต์ปริ้นเซส และตามด้วยอีกหลายแห่งที่อีสาน เช่น 

หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ  

 ข่าวว่า อบต.บางแห่งในภาคอีสาน คณะก้าวหน้าหมายมั่นจะปักธงให้ได้ เช่น อบต.อาจสามารถ ที่ร้อยเอ็ด ที่

ทักษิณ ชินวัตร เคยพา ครม.ไปสัญจรนอนค้างหลายคืนมาแล้ว ส่วนที่อุดรธานี คณะก้าวหน้าก็หวังไว้เยอะเช่นกัน เพราะ

ส่งคนลงนายก อบต.มากถึง 23 ทีม รวมกับ ส.อบต.แล้วมีถึง 94 คน โดยเป็นจังหวัดที่คณะก้าวหน้าส่งคนมากที่สุดใน
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ภาคอีสาน อันสอดรับกับการเคลื่อนไหวของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่เริ่มลงพ้ืนที่ภาคอีสานบ่อยครั้ง 

จนประกาศว่าพรรคก้าวไกลมั่นใจจะได้ ส.ส.ภาคอีสานเพ่ิมมากข้ึน จนแกนน าเพื่อไทยมองแบบคิ้วขมวดมาแล้ว 

ช านาญ จันทร์เรือง แกนน าคณะก้าวหน้า ระบุไว้ในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้ง อบต.ว่า จากท่ีคณะก้าวหน้า

ส่งคนลงเลือกตั้งนายกฯ อบต. 210 คน ทางคณะก้าวหน้าตั้งเป้าไว้ว่าต้องการชนะประมาณอย่างน้อยขั้นต่ าคือ 30 คน 

และเชื่อว่าภาพรวมผลการเลือกตั้งที่จะออกมาทั่วประเทศจะมีผู้สมัครหน้าใหม่ ที่อาจจะไม่ใช่คนของคณะก้าวหน้าได้รับ

เลือกตั้งเข้าไปจ านวนมาก เพราะด้วยการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป คนในพ้ืนที่โดยเฉพาะคนรุ่น ใหม่ๆ มีความตื่นตัวอย่าง

มาก ต่างต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ อบต.-หมู่บ้าน จึงน่าจะท าให้ผลเลือกตั้ง อบต.ที่ออกมาจะมีการถ่าย

เลือดครั้งใหญ่ใน อบต.หลายแห่งทั่วประเทศ 

 ผลการเลือกตั้ง อบต.ที่จะออกมา มองดูแล้วหลายฝ่ายคงอยากรู้เช่นกันว่า คณะก้าวหน้า -ธนาธร-ปิยบุตร จะ

ประสบความส าเร็จและปักธงในสนาม อบต.ได้แค่ไหน ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร คงท าให้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึง

กันระดับหนึ่ง 

 วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งมีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ไป

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/dominate-the-situation-news/32214/ 
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เปิดไทม์ไลน์ ยุบสภา กฎหมายลูก-พ.ร.ป.พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 13:02 น. 

 

 

 

ตามรัฐธรรมนูญใหม่ การยุบสภา เลือกตั้งใหม่ จะเกิดขึ้นหลังประกาศใช้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง และ

พรรคการเมือง ตามไทม์ไลน์กระบวนการจัดท าจะดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยู่บริหารจนครบ

วาระ ต้นปี 2566 

 ทุกลมหายใจของนักการเมือง-นักธุรกิจ ต่างจับตาการเลือกตั้งจะปี 2565 หรือ 2566 เพ่ือวางแผนก าหนด

ทิศทางการเมือง การลงทุน 

 ไม่ว่า วัน ว. เวลา น. เลือกตั้งจะออกมาปีไหน มีกฎหมายลูก 2 ฉบับ จะเป็น “ตัวแปร” ส าคัญ 

 ฉบับแรก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ฉบับที่สอง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

 หลังกฎหมาย 2 ฉบับประกาศใช้ ลมการเมืองจะผันผวนทันที ตามการคาดการณ์ของ “หมอกฎหมาย” ประจ า

รัฐบาล “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ที่พยากรณ์ลมการเมืองให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฟังและตึกตรอง

ว่า 

 “ถ้ากฎหมายลูกมีการประกาศใช้จะมีการกดดันให้มีการยุบสภา รัฐบาลก็ต้องเตรียมรับมือทางการเมืองเอง” 

ขณะนี้ทั้งคณะรัฐมนตรี ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ต่างเตรียมร่างกฎหมายลูกท้ัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  ที่จะเข็นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา 

 แบ่งเป็น 1.ร่างกฎหมายลูกที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (มีผู้ร่างคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ซึ่งจะเป็น “ร่าง

หลัก” ในการพิจารณาของรัฐสภา 2.ร่างกฎหมายลูกของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ตั้งคณะกรรมการร่วมกันโดยมี “วิเชียร 

ชวลิต” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐเป็นประธาน 3.ร่างกฎหมายลูกของพรรคเพ่ือไทย 4.ร่างกฎหมายลูกของ

พรรคก้าวไกล 
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ตามข้ันตอนอกฎหมายลูก จะประกาศใช้ยังต้องผ่านด่านขั้นตอนส าคัญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 

1.การพิจารณากฎหมายลูกจะต้องท าให้เสร็จภายใน 180 วัน การโหวตในวาระที่ 3 จะต้องได้เสียงเห็นชอบ

มากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา 

2.ถ้าไม่เสร็จตามก าหนด ให้รัฐสภาเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามร่างหลักท่ีเสนอมา 

 

3.หากที่ประชุมรัฐสภาผ่านกฎหมายในวาระ 3 ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยัง

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร

อิสระที่เก่ียวข้อง ไม่มีข้อทักท้วง ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย ให้รัฐสภาส่งให้นายกฯน าข้ึนทูลเกล้าฯ 

4.ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยัง

รัฐสภา 

 เพ่ือให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว เมื่อ

ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาส่งให้นายกฯน าข้ึนทูลเกล้าฯ 

ดังนั้น “หมอกฎหมายวิษณุ” จึงค านวณไทม์ไลน์ตามปฏิทินรัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายลูกทั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีแนวโน้มจะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ช่วงเดือนมกราคม 2565 

 “ยังไม่รู้ว่าจะแก้กฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่ อีกทั้งกฎหมายลูกไม่เหมือนกฎหมาย อ่ืน ๆ ที่สภาพิจารณาเสร็จคือ

เสร็จ แต่กฎหมายลูกพอสภาพิจารณาเสร็จต้องส่งไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง กรณีนี้คือ กกต. ชมีกรอบเวลาก าหนด 

 หาก กกต.เห็นว่าควรจะต้องแก้อะไรบางอย่าง ใครที่ไปแก้ของ กกต.จะเจอตรงนี้ เพราะถ้า กกต.ยืนยันกลับมา

ก็ต้องแก้ตาม กกต. ซึ่งตรงนี้รัฐบาลพร้อมออกพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญให้ 

 เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็น าความทูลเกล้าฯถวาย ตนจึงเคยคิดไทม์ไลน์ว่ากฎหมายลูกจะมีการประกาศใช้ช่วง 

กรกฎาคม 2565 เพราะคิดว่าเปิดสภาสมัยวิสามัญช่วงเมษายน 2565 

 จากนั้นก็ทูลเกล้าฯถวาย กรอบเวลา 90 วันจะอยู่ที่ประมาณกรกฎาคม 2565 นี่คือการคิดเวลายาวที่สุดไว้ก่อน 

แต่ถ้าโปรดเกล้าฯ ลงมาก่อน กรอบเวลาก็จะเร็วขึ้น” 

 ส่วนหัวหน้าฝ่ายค้าน “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ว่าที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บีบ

ไทม์ไลน์ให้สั้นลงไปอีก 
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 กฎหมายลูกจะเสร็จเมื่อใดขึ้นอยู่กับกรรมาธิการและการน าเสนอเข้าสู่สภา แต่ตามรัฐธรรมนูญต้องท าให้เสร็จ

ภายใน 180 วัน หากไม่เสร็จถือว่าให้น าร่างที่เข้าสู่สภาประกาศใช้เลย เท่าท่ีฟังหลายภาคส่วนทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรค

ร่วมฝ่ายค้าน มีเจตนารมณ์จะท าให้เร็ว 

คาดว่าในชั้นกรรมาธิการน่าจะเสร็จภายในไม่เกิน 2 เดือนหลังรับร่างไปแล้ว และน ากลับเข้าสภาวาระ 2-3 

ทั้งหมดไม่น่าเกิน 4 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน หากร่างกฎหมายลูกเข้าสภาเดือนธันวาคม เวลา 6 เดือน ประมาณ

เดือนพฤษภาคม 2565 น่าจะจบ ไม่น่าถึงเดือนกรกฎาคม 2565 

 อย่างไรก็ตาม มีสมมุติฐานการเมืองอีกขุดหนึ่งแทรกขึ้นมา ภายหลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 

2564 มีผลบังคับใช้ ท าให้การเลือกตั้งในครั้งต่อไป ต้องเปลี่ยนกติกาเป็นเลือกตั้ง  2 ใบ แต่วิธีการค านวณต่างๆ ยังอยู่ใน 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

 

ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง มีการยุบสภาไปก่อนที่กฎหมายลูกจะเสร็จจะท าอย่างไร “นิกร จ านง” 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา และเป็นหนึ่งในวิปรัฐบาล เฉลยค าตอบว่า 

 “ถ้าให้ ครม.นั่งคิดเอง (กฎหมายลูก) คนก็หาว่าเอาเปรียบเรื่องการเลือกตั้ง รองวิษณุ จึงเชิญ กกต.มา เรื่องนี้มี

มุมการเมืองอยู่ สมมุติว่ามีการยุบสภาก่อนกฎหมายเสร็จ เชื่อว่าในทางการเมือง ครม.ยึดถือเอาร่างของ กกต.แล้ว

ประกาศเป็นพระราชก าหนดก็ได้เหมือนกัน” 

 “ถ้าเกิดไม่เสร็จ มีอุบัติเหตุ มีการยุบสภา กฎหมายยังไม่เสร็จ ถ้า ครม.ไปออกพระราชก าหนดเองก็หาว่าเอา

เปรียบคนอ่ืน จึงเอาของ กกต.ที่ส่งผ่านมายัง ครม. คนก็ไม่ว่า ก็ไปได้” 

 ขณะนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ของ กกต.ก าลังวนไปให้ กกต.จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็น 

15 วัน เมื่อครบก าหนดจะส่งมาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง แล้ว

น าเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ให้มีมติเสนอสู่รัฐสภา 

 เปิดสูตรค านวณ คะแนน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ (บัตรใบที่ 2 เลือกพรรค) ตามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ของ 

กกต. ในมาตรา 30 ระบุว่า 

 ให้ยกเลิกความในมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 128 เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ จากผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการค านวณสัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ 

 (2) ให้น าคะแนนรวมจาก (1) หารด้วยหนึ่งร้อย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน 

 (3) ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ ให้น า

คะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมือง ได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม (2) ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นจ านวนเต็มคือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงตามล าดับ

หมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

 (4) ในกรณีท่ีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง ได้รับรวมกันทุกพรรคการเมือง

มีจ านวนไม่ครบหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม (3) เป็นเศษที่มีจ านวนมากที่สุด ได้รับจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน เรียงตามล าดับ จนกว่าจะมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมด ได้รับรวมกันครบจ านวนหนึ่งร้อย 

(5) ในการด าเนินการตาม (4) ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันจับสลากโดยตัวแทนของ

พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อครบจ านวน จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับตามผล

การค านวณข้างต้น จะต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ ละบัญชี รายชื่อผู้สมัครที่พรรค

การเมืองนั้นได้จัดท าข้ึน” 

ตามไทม์ไลน์ของ “วิษณุ” มกราคม 2565 จะเริ่มคิกออฟ…กฎ-กติกา น าไปสู่การเลือกตั้ง ตามวิถีธรรมชาติและ

ปกติ 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/prachachat-top-story/news-809947 
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