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ข่าวประจ าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 141/2564 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “ส.อบต. – นายก อบต.”  

ป้องกันการถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
2 142/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง   

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เตือน ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. 

ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ 
24 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. 25 
3 ผู้จัดการการออนไลน์ กกต. เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. 

ภายใน 5 ธ.ค. ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 
27 

4 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง 28 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. ขอให้รีบแจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบต. ภายใน 5 ธ.ค. 29 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เตือนรีบแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต. 30 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไม่ได้ไป "เลือกตั้ง อบต." ควรท าอย่างไร? รู้ก่อนเสียสิทธิ์ทางการเมือง 31 
8 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไม่ไปใช้สิทธิ กกต. เตือนแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. 34 
9 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ภายใน 5 ธ.ค. ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 36 
10 MGR ออนไลน์ กกต. ชวน ปชช. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 37 
11 สวพ.FM91 ออนไลน์ พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ

โปร่งใส" 
38 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ประธาน กกต. ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือก อบต. 39 
2 มติชนออนไลน์ ปธ.กกต. ขอบคุณ ปชช. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  

มั่นใจช่วยท าประชาธิไตยเข้มแข็ง คาดรู้ผล 3 ทุ่มวันนี้ 
40 
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3 สยามรัฐออนไลน์ "ปธ.กกต." คาดรู้ผลเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ สามทุ่มคืนนี้  
ขอบคุณ ปชช. ที่ออกมาใช้สิทธิ์ 

41 

4 MGR ออนไลน์ กกต. ปลื้มภาพรวมจัดเลือกตั้ง อบต. คาดทราบผลเลือกตั้งประมาณ 3 ทุ่ม 42 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธาน กกต. คาด 3 ทุ่มรู้ผลการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 43 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ เริ่มแล้ว! เลือกตั้ง อบต. ปชช. แห่ใช้สิทธิคึกคัก ‘ประธาน กกต.’ มั่นใจ

ผู้ใช้สิทธิเกิน 70 % 
44 

7 MGR ออนไลน์ กกต. น าคณะ พตส. รุ่น 12 สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. ที่ลาดหญ้า กาญจนบุรี 46 
8 MGR ออนไลน์ กกต. ขอบคุณ ปชช. ใช้สิทธิเลือก อบต. ลุล่วงดีทุกหน่วย พบท าผิด 

ฉีกบัตร-ถ่ายรูป รู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม  
47 

9 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เผยเลือกตั้ง อบต. ลุล่วงทุกหน่วย คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม 49 
10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. พอใจภาพรวม “เลือกตั้ง อบต.” เตรียมรับรองผลภายใน 30 วัน 51 
11 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. พอใจ ภาพรวมเลือกตั้ง อบต. ชี้ นิมิตหมายดี คนแห่กลับบ้านใช้สิทธิ์ 52 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แจงเปิดหีบเลือกตั้ง อบต. ภาพรวมคึกคักยังไม่พบความผิดปกติ 54 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กกต." เผยพบร้องเรียน "เลือกตั้งอบต." 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ "ซื้อเสียง" 56 
14 มติชนอนไลน์ กกต. เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต. ไร้ปัญหา ขอบคุณ ปชช. ออกมาใช้สิทธิ 

คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้ 
58 

15 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. เผยร้องทุจริต "เลือกตั้งอบต." เบื้องต้น 262 เรื่อง อยู่ระหว่างสอบสวน 60 
16 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เลือกตั้ง อบต. นับคะแนนจบไม่เกิน 4 ทุ่ม กกต. พร้อมรับรองใน 30 วัน 62 
17 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. - ตร. ขอนแก่นตรวจหน่วยเลือกตั้ง มั่นใจ 140 อบต. รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม 64 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘บิ๊กตู่ ’ ลั่นเดินหน้าปลูกจิตส านึกห้ามซื้อสิทธิ์ -ขายเสียง ปลื้ม ปชช.  

แห่เข้าคูหาเลือก อบต. สะท้อนคนไทยสนใจการเมืองมากขึ้น 

66 

2 มติชนออนไลน์ ‘นายกฯ’ ปลื้ม ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ล้นหลาม 67 

3 ข่าวสดออนไลน์ “บิ๊กตู่” ปลื้ม คนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เกิน 70 % ชี้สนใจการเมืองมากขึ้น 68 
4 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" ย้ าเลือกตั้ง อบต. ต้องจับฉลาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน 69 

5 มติชนออนไลน์ ‘ช่อ’ เผย นายก อบต. ทีมก้าวหน้าส่งชิงชัย 210 เข้าป้าย 38 ‘ร้อยเอ็ด’ ได้มา 8 ที่นั่ง 70 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ตร. สรุปเลือกตั้ง อบต. พบซื้อเสียง 5 จังหวัด ฉีกบัตร 27 คดี 71 
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7 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เช็กผลเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง แบบเรียลไทม์ 73 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดผลเลือกตั้ง ‘ว่าที่นายกอบต.’ อย่างไม่เป็นทางการ 14 จังหวัด 74 

9 มติชนออนไลน์ สุดยอดคุณยาย 98 ปี ใช้สิทธิ อบต. อย่างพร้อม มีไฟฉายคาดหัวให้สว่างชัด 

ผ้าถุงเกือบหลุด จนท. ช่วยนุ่ง 

75 

10 ไทยรัฐออนไลน์ 7 อบต. บางสะพาน ผู้สมัครแชมป์เก่าร่วง 5 อีก 1 ผู้สมัครตายต้องเลือกตั้งใหม่ 76 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ “น้องแพนต้า” คนข้ามเพศ ได้ใจชาวบ้าน ซิวต าแหน่ง นายก อบต. ท่าค้อ 77 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ รวบคาคูหา ! ‘สาว19’สวมสิทธิเลือกตั้ง โดนจับไต๋ได้ ใส่แมสก์  

ใช้บัตรประชาชนพี่ 

78 

13 ไทยรัฐออนไลน์ ผู้สมัคร นายก อบต. วังน้ าคู้ คะแนนเท่ากัน 2 คน เตรียมจับสลากวัดดวงบ่าย 2 79 

14 ไทยรัฐออนไลน์ แพ้เลือกตั้ง อบต. "วาริน จิ๋ม หอมสุด" รับ ใช่ว่าดังแล้วจะได้ บอกท าเต็มที่แล้ว 80 

    

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ตีโจทย์ กกต. นับถอยหลังเลือกตั้ง 81 

2 มติชนออนไลน์ งานเลี้ยง สังสรรค์ พรรครัฐบาล ชี้อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา 84 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เจาะข้อมูล “นิวโหวตเตอร์” มีสิทธิเลือกตั้งปี 66 กว่า 8.1 แสน 86 
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน่วยสุดท้ายก่อนปิดหีบ
เลือกตั้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้งและที่ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองน้ าแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันต ารวจเอกสนธยา แต่แดงเพชร รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พันต ารวจโทระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านัก งานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. หนองน้้าแดง 
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วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 - 18:27 น. 

 

 

 

 

เมื่อเวลำ 17.30 น. วนัที่ 28 พฤศจิกำยน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใหส้มัภำษณ์

ภำยหลังกำรปิดกำรลงคะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำ  

เทำ่ที่ลงพืน้ท่ีสงัเกตกำรณห์นว่ยเลือกตัง้ประมำณ 40 หนว่ย ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ทัง้กำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้กำรปฏิบตัิ

หนำ้ที่ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) รวมทัง้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิดก็เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยดี 

ส่วนขอ้มูลที่ไดร้ับรำยงำนมำทำงสถำนีต ำรวจภูธรแก่งกระจำน เพชรบุรี ไดร้ำยกำรจับกุมผูส้มัครรำยหนึ่งพรอ้มบัญชีรำยช่ือ  

และเงินของกลำ งซึง่เรือ่งนีจ้ะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป 

 นำยอิทธิพร กล่ำวต่อว่ำ หลังกำรปิดกำรลงคะแนนในเวลำ 17.00 น. แต่ละหน่วยเลือกตัง้นัน้ทำง กปน.  จะใช้เวลำ

ประมำณ 1-2 ชั่วโมงในกำรนบัคะแนนและติดประกำศผลกำรนบัคะแนนที่หนำ้หน่วยเลือกตัง้ หลงัจำกนัน้ทกุหน่วยจะน ำคะแนน  

ไปที่ กกต. ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำจะใช้เวลำประมำณ 1-2 ชั่วโมง ดังนัน้ น่ำจะประกำศผลได ้

เวลำประมำณ 21.00 น. 

“ผมขอขอบคุณประชำชนทุกคนที่ให้ควำมสนใจและออกมำใช้สิทธิตำมกฎหมำย กำรออกมำใช้สิทธิเลือกตัง้ครัง้นี ้ 

เป็นกำรเลือกตัง้ที่ใกลต้วัมำกที่สดุ และกำรมีสว่นรว่มในกำรเลือกตัง้ครัง้นี  ้จะท ำใหก้ระบวนกำรเลือกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็งยิ่งขึน้ 

เพรำะทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส  ส่วนผู้ที่ ไม่ได้ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม  

ขอใหแ้จง้เหตกุำรไมไ่ปใชส้ทิธิตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว ้เพื่อปอ้งกนักำรถกูจ ำกดัสทิธิในอนำคต” ประธำน กกต. กลำ่ว 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3062845 

 

ปธ.กกต. ขอบคุณ ปชช. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  
มั่นใจช่วยท้าประชาธิปไตยเข้มแข็ง คาดรู้ผล 3 ทุ่มวันนี ้

https://www.matichon.co.th/politics/news_3062845
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ประธาน กกต. พอใจภาพรวมจัดเลือกตั้ง อบต. คาดทราบผลเลือกตั้งประมาณ 3 ทุ่ม ไม่ไปใช้สิทธิขอให้แจ้งใน 7 วัน 

วนันี ้(28 พ.ย.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. กล่ำวหลงักำรปิดกำรลงคะแนนเลือกตัง้ สมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำ จำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยต่ำงๆ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ประมำณ 40 หน่วย 

ภำพรวมทุกอย่ำงเป็นไปโดยควำมเรียบรอ้ย ทัง้กำรจัดหน่วยและกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของเจ้ำหนำ้ที่ โดยเฉพำะกำรป้องกันโควิด  

ก็ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรทกุประกำร เช่นที่ จ.นครรำชสีมำ ถือว่ำปฏิบตัิไดด้ีมำก สว่นที่อื่นมีกำรรำยงำนเหตกุำรจบักมุผูส้มคัร  

ที่ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ ีเมื่อคืนวำนนี ้พรอ้มบญัชีรำยช่ือและเงินของกลำง ซึง่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตอ่ไป 

 ส ำหรบักำรนบัคะแนน คำดว่ำ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะใชเ้วลำประมำณ 1-2 ชม. ในกำรนบัผลคะแนน และปิดกำรนบั

คะแนนแบบ 5/7 ที่หนำ้หน่วย ซึ่งขึน้อยู่กับขนำดของหน่วย หลงัจำกนัน้ ทุกหน่วยจะเอำคะแนนไปที่ กกต.  ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบั 

และรวมผลกำรลงคะแนน ซึง่เช่ือวำ่ ขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลำ 1-2 ชม. ดงันัน้ ในภำพรวมนำ่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้ไดใ้นเวลำ 21.00 น. 

 “ขอขอบคณุประชำชนทกุคนที่ไดก้รุณำใหค้วำมสนใจไปใชส้ิทธิตำมกฎหมำย ซึ่งถือเป็นหนำ้ที่ และกำรใชส้ิทธิครัง้นีถื้อวำ่

เป็นเรื่องที่ใกลต้วัท่ำนมำกที่สดุ โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ของทำ่นในครัง้นี ้จะท ำใหก้ระบวนกำรประชำธิปไตยเขม้แข็งขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ตอ้งขอขอบคณุทกุท่ำนที่ท  ำใหก้ำรเลือกตัง้โปรง่ใส สว่นท่ำนที่ไม่สำมำรถมำใชส้ิทธิในวนันีส้ำมำรถแจง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได้

ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัเลอืกตัง้ โดยไปแจง้นำยทะเบียนในทอ้งถ่ินท่ีตนเองมีช่ืออยู ่ยื่นทำงไปรษณีย ์รวมทัง้เว็บไซตก์รมกำรปกครอง 

หรือ เว็บไซต ์กกต. ตลอดจนแอปฉลำดเลือก เพื่อที่จะไม่ถูกจ ำกัดสิทธิในอนำคต โดยที่มีผูน้ิยมช่องทำงแอปมำกกว่ำ 2 แสนคน  

เมื่อเทียบกบักำรแจง้ดว้ยวิธีอื่นมี 200 กวำ่คน” 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118038 

  

กกต. ปลื้มภาพรวมจัดเลือกตั้ง อบต. คาดทราบผลเลือกตั้งประมาณ 3 ทุ่ม 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118038
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ประธาน กกต. เผยประกาศผลเลือกตั้งท้องถิน่ทั่วประเทศอยา่งไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม พร้อมย า้คนไม่ได้ไปใชส้ิทธิ 
แจ้งเหตุผลภายใน 7 วัน 

เมื่อวันที่  28 พ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่ำ หลังจำกปิดหน่วยลงคะแนนแล้ว  

กรรมกำรประจ ำหน่วยจะเริ่มนับคะแนน โดยจะใช้เวลำนับคะแนน ประมำณ 1-2 ชั่วโมง ขึน้อยู่กับขนำดของหน่วยเลือกตัง้ จำกนัน้  

จะน ำผลคะแนนไปที่ กกต. ท้องถ่ิน เพื่อตรวจนับอีกครัง้ ก่อนประกำศผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ภำยในเวลำประมำณ 21.00 น.  

โดยจะติดประกำศผลคะแนนท่ีหนำ้หนว่ยลงคะแนน 

 ทีง้นี ้ขอขอบคณุผูท้ี่ออกมำใชส้ทิธิเลือกตัง้ อบต. ครัง้นีท้กุคน ถือเป็นกำรที่ออกมำใชส้ิทธิตำมกฎหมำย กำรเลือกตัง้ครัง้นี ้

เป็นกำรเลอืกตัง้ที่ใกลต้วัประชำชนมำกที่สดุ นบัวำ่เป็นกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง จะท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้ และประชำธิปไตย

เขม้แข็งมำกขึน้ สว่นผูท้ี่ไมไ่ดอ้อกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ดว้ย อยำ่ลมืแจง้เหตทุี่ไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ที่ กกต. ก ำหนดไว ้

ภำยใน 7 วนันบัจำกนี ้เพ่ือไมใ่หเ้สยีสทิธ์ิทำงกำรเมืองในอนำคต 

 

อำ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/669324 

  

ประธาน กกต. ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือก อบต. 

https://www.posttoday.com/politic/news/669324
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 28 พฤศจิกำยน 2564 20:40 น.   

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 28 พ.ย.2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กลำ่วถึงภำพรวมกำรเลือกตัง้สมำชิก

สภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) และทั่วประเทศ ว่ำ ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

ซึ่งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะใช้เวลำ 1-2 ชั่ วโมงในกำรนับคะแนนและติดประกำศผลกำรนับคะแนน 

ที่หน้ำหน่วยเลือกตั้ง หลังจำกนั้นทุกหน่วยจะน ำคะแนนไปที่ กกต.  ท้องถ่ิน เพื่อตรวจนับและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำ 

นำ่จะประกำศผลไดเ้วลำประมำณ 21.00 น. 

“ขอบคุณประชำชนทุกคนที่ออกมำใชส้ิทธิ นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้ที่ใกลต้วัมำกที่สดุ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตัง้ครัง้นี  ้

จะท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็ง” 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/301417 

 

  

"ปธ.กกต." คาดรูผ้ลเลือกตั้ง อบต. ทัว่ประเทศ สามทุ่มคืนนี ้
ขอบคุณ ปชช.ที่ออกมาใช้สิทธิ 

https://siamrath.co.th/n/301417
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28 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 18:40 น. 

 

 

 

 

 

ประธาน กกต. พอใจภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ขอบคุณ ปชช. ออกมาใช้สทิธ์ิ คาด 21.00 น.
ประกาศผลคะแนนได ้

 28 พ.ย.2564 - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กลำ่วถึงภำพรวมกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทั่วประเทศวำ่ ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ซึง่กรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตัง้ (กปน.) จะใชเ้วลำ 1-2 ชั่วโมงในกำรนบัคะแนนและติดประกำศผลกำรนบัคะแนนที่หนำ้หน่วยเลือกตัง้ หลงัจำกนัน้  

ทกุหนว่ยจะน ำคะแนนไปที่ กกต. ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัและรวมผลกำรลงคะแนน คำดวำ่นำ่จะประกำศผลไดเ้วลำประมำณ 21.00 น. 

 “ขอบคุณประชำชนทุกคนที่ออกมำใชส้ิทธินี ้เป็นกำรเลือกตัง้ที่ใกลต้วัมำกที่สดุ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตัง้ครัง้นี ้ 

จะท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็ง” 

 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/general-news/34570/ 

 
 
 
 

 
‘ประธาน กกต.’ คาด 3 ทุ่มรู้ผลการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 

 
 

https://www.thaipost.net/general-news/34570/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 
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เร่ิมแล้ว! เลือกตั้ง อบต. หลังห่างหาย 8 ปี ปชช. แห่ใช้สทิธิคึกคกั ‘ประธาน กกต.’ เผยล่าสุดมีร้องเรียน 262 เร่ือง  
ม่ันใจผู้ใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 70% 

เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหเ้ป็นวนัเลือกตัง้ สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร 

ส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ทัง้ 5,300 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มเปิดกำรลงคะแนนตัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น. 

บรรยำกำศเปิดกำรลงคะแนนโดยทั่วไปเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทยอยออกมำใชส้ทิธิกนัอยำ่งคกึคกั โดยกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ทัง้ 7 คน ไดล้งพืน้ท่ีตรวจเยี่ยมและสงัเกตกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ในจงัหวดัตำ่งๆ อำทิ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำน 

กกต. ลงพืน้ที่จังหวดันครรำชสีมำ นำยปกรณ ์มหรรณพ กกต. ลงพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ นำยธวชัชัย เทอดเผ่ำไทย ลงพืน้ที่จังหวดัตรำด 

 นำยฐิติเชฏฐ์ นชุนำฏ กกต. ลงพืน้ท่ีจงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นตน้ 

นำยอิทธิพร กล่ำวระหว่ำงตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์ลงคะแนนในจังหวัดนครรำชสีมำว่ำ ก่อนเปิดกำรลงคะแนน  
ไดต้รวจเยี่ยมกำรเตรียมควำมพรอ้มของ 2 หน่วยเลือกตัง้ 2 ซึ่งก็เป็นไปในแนวทำงที่ส  ำนกังำน กกต. ก ำหนดไว ้ทัง้เรื่องกำรจดัคหูำ
จัดสถำนที่รองรบั 3 มำตรกำรป้องกันโควิด-19 ส่วนกำรใช้สิทธิของประชำชนเพรำะว่ำค่อนขำ้งคึกคกั โดยจำกที่ไปตรวจเยี่ยม
ส ำนกังำน กกต. ใน 3 จงัหวดัก่อนหนำ้นี ้คำดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต. น่ำจะสงูกว่ำกำรเลือกตัง้ อบจ. และเทศบำล โดยน่ำจะมำใชส้ิทธิ
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 70 สอดคลอ้งกบัผลส ำรวจควำมคิดเห็นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ใน 42 จังหวดัที่นกัศึกษำหลกัสตูรพฒันำกำรเลือกตัง้
ระดบัสงูของ กกต. ด ำเนินกำรรว่มกบัส ำนกังำน กกต. ส ำรวจพบว่ำรอ้ยละ 73.5 ยืนยนัว่ำจะมำใชส้ิทธิ ซึ่งก็หวงัว่ำผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ 
จะออกมำใชส้ทิธิตำมเปำ้  
อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/520712/ 

  

เริ่มแล้ว! เลือกตั้ง อบต. ปชช. แห่ใช้สิทธิคึกคัก 
 ‘ประธาน กกต.’ มั่นใจผู้ใช้สิทธิเกิน 70% 

https://www.dailynews.co.th/news/520712/
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ตรวจหน่วยเลือกตั้ง...นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม 
การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย 
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ที่หอประชุม
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (โดม) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนตาสุก หมู่ที่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต. หมื่นไวย 
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คึกคัก - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งบรรยากาศทั่วประเทศเป็นไปด้วยความ
คึกคัก ที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การเลือกตัง้ อบต. ที่จังหวัดนครราชสีมา 
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นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ส ารวจความเรียบร้อย  
และสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)  ในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตัง้ อบต. ที่จังหวัดนครราชสีมา 
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28 พ.ย. 2564 19:01    

 

 

 

 

 

 

 

 

วนันี ้(28 พ.ย.) นายเลิศวิโรจน ์โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง นำงจำรุวรรณ เลิศไกร รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำบคุลำกร น ำคณะนกัศึกษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมือง

และกำรเลือกตัง้ รุน่ที่ 12 (พตส.12) สงัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

หน่วยเลือกตัง้ที่ 15-17 เขตเลือกตัง้ที่ 1 ต ำบลลำดหญ้ำ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวดักำญจนบุรี โดยมี นำยเกียรติชยั วงศำริยวำนิช 

นำยประพนัธ ์อศัวนิเวศน ์นำยประวตัิ เทียนขนุทด นำงภรณี ดวงฉ ่ำ นำยศภุเศรษฐ์ รุง่ทนตกิ์จ นำยพงศธ์ร วิเศษสุวรรณ นำยฐิติพนัธ ์

ฉำยบำง วำ่ที่เรอืตร ีดิเรก สขุสวำ่ง และ นำยเฉลมิชยั แสงทองสกลุเลศิ รว่มในกำรสงัเกตกำรณค์รัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118013 

 

 

  

กกต. น้าคณะ พตส. รุ่น 12 
สังเกตการณ์เลือกตัง้ อบต. ที่ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118013
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย 
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรับฟังรายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้ก าลังใจ  
แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ รา ชไชยา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ  ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 " รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กด 1444” 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ให้บริการ
สายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงาน
ประจ าศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ  
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 “รู้จริงเร่ืองเลือกตั้ง กด 1444” 
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ได้แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัว 
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน
ที่ได้ร่วมท าข่าว สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตัง้ อบต. ทั่วประเทศ" 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เตือน ปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  

รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10:28 น. 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุ

จ าเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ

ท าเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อม

ทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดโดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง 

หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันนับแต่วัน

เลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 

สามารถยื่นผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอพพลิเคชั่น Smart 

Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ คือ 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับ

เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

ทั้งนี้ มีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้ง

เหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3063325 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3063325
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ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. 

29 พ.ย. 2564 เวลา 11:02 น. 45 

 

 

 

กกต.เตือน ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart 

Vote ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ 

วันที่ 29 พ.ย. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งว่า กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจ าเป็น

ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็น

หนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง

ด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดโดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 

สามารถยื่นผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอพพลิเคชั่น Smart 

Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ คือ 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น

สมาชิกวุฒิสภา 

2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
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5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา

ท้องถิ่น 

ทั้งนี้ มีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อ ได้แจ้ง

เหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504934 
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กกต. เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ภายใน 5 ธ.ค.ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 

 29 พ.ย. 2564 12:16    

 

 

 

 

วันนี้ (29 พ.ย.) ส านักงานกกต.แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐาน

ทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ ตนมี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หรือทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุ

จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ " ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 เพราะหากไม่ได้แจ้งเหตุ

จ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ส.ว. สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

 นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่หาก

ได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118195 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118195
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ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง 

 29 พฤศจิกายน 2021  chai 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 

หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 

พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อ นายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางช่องทาง ดังนี้   – เว็บไซต์  

www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th – แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้นั้นจะถูก

จ ากัดสิทธิ ดังนี้ 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/27788/ 

 

 

 

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/27788/
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กกต. ขอให้รีบแจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบต. ภายใน5ธ.ค. 

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 11:27 น. 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนเลือกอบต.แจ้งเหตุชัดข้องก่อน 5 ธ.ค.

ไม่เช่นนั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเพียบ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่

อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. สามารถแจ้งเหตุจ าเป็น

ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัว

ประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 

 ทั้งนี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อ่ืน

ไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th  หรือ www.ect.go.th  แอป

พลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 

5 ธ.ค.64 เพราะหากไม่ได้แจ้งเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิในการสมัครรับ

เลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น , ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการเมือง ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หาก

ได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/news/669358 

  

https://www.posttoday.com/politic/news/669358
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กกต. เตือนรีบแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต. 

29/11/2564 12:00 

 

 

 

กกต. 29 พ.ย.-กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ภายใน 5 ธ.ค.นี้ ป้องกันถูก

จ ากัดสิทธิ 

ส านักงาน กกต.แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวานที่ผ่านมา  ( 28 พ.ย.)   สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  ตาม

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐาน

ทะเบียนบ้านให้ชัดเจน   พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตน

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หรือทางเว็บไซต์  www.bora.dopa.go.th หรือ  www.ect.go.th  แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ  “การแจ้งเหตุ

จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564  เพราะหากไม่ได้แจ้งเหตุ

จ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว   ผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส. ส.ว. สมาชิก

สภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

 นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุ การผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี  นับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หาก

ได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-833068 
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ไม่ได้ไป "เลือกตั้ง อบต." ควรท าอย่างไร? รู้ก่อนเสียสิทธิ์ทางการเมือง 

29 พ.ย. 2564 เวลา 13:05 น. 

 

 

 

 

ใครที่ไม่ได้ไป "เลือกตั้ง อบต." อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งยังสามารถท าได้! แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน 

หลังจากนี้เท่านั้น พร้อมรู้วิธีแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th หากไม่ท าจะเสียสิทธิ์ทางการเมือง 2 ปี 

 ผ่านไปอย่างคึกคักส าหรับการ "เลือกตั้ง อบต." ทั่วไทย เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ท าให้วันนี้คนไทยได้ลุ้นผลการ

เลือกตั้ง อบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สมาชิก อบต.) กันไปแล้วในหลายพ้ืนที่ โดยสามารถเช็คผล

การเลือกตั้งในพ้ืนที่ของท่านได้ที่ ele.dla.go.th 

 ส่วนใครที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้ ระวังจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองถึง 2 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาเตือนประชาชนแล้วว่า หากมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง อบต. ได้ จะต้องแจ้งเหตุผลตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 โดยต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลังวันเลือกตั้ง 

7 วัน หากไม่แจ้งเหตุก็อาจจะท าให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองได้ 

ใครไม่ได้ไป "เลือกตั้ง อบต." ยังแจ้งเหตุได้หลังจากนี้ 7 วัน 

เนื่องจากวันนี้ผ่านวันเลือกตั้ง อบต. (28 พ.ย.) ไปแล้ว ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ยังสามารถแจ้งเหตุที่ท า

ให้ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ หลังจากนี้ไม่เกิน 7 วัน คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เท่านั้น เพ่ือ

ป้องกันการเสียสิทธิ์ โดยแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  

1. ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8 ต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่น

แทน  

2. น าแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8 คลิกที่นี่ มากรอกรายละเอียด หรือท าเป็นหนังสือระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้าน แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

3. แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอพพลิเคชัน Smart 

Vote 
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วิธีแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ท าอย่างไร? 

ส าหรับวิธีที่ง่ายที่สุด แนะน าให้แจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th  หรือ

แอพพลิเคชัน Smart Vote  

 จากนั้นจะเห็นหัวข้อ "การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"  ให้กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล 

เลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แล้วกดคลิกระบุไม่ใช่ Robot จากนั้นคลิก 

"ตรวจสอบข้อมูล" 

จากนั้นระบบจะโชว์ข้อมูลที่เรากรอกไว้ และโชว์ที่อยู่ของเขตเลือกตั้งที่เรามีสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นให้เราระบุเหตุ

จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มีให้เลือก 7 ข้อ) แล้วกด "บันทึกข้อมูล" แล้วระบบจะโชว์ว่า 

"แจ้งเหตุส าเร็จ"   

ส าหรับเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีให้เลือก 7 ข้อ ได้แก่  

1. มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

5. มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 

6. ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 

 

7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต.ก าหนด 

หากไม่แจ้งเหตุ จะท าให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองอะไรบ้าง? 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 

2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 

4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 
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5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 

6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา

ท้องถิ่น ถูกจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974490 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/974490
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เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไม่ไปใช้สิทธิ กกต. เตือนแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค. 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 12:44 น. 

 

 

 

 

กกต. แจ้งผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. แจ้งเหตุจ าเป็นผ่าน 3 ช่องทาง ตั้งแต่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิด

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

 ล่าสุด กกต. แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจ าเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไป

ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่

อยู่ ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 

เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไปใช้สิทธิไม่ได้ท าอย่างไร 

พร้อทั้งแจ้งด้วยว่า ไม่อาจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือท าเป็หนังสือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 

เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่

อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้นั้นจะถูก

จ ากัดสิทธิ ดังนี้ 

 

http://www.ect.go.th/
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1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น

สมาชิกวุฒิสภา 

2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

6. ต ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการประธานสภา

ท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจ ากัดสิ ทธิ 

6 ประการ โดยมีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเมื่อท่านได้แจ้ง

เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

 

 อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-811259 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-811259
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กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ภายใน 5 ธ.ค.ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 11.00 น. 

 

 

 

กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.ภายใน 5 ธ.ค.ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุ

จ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 

สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ

หมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้

ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th 

แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 29 

พ.ย. - 5 ธ.ค.64 เพราะหากไม่ได้แจ้งเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิในการ

สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น , ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการเมือง ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ ายการเมือง ต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา

ผู้บริหารท้องถิ่น ต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้ องถิ่น และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หาก

ได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/618865 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/618865
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กกต.ชวน ปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 
เผยแพร่: 28 พ.ย. 2564 14:03    
 
 
 

วันนี้ (28 พ.ย.) เวลา 08.30 น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า การเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนน
เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
 ส่วนต าบลทั่วประเทศ จ านวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน 
จ าแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จ านวน 13,431,528 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จ านวน 14,186,460 คน 

  ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
จ านวนทั้งสิ้น 135,500 คน จ าแนกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน123,236 คน และผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12,264 คน 

  ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น "ทุกเสียงคือ
พลั ง เลื อกตั้ งสุ จริ ต ใช้ สิ ทธิ โปร่ งใส" ในวั นอาทิ ตย์ ที่  28 พฤศจิ กายน 2564 ตั้ งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.  
โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000117940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000117940
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พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" 
28 พ.ย. 2564 | 13:28:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.30 น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าการเปิดหน่วยออก
เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร  
ส่วนต าบลทั่วประเทศ จ านวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น27,617,988 คน 
จ าแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จ านวน 13,431,528 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จ านวน 14,186,460 คน 
  ส าหรั บผู้ สมั ครรั บ เลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ หา รส่ วนต าบลและนายกองค์ ก ารบริ ห า ร  
ส่วนต าบล มีจ านวนทั้งสิ้น 135,500 คน จ าแนกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน123,236 คน 
และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12,264 คน 
  ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น "ทุกเสียงคือพลัง 
เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา โดยพร้อม
เพรียงกัน 
 
อ้างอิง : https://www.fm91bkk.com/fm114191 
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ประธาน กกต. ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเลือก อบต. 

วนัท่ี 28 พ.ย. 2564 เวลำ 18:33 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกกต.เผยประกาศผลเลือกตั้งทอ้งถิน่ทั่วประเทศอยา่งไม่เป็นทางการ 3 ท่ม พร้อมย า้คนไม่ได้ไปใช้สทิธ์ิแจ้ง
เหตุผลภายใน 7 วนั 

เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยว่ำ หลงัจำกปิดหน่วย

ลงคะแนนแลว้ กรรมกำรประจ ำหน่วยจะเริ่มนบัคะแนน โดยจะใชเ้วลำนบัคะแนน ประมำณ 1-2 ชั่วโมง ขึน้อยู่กบัขนำดของหน่วย

เลอืกตัง้ จำกนัน้ จะน ำผลคะแนนไปท่ี กกต.ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัอีกครัง้ ก่อนประกำศผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร ภำยในเวลำประมำณ 

21.00 น. โดยจะติดประกำศผลคะแนนท่ีหนำ้หนว่ยลงคะแนน 

 ทีง้นี ้ขอขอบคณุผูท้ี่ออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต.ครัง้นีท้กุคน ถือเป็นกำรที่ออกมำใชส้ิทธิตำมกฎหมำย กำรเลือกตัง้ครัง้นี ้

เป็นกำรเลอืกตัง้ที่ใกลต้วัประชำชนมำกที่สดุ นบัวำ่เป็นกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง จะท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้ และประชำธิปไตย

เขม้แข็งมำกขึน้ สว่นผูท้ี่ไมไ่ดอ้อกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ดว้ย อยำ่ลมืแจง้เหตทุี่ไมส่ำมำรถไปใชส้ทิธิ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ที่ กกต.ก ำหนดไว ้

ภำยใน 7 วนันบัจำกนี ้เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธ์ิทำงกำรเมืองในอนำคต 

 

อำ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/669324 
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ปธ.กกต.ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ม่ันใจช่วยท าประชาธิไตยเข้มแข็ง คาดรู้ผล 3 ทุ่มวนันี ้

วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 - 18:27 น. 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลำ 17.30 น. วนัที่ 28 พฤศจิกำยน นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภำษณ์

ภำยหลงักำรปิดกำรลงคะแนนกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ว่ำ 

เทำ่ที่ลงพืน้ท่ีสงัเกตกำรณห์นว่ยเลือกตัง้ประมำณ 40 หนว่ย ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ทัง้กำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้กำรปฏิบตัิ

หนำ้ที่ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) รวมทัง้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิดก็เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยดี 

สว่นขอ้มลูที่ไดร้บัรำยงำนมำทำงสถำนีต ำรวจภธูรแก่งกระจำน เพชรบรุี ไดร้ำยกำรจบักุมผูส้มคัรรำยหนึง่พรอ้มบญัชีรำยช่ือและเงิน

ของกลำงซึง่เรือ่งนีจ้ะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป 

 นำยอิทธิพรกลำ่วตอ่วำ่ หลงักำรปิดกำรลงคะแนนในเวลำ 17.00 น. แตล่ะหนว่ยเลอืกตัง้นัน้ทำง กปน.จะใชเ้วลำประมำณ 

1-2 ชั่วโมงในกำรนบัคะแนนและติดประกำศผลกำรนบัคะแนนที่หนำ้หน่วยเลือกตัง้ หลงัจำกนัน้ทกุหน่วยจะน ำคะแนนไปที่ กกต.

ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำจะใชเ้วลำประมำณ 1-2 ชั่วโมง ดงันัน้ น่ำจะประกำศผลไดเ้วลำประมำณ 

21.00 น. 

“ผมขอขอบคณุประชำชนทกุคนที่ใหค้วำมสนใจและออกมำใชส้ทิธิตำมกฎหมำย กำรออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นกำร

เลือกตัง้ที่ใกลต้วัมำกที่สดุ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะท ำใหก้ระบวนกำรเลือกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็งยิ่งขึน้ 

เพรำะทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส 

“สว่นผูท้ี่ไม่ไดอ้อกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ไม่ว่ำจะดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ขอใหแ้จง้เหตกุำรไม่ไปใชส้ิทธิตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว ้

เพื่อปอ้งกนักำรถกูจ ำกดัสทิธิในอนำคต” ประธำน กกต.กลำ่ว 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3062845 
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"ปธ.กกต." คาดรู้ผลเลือกตัง้อบต.ทั่วประเทศ สามทุ่มคืนนี้ ขอบคุณปชช.ที่ออกมาใชส้ิทธ์ิ 

   28 พฤศจิกำยน 2564 20:40 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 28 พ.ย.2564 นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) กลำ่วถึงภำพรวมกำรเลือกตัง้นำยก

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.)และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทั่วประเทศว่ำ ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย ซึ่ง

กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) จะใช้เวลำ 1-2 ชั่วโมงในกำรนับคะแนนและติดประกำศผลกำรนับคะแนนที่หนำ้หน่วย

เลือกตัง้ หลงัจำกนัน้ทกุหน่วยจะน ำคะแนนไปที่ กกต.ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำน่ำจะประกำศผลได้

เวลำประมำณ 21.00 น. 

“ขอบคณุประชำชนทกุคนท่ีออกมำใชส้ิทธ์ิ นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้ท่ีใกลต้วัมำกท่ีสดุ และกำรมีสว่นรว่มในกำรเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะ

ท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็ง” 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/301417 
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กกต. ปลืม้ภาพรวมจัดเลือกตัง้ อบต. คาดทราบผลเลือกตัง้ประมาณ 3 ทุ่ม 

 28 พ.ย. 2564 20:51    

 

 

 

 

 

ประธาน กกต. พอใจภาพรวมจัดเลือกตั้ง อบต. คาดทราบผลเลือกตั้งประมาณ 3 ทุ่ม ไมไ่ปใช้สิทธิขอให้แจ้งใน 7 วัน 

วนันี ้(28 พ.ย.) นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำน กกต. กลำ่วหลงักำรปิดกำรลงคะแนนเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ จำกกำรตรวจเยีย่มหนว่ยตำ่งๆ ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ประมำณ 40 หนว่ย ภำพรวมทกุอยำ่งเป็นไปโดย

ควำมเรียบรอ้ย ทัง้กำรจดัหน่วยและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเจำ้หนำ้ที่ โดยเฉพำะกำรป้องกนัโควิด ก็ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรทกุ

ประกำร อย่ำงเช่นที่ จ.นครรำชสีมำ ถือว่ำปฏิบตัิไดด้ีมำก สว่นที่อื่นมีกำรรำยงำนเหตกุำรจบักมุผูส้มคัรที่ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุี  

เมื่อคืนวำนนี ้พรอ้มบญัชีรำยช่ือและเงินของกลำง ซึง่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตอ่ไป 

 ส ำหรบักำรนบัคะแนน คำดว่ำ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะใชเ้วลำประมำณ 1-2 ชม.ในกำรนบัผลคะแนน และปิด

กำรนบัคะแนนแบบ 5/7 ที่หนำ้หน่วย ซึ่งขึน้อยูก่บัขนำดของหน่วย หลงัจำกนัน้ ทกุหน่วยจะเอำคะแนนไปที่ กกต.ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจ

นบัและรวมผลกำรลงคะแนน ซึง่เช่ือวำ่ ขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลำ 1-2 ชม. ดงันัน้ ในภำพรวมนำ่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้ไดใ้นเวลำ 21.00 

น. 

 “ขอขอบคณุประชำชนทกุคนที่ไดก้รุณำใหค้วำมสนใจไปใชส้ิทธิตำมกฎหมำย ซึ่งถือเป็นหนำ้ที่ และกำรใชส้ิทธิครัง้นีถื้อวำ่

เป็นเรื่องที่ใกลต้วัท่ำนมำกที่สดุ โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ของทำ่นในครัง้นี ้จะท ำใหก้ระบวนกำรประชำธิปไตยเขม้แข็งขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ตอ้งขอขอบคณุทกุท่ำนที่ท  ำใหก้ำรเลือกตัง้โปรง่ใส สว่นท่ำนที่ไม่สำมำรถมำใชส้ิทธิในวนันีส้ำมำรถแจง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ได้

ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัเลอืกตัง้ โดยไปแจง้นำยทะเบียนในทอ้งถ่ินท่ีตนเองมีช่ืออยู ่ยื่นทำงไปรษณีย ์รวมทัง้เว็บไซตก์รมกำรปกครอง 

หรอื เว็บไซต ์กกต. ตลอดจนแอปฉลำดเลอืก เพื่อท่ีจะไมถ่กูจ ำกดัสทิธิในอนำคต โดยที่มีผูน้ิยมช่องทำงแอปมำกกวำ่ 2 แสนคน เมื่อ

เทียบกบักำรแจง้ดว้ยวิธีอื่นมี 200 กวำ่คน” 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118038 
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‘ประธาน กกต.’ คาด 3 ทุ่มรู้ผลการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ 

28 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 18:40 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน กกต. พอใจภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ขอบคุณปชช.ออกมาใช้สทิธ์ิ คาด 21.00 น.
ประกาศผลคะแนนได ้

 28 พ.ย.2564-นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) กลำ่วถึงภำพรวมกำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล (อบต.)และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทั่วประเทศวำ่ ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย ซึ่งกรรมกำร

ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) จะใช้เวลำ 1-2 ชั่วโมงในกำรนับคะแนนและติดประกำศผลกำรนับคะแนนที่หนำ้หน่วยเลือกตัง้ 

หลงัจำกนัน้ทุกหน่วยจะน ำคะแนนไปที่ กกต.ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนับและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำน่ำจะประก ำศผลไดเ้วลำ

ประมำณ 21.00 น. 

 “ขอบคณุประชำชนทกุคนท่ีออกมำใชส้ิทธ์ิ นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้ท่ีใกลต้วัมำกท่ีสดุ และกำรมีสว่นรว่มในกำรเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะ

ท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็ง” 

 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/general-news/34570/ 

  

https://www.thaipost.net/general-news/34570/
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เร่ิมแล้ว! เลือกตั้งอบต. ปชช.แห่ใช้สทิธิคกึคกั ‘ประธาน กกต.’ม่ันใจผู้ใช้สทิธิเกิน 70% 

 28 พฤศจิกำยน 2564 11:59 น. 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมแล้ว! เลือกตั้ง อบต. หลังห่างหาย 8 ปี ปชช.แห่ใช้สทิธิคึกคกั ‘ประธาน กกต.’ เผยล่าสุดมีร้องเรียน 262 เร่ือง ม่ันใจ
ผู้ใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 70% 

เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหเ้ป็นวนัเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ทัง้ 5,300 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มเปิดกำรลงคะแนนตัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น. บรรยำกำศเปิดกำร

ลงคะแนนโดยทั่วไปเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทยอยออกมำใชส้ทิธิกนัอยำ่งคกึคกัโดยกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทัง้ 7 คน 

ไดล้งพืน้ที่ตรวจเยี่ยมและสงัเกตกำรลงคะแนนเลือกตัง้ในจงัหวดัต่ำงๆ อำทิ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำน กกต.ลงพืน้ท่ีจงัหวดั

นครรำชสีมำ นำยปกรณ ์มหรรณพ กกต. ลงพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ นำยธวชัชยั เทิดเผ่ำไทย ลงพืน้ที่จงัหวดัตรำด นำยฐิติเชฏฐ์ นชุ

นำฏ กกต. ลงพืน้ท่ีจงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นตน้ 

โดยนำยอิทธิพรพร กลำ่วระหว่ำงตรวจเยี่ยมและสงัเกตกำรณล์งคะแนนในจงัหวดันครรำชสีมำว่ำ ก่อนเปิดกำรลงคะแนน

ไดต้รวจเยี่ยมกำรเตรียมควำมพรอ้มของ2หน่วยเลือกตัง้ 2 ซึ่งก็เป็นไปในแนวทำงที่ส  ำนกังำนกกตก ำหนดไวท้ัง้เรื่องกำรจดัคหูำจดั

สถำนท่ีรองรบั 3 มำตรกำรปอ้งกนัโควิด-19 สว่นกำรใชส้ทิธิของประชำชนเพรำะวำ่คอ่นขำ้งคกึคกั โดยจำกที่ไปตรวจเยี่ยมส ำนกังำน

กกต.ใน 3 จงัหวดัก่อนหนำ้นีก็้คำดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้อบต.น่ำจะสงูกวำ่กำรเลือกตัง้อบจ.และเทศบำลโดยน่ำจะมำใชส้ิทธิไมน่อ้ย

กว่ำรอ้ยละ 70 สอดคลอ้งกบัผลส ำรวจควำมคิดเห็นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ใน 42 จงัหวดัที่นกัศึกษำหลกัสตูรพฒันำกำรเลือกตัง้ระดบัสงู

ของกกต.ด ำเนินกำรรว่มกบัส ำนกังำนกกต.ส ำรวจพบวำ่รอ้ยละ 73.5 ยืนยนัวำ่จะมำใชส้ทิธิ ซึง่ก็หวงัวำ่ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้จะออกมำใช้

สิทธิตำมเปำ้ จึงอยำกใหป้ระชำชนออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้อบตเพรำะส ำคญั และใกลต้วัท่ำนมำกที่สดุ โดยยงัมีเวลำจนถึง 17.00 น. 

แต่หำกมำไม่ไดข้อใหแ้จง้เหตุไม่ไปใชส้ิทธิเพื่อป้องกันไม่ใหถู้กจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยซึ่งสำมำรถแจง้ไดห้ลำยช่องทำงทัง้แจง้ที่

ส  ำนกังำนเขต ไปรษณีย ์ผ่ำนแอพพลิเคชั่นฉลำดเลือก เว็บไซตส์  ำนกังำนกกต .กรมกำรปกครองโดยใหแ้จง้ภำยใน 7 วนันบัแต่วนั

เลือกตั้ง นอกจำกนั้นในส่วนของผู้ที่ป่วยหรือถูกกักตัวต้องกำรใช้สิทธิ ขึน้อยู่กับมำตรกำรของจังหวัดแต่ในส่วนของจังหวัด

นครรำชสีมำทรำบจำกทำงผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัว่ำถำ้เป็นผูถ้กูกกัตวัประสงคม์ำใชส้ิทธิก็ตอ้งแจง้ใหพ้นกังำนควบคมุโรคทรำบเพื่อท ำ

กำรตรวจ ATK ถำ้ผ่ำนก็สำมำรถมำใชส้ิทธิไดเ้พรำะที่หนว่ยเลือกตัง้ก็ไดม้ีกำรเตรยีมสถำนที่ส  ำหรบัผูท้ี่มีอณุหภมูิรำ่งกำยสงูหรอืผูท้ี่

อยูใ่นภำวะเสีย่งโควิด อยูแ่ลว้สว่นผูท้ี่ป่วยเลยก็อำจจะออกมำใชส้ทิธิไมไ่ด้ 
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นำยอิทธิพรยงักลำ่วถึงเรือ่งรอ้งเรยีนทั่วประเทศขณะนีต้วัเลขลำ่สดุที่รำยงำนจำกส ำนกังำนกกตกลำงขอ้มลูเชำ้นี ้พบวำ่  ทั่ว

ประเทศ มีจ ำนวน 262 เรื่อง ประเด็นเรื่องรอ้งเรียนมำกที่สดุ คือ เรื่องซือ้เสียง 89 เรื่อง รองลงมำคือเรื่องบงัคบัขู่เข็ญใชอ้ิทธิพล

คกุคำมหลอกลวงใสร่ำ้ย 62 เรื่อง อีกจ ำนวน 111 เรื่องเป็นขอ้กลำ่วหำกรณีอื่นๆ โดยจงัหวดันครรำชสมีำ มีเรื่องรอ้งเรยีนจ ำนวน 10 

เรือ่ง เป็นเรือ่งรอ้งเก่ียวกบักำรใหเ้งินใหท้รพัยส์นิแก่ผูใ้ดและชมุชน รวม 9 เรือ่ง และบงัคบัขูเ่ข็ญใชอ้ิทธิพลคกุคำมหลอกลวงใสร่ำ้ย 1 

เรือ่ง 

 “คืนหมำหอนที่ผำ่นมำก็ไมไ่ดร้บัรำยงำนวำ่หอนมำกกวำ่เดมิ ซึง่ส  ำนกังำนกกต.ก็ไดม้ีกำรตดิตำมสถำนกำรณม์ำตลอดเรำมี

ผูต้รวจกำรเลือกตัง้ลงพืน้ที่มำตัง้แตว่นัท่ี 10 ต.ค. มีชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดหำข่ำว และส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติก็ใหค้วำมส ำคญัเรือ่งนี ้

เพิ่มควำมคมเขม้ช่วงคืนหมำหอน ขณะนีจ้ึงยงัไม่มีรำยงำนเป็นอยำ่งอื่นแต่ก็อำจจะมีอยูบ่ำ้งเพียงแต่รำยงำนอำจจะยงัมำไมถ่ึงผม” 

นำยอิทธิพรกล่ำวและว่ำ ส่วนเหตุปำระเบิดผู้สมัครรำยหนึ่ง  โดยปกติแลว้ถ้ำมีกำรใช้ก ำลงัใช้ควำมรุนแรงผู้เสียหำยสำมำรถ

ด ำเนินกำรแจง้ต ำรวจไดอ้ยู่แลว้สว่นกำรตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ส ำนกังำนกกตทกุจงัหวดัก็พรอ้มหำขอ้มลูและหำตอ้งด ำเนินกำร

สบืสวนไตส่วนตำมระเบียบกกต.ส ำนกังำนก็จะด ำเนินกำรตอ่ไป  

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำหรบักำรเลือกตัง้อบตครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกหลงัจำกห่ำงหำยกำรเลือกตัง้มำนำน 8 ปีโดยมียอดผูส้มคัร

สงูสดุ 136,250 คน แบง่เป็นผูส้มคัร อบต. 12,309 คนผูส้มคัรสมำชิก อบต. 123,941 คน.. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/520712/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/520712/
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กกต.น าคณะ พตส.รุ่น 12 สังเกตการณเ์ลือกตัง้ อบต.ที่ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

28 พ.ย. 2564 19:01    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาฯ กกต. น าทีมคณะ พตส.รุ่น 12 สังเกตการณเ์ลอืกตั้ง อบต. ทีต่ าบลลาดหญ้า กาญจนบุรี 

วนันี ้(28 พ.ย.) นำยเลิศวิโรจน ์โกวฒันะ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ พนัต ำรวจเอก จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ นำงจำรุวรรณ เลศิไกร รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำบคุลำกร น ำคณะนกัศกึษำหลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมืองและ

กำรเลอืกตัง้ รุน่ท่ี 12 (พตส.12) สงัเกตกำรณก์ำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 15-17 เขตเลอืกตัง้ที่ 1 ต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบรุ ีจงัหวดักำญจนบรุ ีโดยมี นำยเกียรติชยั วงศำรยิวำ

นิช นำยประพนัธ ์อศัวนิเวศน ์นำยประวตัิ เทียนขนุทด นำงภรณี ดวงฉ ่ำ นำยศภุเศรษฐ์ รุง่ทนตกิ์จ นำยพงศธ์ร วิเศษสวุรรณ นำยฐิติ

พนัธ ์ฉำยบำง วำ่ที่เรอืตร ีดิเรก สขุสวำ่ง และ นำยเฉลมิชยั แสงทองสกลุเลศิ รว่มในกำรสงัเกตกำรณค์รัง้นีด้ว้ย 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118013 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118013
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กกต. ขอบคุณ ปชช. ใช้สิทธิเลือก อบต. ลุลว่งดทุีกหน่วย พบท าผิดฉีกบตัร-ถา่ยรูป รู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม 

28 พ.ย. 2564 19:27    

 

 

 

 

 

รองเลขาฯ กกต. แถลงหลงัปิดหีบ ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.เผย การลงคะแนนลุล่วงไปดว้ยดทุีก
หน่วย พบการท าผิด กม.เลือกตั้ง ฉีกบตัร-ถา่ยรูปบัตรทีก่าแล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม 

วนันี ้(28 พ.ย ) นำยกิตติพงษ์ บริบรูณ ์รองเลขำธิกำร กกต. แถลงภำยหลงัปิดหีบเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ กำรด ำเนินกำรลงคะแนนในภำพรวมของทกุหนว่ยเลอืกตัง้สำมำรถด ำเนินกำร

จนถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนตำมปกติ ไม่มีเหตสุะดดุหยดุลง จนไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงคะแนนตอ่ไปได ้ซึ่งถือวำ่ทกุหนว่ยเลอืกตัง้

ไดด้  ำเนินกำรเปิดใหล้งคะแนนตัง้แตเ่วลำ 8.00-17.00 น. ไดเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย แตใ่นระหวำ่งกำรลงคะแนน มีรำยงำนกำรท ำ

ผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ในหลำยกรณี อำทิ กำรถ่ำยภำพบตัรลงคะแนนท่ีท ำเครือ่งหมำยแลว้ 1 หนว่ยเลอืกตัง้ ท่ี จ.บรุรีมัย ์และกรณีกำร

ฉีกบตัรเลือกตัง้ ซึ่งมีรำยงำนเบือ้งตน้ประมำณ 10 กว่ำหน่วยเลือกตัง้ แต่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ โดยที่ตรวจสอบแลว้ คือ จ.

มหำสำรคำม จ.กำญจนบรุ ีโดยเจำ้พนกังำนในหนว่ยเลอืกตัง้ไดด้  ำเนินกำรสง่ตวัใหพ้นกังำนสอบสวนใหเ้จำ้หนำ้ที่ต  ำรวจด ำเนินกำร

ตำมกฎหมำยตอ่ไปแลว้ 

อยำ่งไรก็ตำม เมื่อเทียบสดัสว่นกบัจ ำนวนหนว่ยเลอืกตัง้ทัง้หมดกวำ่ 6 หมื่นหนว่ย กบัหนว่ยที่มีกำรกระท ำควำมผิดยงัเป็น

สว่นนอ้ย ไมถ่ึง 1% ซึง่ก็ถือวำ่ในภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

ส ำหรบักำรนบัคะแนนหลงัจำกนี ้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ จะท ำหนำ้ที่นบัคะแนน ทัง้ในสว่นของนำยก อบต. 

และ ส.อบต. ไปพรอ้มกนั โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน ท ำหนำ้ที่นบัคะแนน ซึ่งตำมกฎหมำยเมื่อด ำเนินกำรนบัคะแนนแลว้จะ

หำ้มประวิงเวลำ ตอ้งด ำเนินกำรนบัไปอยำ่งตอ่เนื่อง จนแลว้เสรจ็ ซึง่คำดวำ่ กำรนบัคะแนนในครัง้นีแ้ตล่ะหนว่ยเลอืกตัง้จะใชเ้วลำไม่

เกิน 2 ชั่วโมง โดยในส่วนของ ส.อบต.น่ำจะทรำบผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไดเ้ลย ส่วน นำยก อบต.จะตอ้งมีกำรน ำคะแนนจำกทกุ

หนว่ยมำรวมกนั อยำ่งไรก็ตำม ในภำพรวมแตล่ะแหง่ประมำณ 22.00 น. นำ่จะทรำบผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดแ้ลว้ ทัง้นี ้ในสว่นกำร

ประกำศผลเลือกตัง้ หรือกำรรบัรองผลกำรเลือกตัง้นัน้ เมื่อ กกต. มีกำรตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้ มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่ำกำรเลือกตัง้

เป็นไปโดยสจุรติ เที่ยงธรรม ก็จะประกำศรบัรองผลกำรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรเลือกตัง้ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัเลอืกตัง้ แตห่ำกมี

เหตอุนัควรเช่ือว่ำกำรเลือกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียนกลำ่วโทษหรือไม่ กกต.จะด ำเนินกำรสืบสวนไต่

สวนใหแ้ลว้เสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือจดัเลือกตัง้ใหม่หรือด ำเนินกำรอื่นโดยเร็ว ไม่ชำ้กว่ำ 60 วนั ดงันัน้ วนัสดุทำ้ยที่จะ

ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรอืรบัรองผลกำรเลอืกตัง้คือวนัท่ี 27 ม.ค. 2565 อยำ่งไรก็ตำม ในกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ดงักลำ่วจะไม่
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เป็นกำรตดัอ ำนำจและหนำ้ที่ กกต. ที่จะด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉยัเมื่อมีเหตอุนัควรสงสัยวำ่กำรเลือกตัง้ไม่ไดเ้ป็นไปโดย

สจุรติ เที่ยงธรรม 

นำยกิตติพงษ์ ยงักลำ่วขอบคณุผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไดท้  ำหนำ้ที่ โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัสถำนกำรณ์

กำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด แต่ก็มีกำรใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสขุที่ ก ำหนดเอำไวอ้ย่ำง

เครง่ครดั อยำ่งไรก็ตำมกำรเลอืกตัง้ อบต.ในครัง้นีจ้ะเป็นกำ้วส ำคญัที่จะน ำไปสูก่ำรพฒันำทอ้งถ่ิน พฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชน 

ดำ้น ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเล็ก รองเลขำธิกำร กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องรอ้งเรียนในกำรเลือกตัง้ อบต. ว่ำ ล่ำสดุ มีเรื่อง

รอ้งเรียน จ ำนวน 268 เรื่อง เป็นเรื่องซือ้เสียงมำกที่สดุ นอกนัน้เป็นเรื่องอื่นๆ เช่น กำรปิดป้ำยไม่ถกูขนำด ไม่ตรงสถำนที่ ผูช้่วยหำ

เสยีงไมไ่ดแ้จง้ ซึง่เรือ่งเหลำ่นีอ้ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตรวจสอบค ำรอ้ง สถำนกำรณโ์ดยทั่วไปถือวำ่ปกติคอ่นขำ้งที่จะเรยีบรอ้ย แตเ่รื่อง

ซือ้สทิธิขำยเสยีงนัน้ยงัคงมีอยู ่ซึง่เรำก็มีชดุเคลือ่นท่ีเรว็ยงัไดร้บัรำยงำนอยูต่ลอดเวลำ 

 เมื่อถำมว่ำ กรณี อบต.บำ้นใหม่ จ.นนทบรุี มีผูส้มคัรที่ถกูตดัสิทธิไปแลว้ ยงัพบว่ำมีกำรหำเสียง และผูม้ีสิทธิลงคะแนนให้

หมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้อยู่ กกต. จะด ำเนินกำรอย่ำงไร นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ หำกผูส้มคัรถกูถอนช่ือ ตำมกฎหมำย และระเบียบ 

จะถือวำ่ผูส้มคัรหมำยเลขนัน้ไมม่ี เมื่อท ำเครือ่งหมำยไปแลว้จะวินิจฉยัวำ่เป็นบตัรเสีย เช่นเดียวกบัผูส้มคัรที่เสยีชีวิตก่อนวนัเลือกตัง้ 

ก็จะถือว่ำหมำยเลขนัน้ไม่มี ยกเวน้เสียชีวิตในวนัเลือกตัง้ หรือหลังวนัเลือกตัง้ หมำยเลขนัน้จะยงัคงอยู่และเป็นคะแนนของเขำอยู่ 

นอกจำกนัน้ กกต.มีกำรส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลำงลงไปเก็บหลกัฐำนทัง้หมด ซึ่งจะมีกำรมำประมวลกันว่ำจะด ำเนินกำร

อยำ่งไรตอ่ไปอีกครัง้หนึง่ 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118020 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118020
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กกต.เผยเลือกตั้ง อบต.ลุล่วงทุกหน่วย คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม 

วนัอำทิตย ์ท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 19.20 น. 

 

กกต.เผยเลือกตั้ง อบต.จัดลงคะแนนได้ลุล่วงทุกหน่วย ส่วนการท าผิด กม.เลือกตั้ง มีฉีกบัตร-ถา่ยรูปบัตรที่กาแล้ว คาดรู้
ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม ขณะที่ประธาน กกต.แนะผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธ์ิให้แจ้งผ่านแอปฯ ซ่ึงมีผู้นิยมมากถงึ 2 แสนคน
แล้ว ขณะช่องทางอื่นรวมกันเพียง 200 คน 

เมื่อเวลำ 18.00 น.วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยกิตติพงษ์ บรบิรูณ ์รอง

เลขำธิกำร กกต.แถลงภำยหลงัปิดหีบเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ 

กำรด ำเนินกำรลงคะแนนในภำพรวมของทกุหนว่ยเลอืกตัง้ยงัสำมำรถด ำเนินกำรจนถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนตำมปกติทกุหนว่ย ไม่มี

เหตทุี่สะดดุหยดุลงจนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงคะแนนตอ่ไปได ้ซึ่งถือว่ำทกุหน่วยเลือกตัง้ไดด้  ำเนินกำรเปิดใหล้งคะแนนตัง้แตเ่วลำ 

08.00 - 17.00 น.ไดเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย แตใ่นระหวำ่งกำรลงคะแนนมีรำยงำนกำรท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ในหลำยกรณี อำทิ 

กำรถ่ำยภำพบตัรลงคะแนนท่ีท ำเครือ่งหมำยแลว้ 1 หนว่ยเลอืกตัง้ ท่ี จ.บรุรีมัย ์

และกรณีกำรฉีกบตัรเลือกตัง้ซึ่งมีรำยงำนเบือ้งตน้ประมำณ 10 กว่ำหน่วยเลือกตัง้ แต่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ โดยที่

ตรวจสอบแลว้คือ จ.มหำสำรคำม จ.กำญจนบุรี โดยเจ้ำพนักงำนในหน่วยเลือกตัง้ไดด้  ำเนินกำรส่งตวัใหพ้นักงำนสอบสวนให้

เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยตอ่ไปแลว้ 

อยำ่งไรก็ตำม เมื่อเทียบสดัสว่นกบัจ ำนวนหนว่ยเลอืกตัง้ทัง้หมดกวำ่ 6 หมื่นหนว่ย กบัหนว่ยที่มีกำรกระท ำควำมผิดยงัเป็น

สว่นนอ้ย ไมถ่ึง 1 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่ก็ถือวำ่ในภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 นำยกิตติพงษ์ กล่ำวอีกวำ่ ส  ำหรบักำรนบัคะแนนหลงัจำกนี ้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะท ำหนำ้ที่นบัคะแนนทัง้

ในส่วนของนำยก อบต.และ ส.อบต.ไปพรอ้มกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน ท ำหนำ้ที่นบัคะแนน ซึ่งในตำมกฎหมำยเมื่อ

ด ำเนินกำรนบัคะแนนแลว้จะหำ้มประวิงเวลำ ตอ้งด ำเนินกำรนบัไปอย่ำงตอ่เนื่อง จนแลว้เสร็จ ซึ่งคำดว่ำกำรนบัคะแนนในครัง้นีแ้ต่

ละหนว่ยเลอืกตัง้จะใชเ้วลำไมเ่กิน 2 ชั่วโมง โดยในสว่นของ ส.อบต.นำ่จะทรำบผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดเ้ลย สว่นนำยก อบต.จะตอ้ง

มีกำรน ำคะแนนจำกทกุหนว่ยมำรวมกนั อยำ่งไรก็ตำม ในภำพรวมแตล่ะแหง่ประมำณ 22.00 น.นำ่จะทรำบผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดแ้ลว้ 

ทัง้นี ้ในสว่นกำรประกำศผลเลอืกตัง้ หรอืกำรรบัรองผลกำรเลอืกตัง้นัน้ เมื่อ กกต. มีกำรตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้มีเหตอุนัควร

เช่ือไดว้ำ่กำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติ เที่ยงธรรม ก็จะประกำสรบัรองผลกำรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรเลอืกตั้งภำยใน 30 วนันบัแต่

วนัเลือกตัง้ แต่หำกมีเหตอุนัควรเช่ือวำ่กำรเลือกตัง้ไม่ไดเ้ป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียนกลำ่วโทษหรือไม่ กกต .จะ

ด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือจดัเลือกตัง้ใหม่หรือด ำเนินกำรอื่นโดยเร็ว ไม่ชำ้ กว่ำ 60 วนั 

ดงันัน้ วนัสดุทำ้ยที่จะประกำศผลกำรเลือกตัง้หรือรบัรองผลกำรเลือกตัง้ คือ วนัที่ 27 ม.ค.65 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประกำศผลกำร

เลือกตัง้ดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรตดัอ ำนำจและหนำ้ที่ กกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉยัเมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำกำร

เลอืกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุรติ เที่ยงธรรม 
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 นำยกิตติพงษ์ กล่ำวอีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมขอขอบคุณผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไดท้  ำหนำ้ที่โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ แมจ้ะตอ้ง

เผชิญกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด แตก็่มีกำรใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสุขที่

ก ำหนดเอำไวอ้ย่ำงเคร่งครดั อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตัง้ อบต.ในครัง้นีจ้ะเป็นก้ำวส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำทอ้งถ่ิน พัฒนำ

คณุภำพชีวิตของประชำชน 

 ดำ้น ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเลก็ รองเลขำธิกำร กกต.เปิดเผยถึงสถิตเิรือ่งรอ้งเรยีนในกำรเลอืกตัง้ อบต.วำ่ ลำ่สดุมีเรือ่งร ้องเรยีน 

จ ำนวน 268 เรื่อง เป็นเรื่องซือ้เสียงมำกที่สดุ นอกนัน้เป็นเรื่องอื่นๆ เช่น กำรปิดป้ำยไม่ถกูขนำด ไม่ตรงสถำนที่ ผูช้่วยหำเสียงไม่ได้

แจง้ ซึ่งเรื่องเหลำ่นีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบค ำรอ้ง สถำนกำรณโ์ดยทั่วไปถือว่ำปกติค่อนขำ้งที่จะเรียบรอ้ย แต่เรื่องซื ้อสิทธิ

ขำยเสยีงนัน้ยงัคงมีอยู ่ซึง่เรำก็มีชดุเคลือ่นท่ีเรว็ยงัไดร้บัรำยงำนอยูต่ลอดเวลำ 

 เมื่อถำมว่ำกรณี อบต.บำ้นใหม่ จ.นนทบรุี มีผูส้มคัรที่ถกูตดัสิทธิไปแลว้ยงัพบว่ำมีกำรหำเสียง และผูม้ีสิทธิลงคะแนนให้

หมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้อยู ่กกต.จะด ำเนินกำรอยำ่งไร นำยกิตติพงษ์ กลำ่ววำ่ หำกผูส้มคัรถกูถอนช่ือ ตำมกฎหมำย และระเบียบ จะ

ถือว่ำผูส้มคัรหมำยเลขนัน้ไม่มี เมื่อท ำเครื่องหมำยไปแลว้จะวินิจฉยัว่ำเป็นบตัรเสีย เช่นเดียวกบัผูส้มคัรที่เสียชีวิตก่อนวนัเลือกตัง้ก็

จะถือว่ำหมำยเลขนัน้ไม่มี ยกเวน้เสียชีวิตในวนัเลือกตัง้หรือหลงัวันเลือกตัง้ หมำยเลขนัน้จะยงัคงอยู่และเป็นคะแนนของเขำอยู่ 

นอกจำกนัน้ กกต.มีกำรส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลำงลงไปเก็บหลกัฐำนทัง้หมด ซึ่งจะมีกำรมำประมวลกันว่ำจะด ำเนินกำร

อยำ่งไรตอ่ไปอีกครัง้หนึง่ 

ขณะที่ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำน กกต.ใหส้มัภำษณภ์ำพรวมกำรเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบล ว่ำ จำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยต่ำงๆที่ปฏิบัติหนำ้ที่ประมำณ 40 หน่วย ปรำกฏว่ำภำพรวมทุกอย่ำงเป็นไปโดยควำม

เรยีบรอ้ยทัง้กำรจดัหนว่ยและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเจำ้หนำ้ที่ โดยเฉพำะกำรปอ้งกนัโควิดฯก็ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรทกุประกำร 

อยำ่งเช่นที่ จ.นครรำชสมีำ ถือวำ่ปฏิบตัิไดด้ีมำก สว่นท่ีอื่นไดม้ีกำรรำยงำนเหตกุำรจบักมุผูส้มคัรที่อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ ีเมื่อคืน

วำนนี ้พรอ้มบญัชีรำยช่ือและเงินของกลำง ซึง่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตอ่ไป 

 ทัง้นี ้จะทรำบผลกำรนบัคะแนนเลือกตัง้ภำยหลงัปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นัน้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งในแต่ละ

หน่วยเลือกตัง้คำดวำ่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะใชเ้วลำประมำณ 1 - 2 ชม.ในกำรนบัผลคะแนน และปิดกำรรบัคะแนนแบบ 

5/7 ที่หนำ้หนว่ย ประมำณ 1 - 2 ซึง่ขึน้อยูก่บัขนำดของหนว่ย หลงัจำกนัน้ทกุหนว่ยจะเอำคะแนนไปท่ีกกต.ทอ้งถ่ินเพื่อตรวจนบัและ

รวมผลกำรลงคะแนน ซึง่เช่ือวำ่ขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลำ 1 - 2 ชม.ดงันัน้ในภำพรวมนำ่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้ไดใ้นเวลำ 21.00 น. 

ตนขอขอบคณุประชำชนทกุคนท่ีไดก้รุณำใหค้วำมสนใจไปใชส้ทิธิตำมกฎหมำยซึง่ถือเป็นหนำ้ที่ และกำรใชส้ทิธิครัง้นีถื้อวำ่

เป็นเรื่องที่ใกลต้วัท่ำนมำกท่ีสดุ โดยกำรไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ของท่ำนในครัง้นีจ้ะท ำใหก้ระบวนกำรประชำธิปไตยเขม้แข็งขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ตอ้งขอขอบคณุทกุทำ่นท่ีท ำใหก้ำรเลอืกตัง้โปรง่ใส สว่นทำ่นท่ีไมส่ำมำรถมำใชส้ทิธ์ิในวนันีไ้มส่ำมำรถไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ โดยช่องทำง

หนึ่งไปแจ้งนำยทะเบียนในทอ้งถ่ินที่ตนเองมทีช่ืออยู่ หรือยื่นทำงโปรษณีย ์รวมทัง้เวบไซตก์รมกำรปกครอง หรือเวบไซต ์กกต.

ตลอดจนแอปฯ ฉลำดเลือก เพ่ือท่ีจะไมถ่กูจ ำกดัสิทธ์ิในอนำคต โดยท่ีมีผูนิ้ยมช่องทำงแอปมำกกวำ่ 2 แสนคน เมื่อเทียบกบักำรแจง้

ดว้ยวิธีอื่นมี 200 กวำ่คนเทำ่นัน้ 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/618754 
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กกต.พอใจภาพรวม “เลอืกตั้ง อบต.” เตรียมรับรองผลภายใน 30 วนั 

28 พ.ย. 2564 เวลำ 18:46 น.  

กกต.แถลงหลังปิดหีบ “เลือกตั้ง อบต.” พอใจภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้มีสิทธ์ิที่ไปท าหน้าที่ใช้
สิทธ์ิเลอืกตั้งกันอยา่งพร้อมเพรียง คาดแต่ละแหง่ประกาศผลได้เวลา 21.00 น. เตรียมรับรองผลใน 30 วนั ส าหรับผู้ไม่มี
เร่ืองร้องเรียน 

 ช่วงเย็นวนันี ้(28 พ.ย.64) ภำยหลงักำรปิดหีบลงคะแนน “เลือกตัง้ อบต.” ทัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบล(อบต.) ทั่วประเทศ จ ำนวน 5,300 แห่ง นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แถลง

ภำพรวมหลงัปิดหีบลงคะแนนเวลำ 17.00 น. ว่ำ ทุกหน่วยเลือกตัง้เป็นไปไดด้ว้ยควำมเรียบรอ้ย แต่ยงัมีกำรรำยงำนกำรท ำผิด

กฎหมำยเลอืกตัง้หลำยแหง่ มีกำรถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้ในคหูำเลอืกตัง้  

รวมไปถึงกำรฉีกบตัรเลือกตัง้ในหลำยจงัหวดั ทัง้นีไ้ดส้ง่ตวัผูก้ระท ำผิดใหก้บัพนกังำนสอบสวนด ำเนินต่อไป แต่หำกเทียบ

สดัสว่นของหนว่ยหนว่ยเลอืกตัง้กวำ่ 60,000 หนว่ยเลอืกตัง้ กบัผูท้ี่กระท ำควำมผิดถือวำ่ไมม่ำกไมถ่ึงรอ้ยละ 1  

 สว่นกำรรบัรองผลเลือกตัง้ เมื่อ กกต.ตรวจสอบ และพบว่ำ มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่ำ กำรเลือกตัง้สจุริตโปรง่ใสจะรบัรองผล

ภำยใน 30 วนั แตห่ำกมีเหตอุนัควรเช่ือวำ่ กำรเลอืกตัง้ไมส่จุรติโปรง่ใส จะท ำกำรสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็และประกำศผลภำยใน 60 วนั 

“กกต.ขอขอบคณุผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ ท่ีท ำหนำ้ท่ีไปใชส้ทิธ์ิเลือกตัง้กนัอยำ่งพรอ้มเพรยีง แมจ้ะเผชิญกบัสถำนกำรณโ์ควิด-19 

แตก็่ไดใ้หค้วำมรว่มมือเป็นไปตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสขุ” 

  ส่วนเรื่องรอ้งเรียนทุจริตกำรเลือกตัง้ ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเล็ก รองเลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ มีอยู่ 268 เรื่อง ส่วนใหญ่

รอ้งเรียนเรื่องกำรท ำลำยป้ำยหำเสียง สญัญำว่ำจะใหใ้นขณะหำเสียง โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบค ำรอ้งและรบัค ำรอ้งใน

ระดบัจงัหวดั จำกนัน้จะสง่มำยงั กกต.กลำงพิจำรณำตอ่ไป 

 ขณะที่ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) กลำ่วถึงภำพรวมกำรเลอืกตัง้ อบต.วำ่ เป็นไปดว้ย

ควำมเรยีบรอ้ย ซึง่กรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ (กปน.) จะใชเ้วลำ 1-2 ชั่วโมงในกำรนบัคะแนนและติดประกำศผลกำรนบัคะแนน

ที่หนำ้หนว่ยเลอืกตัง้ 

 หลงัจำกนัน้ทกุหน่วยจะน ำคะแนนไปที่ กกต.ทอ้งถ่ิน เพื่อตรวจนบัและรวมผลกำรลงคะแนน คำดว่ำน่ำจะประกำศผลได้

เวลำประมำณ 21.00 น. 

 “ขอบคณุประชำชนทกุคนท่ีออกมำใชส้ิทธ์ิ นีเ้ป็นกำรเลือกตัง้ท่ีใกลต้วัมำกท่ีสดุ และกำรมีสว่นรว่มในกำรเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะ

ท ำใหก้ระบวนกำรเลอืกตัง้และประชำธิปไตยเขม้แข็ง” ประธำน กกต.ระบ ุ

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/504894 
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กกต. พอใจ ภาพรวมเลอืกตั้ง อบต.ชี ้นิมิตหมายดี คนแหก่ลับบ้านใชส้ิทธ์ิ 

28 พ.ย. 2564 14:35 น. 

 

 

 

 

 

 

กกต.พอใจ ภาพรวมหลงัเปิดหีบเลอืกตั้ง อบต.ยนั ไร้ปัญหา ม่ันใจ หน่วยเลอืกตั้งไม่เป็นคลัสเตอรโ์ควิดแน่ ชี ้ลงคะแนน
ผู้สมัครเสียชีวิตถอืเป็นบัตรเสยี ถอืเป็นนิมิตหมายดี คนกลบับ้านใช้สทิธ์ิ  

เมื่อเวลำ 11.30 น. วนัที่ 28 พ.ย. ท่ีส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ ์รองเลขำธิกำร 

กกต. แถลงภำพรวมกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่น ต ำบล (อบต.) ว่ำ ทกุหน่วย

เลือกตัง้ไดม้ีกำรเปิดใหม้ีกำรลงคะแนนพรอ้มกนัในเวลำ 08.00 น. ภำพรวมโดยทั่วไปเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย ยงัไม่มีปัญหำหรอื

อุปสรรคใดๆ ท่ีจะน ำไปสู่กำรงดกำรลงคะแนนแต่อย่ำงใด ทุกหน่วยเลือกตัง้ยงัคงด ำเนินกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนไดต้ำมปกติ 

ส  ำหรบับรรยำกำศกำรไปใชส้ทิธิของประชำชนนัน้ถือวำ่เป็นไปอยำ่งคกึคกั โดยเลอืกตัง้ อบต.ทัง้ 5,300 แหง่ มีจ ำนวนหนว่ยเลอืกตัง้ 

62,972 หนว่ย และมีจ ำนวนผูม้ีสทิธ์ิเลอืกตัง้ 27,617,988 คน 

 นำยกิตติพงษ์ กลำ่วต่อว่ำ ส  ำหรบักรณีกำรเสียชีวิตของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้นัน้ หำกหน่วยนัน้มีผูส้มคัรเลือกตัง้มำกกว่ำ 1 

คน กำรจดัใหม้ีกำรลงคะแนนยงัคงด ำเนินตอ่ไป แตว่ำ่กำรท ำเครือ่งหมำยในช่องของผูส้มคัรที่เสยีชีวิตนัน้ จะถือวำ่เป็นบตัรเสยี สว่น

เขตเลอืกตัง้ใดไมม่ีผูส้มคัรเลยอำจจะเสยีชีวิต หรอืถกูเพิกถอนสทิธ์ิสมคัรรบัเลอืกตัง้ในกรณีเช่นนีภ้ำยหลงัจำกวนัเลอืกตัง้แลว้ภำยใน 

7 วนั ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั จะด ำเนินกำรออกประกำศใหม้ีกำรเลือกตัง้เพิ่มเติมอีกครัง้หนึง่ โดยมีกรอบระยะเวลำ

ในกำรจดักำรเลอืกตัง้ภำยใน 45 วนั 

นำยกิตติพงษ์ กล่ำวว่ำ ส  ำหรบัพืน้ที่ที่มีกำรแข่งขันกนัดเุดือดจนกระทั่งก่อเหตุอำชญำกรรมหลำยพืน้ที่นัน้ กกต.ประจ ำ

จงัหวดัไดป้ระสำนควำมรว่มมือกบัเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจใหด้  ำเนินกำร นอกจำกนัน้ยงัมีผูต้รวจกำรเลือกตัง้ซึง่คอยสอดสอ่งดแูลเรื่องกำร

ทจุรติเลอืกตัง้หำกมีขำ่วหรอืมีเบำะแสอะไรก็จะมีกำรประสำนงำน เพื่อน ำไปสูก่ำรด ำเนินกำรตำมที่ กกต.ไดก้ ำหนดไว ้

 เมื่อถำมถึงปรำกฏกำรณค์นกลบับำ้นเพ่ือไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้จ ำนวนมำกนัน้ นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ กำรเลือกตัง้อบต.เป็น

กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินในระดับพืน้ที่ ท่ีใกลชิ้ดกับประชำชนในต ำบล ในหมู่บำ้น ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่ำกำรไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ในครัง้นีจ้ะมี

ผลกระทบโดยตรงกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ดังนัน้ ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีเดินทำงกลบัต่ำงจังหวัดเพ่ือไปใช้สิทธ์ิ คงเห็น

ควำมส ำคญัในเรื่องนี ้อีกทัง้กำรเลือกตัง้ครัง้นีห้่ำงจำกครัง้ก่อนมำ 8 ปี ท ำใหเ้ป็นแรงจูงใจจนเกิดปรำกฏกำรณค์นแห่กลบับำ้นแห่

เลอืกตัง้กระทั่งรถติด จึงนบัวำ่เป็นนิมิตหมำยที่ดี 
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นำยกิตติพงษ์ กลำ่วถึงผูท่ี้ไมไ่ดไ้ปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ เน่ืองจำกอำจจะมีภำรกิจ อยูห่ำ่งไกลจำกท่ีเลอืกตัง้ หรอืเจ็บป่วยจนไปใช้

สิทธ์ิไม่ได ้สำมำรถรกัษำสิทธ์ิตนเองโดยกำรไปแจง้เหตขุองกำรไม่ไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ โดยระยะเวลำหลงัวนัเลือกตัง้ 7 วนั โดยวนั

สดุทำ้ยของกำรแจง้เหตไุม่ไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ คือวนัท่ี 5 ธันวำคมนี ้สว่นช่องทำงกำรแจง้เหตกุำรณไ์ม่ไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้คือ ไปแจง้

ดว้ยตนเองที่ส  ำนกัทะเบียนอ ำเภอที่ตวัเองมช่ืีอในทะเบียนบำ้น หรอืแจง้ผำ่นไปรษณีย ์และช่องทำงกำรแจง้ผำ่นวิธีกำรอิเลก็ทรอนิกส ์

 เมื่อถำมว่ำ ประชำชนยงัคงกงัวลว่ำจะเกิดคลสัเตอรใ์หม่จำกกำรไปใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ กกต.ไดม้ีกำรควบคมุอะไรเป็นพิเศษ

เพื่อใหป้ระชำชนเกิดควำมมั่นใจ นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเลือกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิด-19 กกต.ถือเป็น

นโยบำยส ำคญั ตัง้แตก่ำรเลอืกตัง้ อบจ. จนถึงกำรเลอืกตัง้เทศบำล และส ำหรบักำรเลอืกตัง้ อบต. ก็ไดม้ีกำรเพิ่มควำมเขม้ขน้ในกำร

ด ำเนินกำรภำยใตม้ำตรกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัดมำกขึน้ และในกำรเข้ำไปใช้สิทธ์ิในหน่วยเลือกตั้งทุกจุดจะมีเจล

แอลกอฮอล ์คอยท ำควำมสะอำด และมีกำรเพิ่มควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดมำกขึน้ โดยเฉพำะวสัดอุปุกรณท์ี่ตอ้งใชร้ว่มกนัใน

คหูำ ซึง่ถือเป็นมำตรกำรท่ีก ำหนดเพ่ิมเติม เพ่ือสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัประชำชนผูม้ำใชส้ทิธ์ิ 

 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2252670 
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กกต. แจงเปิดหีบเลอืกตั้ง อบต. ภาพรวมคกึคกัยงัไม่พบความผิดปกติ 

28 พฤศจิกายน 2564 12:43 น. 

  

 

 

 

 

 

กกต.แจงเปิดหีบเลือกตั้งอบต.ภาพรวมคึกคัก ยงัไม่พบความผิดปกติ ชีป้รากฏการณค์นแห่กลบั ตจว.ใช้สิทธิ เป็น
นิมิตรหมายที่ดี เตือนกาคะแนนผู้สมัครเสียชีวติถอืเป็นบตัรเสีย 

เมื่อเวลำ 11.00 น. วนัที่ 28 พ.ย. ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ ์รองเลขำธิกำร 

กกต. แถลงถึงกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่ ทกุหนว่ยเลอืกตัง้ได้

มีกำรเปิดใหม้ีกำรลงคะแนนพรอ้มกนัในเวลำ 08.00 น. ภำพรวมโดยทั่วไปเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ยงัไมม่ีปัญหำหรอือปุสรรคใดๆ

ที่จะน ำไปสูก่ำรงดกำรลงคะแนนแตอ่ยำ่งใด ทกุหนว่ยเลอืกตัง้ยงัคงด ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรลงคะแนนไดต้ำมปกติ ส  ำหรบับรรยำกำศ

กำรไปใชส้ทิธิของประชำชนนัน้ถือวำ่เป็นไปอยำ่งคกึคกั โดยเลอืกตัง้อบต.ทัง้ 5,300 แหง่ มีจ ำนวนหนว่ยเลอืกตัง้ 62,972 หนว่ย และ

มีจ ำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ 27,617,988 คน สว่นปรำกฏกำรณค์นกลบับำ้นเพื่อไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้จ ำนวนมำกนัน้ กำรเลอืกตัง้อบต.เป็น

กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินในระดับพืน้ที่ ท่ีใกลชิ้ดกับประชำชนในต ำบล ในหมู่บำ้น ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่ำกำรไปใช้สิทธิเลือกตัง้ในครัง้นีจ้ะมี

ผลกระทบโดยตรงกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่เดินทำงกลับต่ำงจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิ คงเห็น

ควำมส ำคญัในเรื่องนี ้อีกทัง้กำรเลือกตัง้ครัง้นีห้่ำงจำกครัง้ก่อนมำ 8 ปี ท ำใหเ้ป็นแรงจูงใจจนเกิดปรำกฏกำรณค์นแห่กลบับำ้นแห่

เลอืกตัง้กระทั่งรถติด จึงนบัวำ่เป็นนิมิตหมำยที่ดี          

 ทัง้นีส้  ำหรบัผูท้ี่ไมไ่ดไ้ปใชส้ทิธิเลือกตัง้ อำจจะมีภำรกิจ อยู่ห่ำงไกลจำกที่เลือกตัง้ หรือเจ็บป่วยจนไปใช้สิทธิไม่ได ้สำมำรถ

รกัษำสทิธิตนเองโดยกำรไปแจง้เหตขุองกำรไมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ โดยระยะเวลำหลงัวนัเลอืกตัง้ 7 วนั โดยวนัสดุทำ้ยของกำรแจง้เหตุ

ไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ คือวนัที่ 5 ธ.ค.นี ้ส่วนช่องทำงกำรแจง้เหตุกำรณไ์ม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้คือ ไปแจง้ดว้ยตนเองที่ส  ำ นกัทะเบียน

อ ำเภอที่ตวัเองมีช่ือในทะเบียนบำ้น หรอืแจง้ผำ่นไปรษณีย ์และช่องทำงกำรแจง้ผำ่นวิธีกำรอิเลก็ทรอนิกส  ์

 

นำยกิตติพงษ์ กลำ่วอีกว่ำ ส  ำหรบักรณีกำรเสียชีวิตของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นัน้ หำกหน่วยนัน้มีผูส้มคัรเลือกตัง้มำกกว่ำ 1 

คน กำรจดัใหม้ีกำรลงคะแนนยงัคงด ำเนินตอ่ไป แต่ว่ำกำรท ำเครื่องหมำยในช่องของผูส้มคัรที่เสยีชีวิตนัน้จะถือวำ่เป็นบตัรเสีย สว่น

เขตเลอืกตัง้ใดไมม่ีผูส้มคัรเลยอำจจะเสยีชีวิต หรอืถกูเพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ในกรณีเช่นนีภ้ำยหลงัจำกวนัเลอืกตัง้แลว้ภำยใน 

7 วนั ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวัดจะด ำเนินกำรออกประกำศใหม้ีกำรเลือกตัง้เพิ่มเติมอีกครัง้หนึ่ง โดยมีกรอบระยะเวลำ
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ในกำรจดักำรเลือกตัง้ภำยใน 45 วนั ทัง้นีส้  ำหรบัพืน้ที่ที่มีกำรแข่งขนักนัดเุดือดจนกระทั่งก่อเหตอุำชญำกรรมหลำยพืน้ที่นัน้ กกต.

ประจ ำจงัหวดัไดป้ระสำนควำมรว่มมือกบัเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจใหด้  ำเนินกำร นอกจำกนัน้ยงัมีผูต้รวจกำรเลือกตัง้ซึ่งคอยสอดสอ่งดูแล

เรือ่งกำรทจุรติเลอืกตัง้หำกมีขำ่วหรอืมีเบำะแสอะไรก็จะมีกำรประสำนงำน เพื่อน ำไปสูก่ำรด ำเนินกำรตำมที่ กกต.ไดก้ ำหนดไว้ 

 เมื่อถำมว่ำประชำชนยงัคงกังวลว่ำจะเกิดคลสัเตอรใ์หม่จำกกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ กกต.ไดม้ีกำรควบคมุอะไรเป็นพิเศษ

เพื่อใหป้ระชำชนเกิดควำมมั่นใจ นำยกิตติพงษ์ กลำ่ววำ่ ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเลือกตัง้ภำยใตส้ถำนกำรณโ์ควิด-19 กกต.ถือเป็น

นโยบำยส ำคญั ตัง้แตก่ำรเลอืกตัง้ อบจ. จนถึงกำรเลอืกตัง้เทศบำล และส ำหรบักำรเลอืกตัง้ อบต. ก็ไดม้ีกำรเพิ่มควำมเขม้ข้นในกำร

ด ำเนินกำรภำยใตม้ำตรกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัดมำกขึน้ และในกำรเข้ำไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งทุกจุดจะมีเจล

แอลกอฮอลค์อยท ำควำมสะอำด และมีกำรเพิ่มควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดมำกขึน้ โดยเฉพำะวสัดอุปุกรณท์ี่ตอ้งใชร้ว่มกนัในคหูำ 

ซึง่ถือเป็นมำตรกำรท่ีก ำหนดเพิ่มเติม เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัประชำชนผูม้ำใชส้ทิธิ 

 เมื่อถำมว่ำมีรำยงำนเรื่องกำรท ำผิดกฎหมำยในคหูำเลือกตัง้หรือไม่ นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ ขณะนีย้งัไม่มีรำยงำนเขำ้มำ 

กำรด ำเนินกำรตำ่งๆยงัเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 ดำ้น ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเล็ก รองเลขำธิกำร กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องรอ้งเรียนในกำรเลือกตัง้ อบต. ว่ำ ล่ำสดุมีเรื่อง

รอ้งเรียน 262 เรื่อง โดยเยอะที่สดุเป็นเรื่องของกำรซือ้เสียง โดยไดร้บัรำยงำนกำรด ำเนินกำรจบักุมกำรซือ้เสียงแลว้หลำยรำย โดย

รำยละเอียดก ำลงัอยูใ่นชัน้พนกังำนสอบสวน สว่นกรณีที่มีเรือ่งรอ้งเรยีนก็ด ำเนินกำรตำมระเบียบสบืสวนสอบสวน. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/520913/ 
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"กกต." เผยพบร้องเรียน "เลือกตั้งอบต." 262 เร่ือง สว่นใหญ่ "ซือ้เสียง" 

28 พ.ย. 2564 เวลำ 14:39 น.878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"รองเลขาฯกกต." เชิญชวน ปชช. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "อบต." ให้ได้ตัวแทนที่ดี พัฒนาท้องถิน่ ขอให้ม่ันใจ มาตรการ
ป้องกัน "โควิด" เผย พบร้องเรียน 262 เร่ือง ส่วนใหญ่ เร่ืองซือ้เสียง ระบุ หากพบเบาะแสทุจริตแจ้ง กกต.ประจ าจว. ได้ 
 นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ ์รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั่วประเทศ จ ำนวน 62,972 หน่วยเลือกตัง้ 
ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยมีประชำชนทยอยมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้อยำ่งตอ่เนื่อง 

โดยจ ำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 27,617,988 คน จ ำแนกเป็น 

 

ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เพศชำย จ ำนวน 13,431,528 คน ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เพศหญิง จ ำนวน 14,186,460 คน ส ำหรบัผูส้มคัรรบัเลือกตัง้
สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มีจ ำนวนทัง้สิน้ 135,500 คน จ ำแนกเป็น ผูส้มคัรสมำชิก
สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 123,236 คน ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 12,264 คน 

 

ทัง้นี ้จึงขอประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้พรอ้มใจออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล
และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล เพื่อใหไ้ดต้วัแทนที่ดี มีคุณภำพเขำ้ไปพฒันำทอ้งถ่ิน “ทุกเสียงคือพลงั เลือกตัง้สจุริต ใชส้ิทธิ
โปรง่ใส” ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 - 17.00 นำฬิกำ โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

 

กรณีที่มีประชำชนบำงส่วนกังวลว่ำ จะเกิดคลสัเตอรใ์หม่นัน้ ยืนยันว่ำ กำรเลือกตัง้อบต.ครัง้นีเ้พิ่มควำมเขม้ขน้ตำม
มำตรกำรสำธำรณสขุอยำ่งเครง่ครดั โดยมีกำรก ำหนดจดุคดักรองตำ่งๆรวมถึงจดัใหม้ีคหูำพิเศษส ำหรบัผูท้ี่อยูใ่นกลุม่เสีย่ง ซึง่ทกุจดุ 
ทกุขัน้ตอน จะมีเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ เพื่อท ำควำมสะอำดทกุจดุ โดยเฉพำะอปุกรณท์ี่ตอ้งใชร้ว่มกนั รวมถึงเพิ่มควำมถ่ีในกำรท ำ
ควำมสะอำด สรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัประชำชนที่มำใชส้ทิธิ 

 

สว่นรำยงำนเรื่องกำรซือ้สิทธิหำกมีพยำนหลกัฐำน ก็สำมำรถแจง้คณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวนไดท้ี่ กกต.ประจ ำจงัหวดั 
เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน มีกำรใชแ้อพพลเิคชั่นตำสบัปะรด ติดตำมสถำนกำรณแ์ละปอ้งปรำมกำรทจุรติเลอืกตัง้ ขณะเดียวกนั ก็มี
รำยงำนเขำ้มำบำ้งแลว้ โดยร.ต.อ.ชนินท ์นอ้ยเลก็ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักฎหมำยคดีส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เผยสถิติเรือ่ง
รอ้งเรยีนลำ่สดุทัง้หมด 262 เรือ่ง สว่นใหญ่จะเป็นเรือ่งกำรซือ้เสยีง ทัง้นี ้รำยละเอียดยงัอยูใ่นชัน้สอบสวน 
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ส ำหรบั ปรำกฏกำรณ์ท่ีประชำชนแห่กลบับำ้นเพ่ือใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ ท ำใหก้ำรจรำจรติดขัดตลอดสำย แสดงใหเ้ห็นว่ำ
ประชำชนใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนี ้ถือเป็นนิมิตหมำยอนัดีท่ีประชำชนใหค้วำมรว่มมือทัง้นี ้กำรใชส้ิทธ์ิก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยูข่องประชำชน  
 

อย่ำงไรก็ตำม ผูท่ี้ไม่สำมำรถใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดเ้น่ืองจำกอยู่ห่ำงไกลหรือเจ็บป่วย สำมำรถแจง้เหตไุม่ใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดใ้น
กรอบระยะเวลำ 7 วัน ถึงวันที่ 5 ธันวำคมนี ้โดยแจ้งเหตุผ่ำน 3 ช่องทำงคือ แจ้งเหตุดว้ยตนเองที่ที่ ว่ำกำรอ ำเภอที่มีช่ืออยู่ตำม
ทะเบียนบำ้น ทำงไปรษณีย ์และแจง้ผำ่นอิเลก็ทรอนิกสห์รอืสำมำรถมอบหมำยใหผู้แ้ทนยื่นแทนได ้ส ำหรบัคนท่ีไมส่ะดวกยื่นเอง 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974394?anf 
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กกต. เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้ 
วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 - 19:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต. เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา จัดลงคะแนนได้ทุกหน่วย ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ ท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ทั้งฉีกบัตร-ถา่ยรูปบัตรที่กาแล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้ 

เมื่อเวลำ 18.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกำยน ที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รอง
เลขำธิกำร กกต. แถลงภำยหลงัปิดหีบเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) วำ่
กำรด ำเนินกำรลงคะแนนในภำพรวมของทกุหนว่ยเลอืกตัง้ยงัสำมำรถด ำเนินกำรจนถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนตำมปกติทกุหนว่ย ไมม่ี
เหตทุี่สะดดุหยดุลงจนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงคะแนนตอ่ไปได ้ซึ่งถือว่ำทกุหน่วยเลือกตัง้ไดด้  ำเนินกำรเปิดใหล้งคะแนนตัง้แตเ่วลำ 
08.00-17.00 น.ไดเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย แตใ่นระหวำ่งกำรลงคะแนนมีรำยงำนกำรท ำผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ในหลำยกรณี 

 นำยกิตติพงษ์กลำ่ววำ่ อำทิ กำรถ่ำยภำพบตัรลงคะแนนที่ท ำเครื่องหมำยแลว้ 1 หน่วยเลือกตัง้ ที่จงัหวดับรุีรมัย ์และกรณี
กำรฉีกบัตรเลือกตัง้ซึ่งมีรำยงำนเบื ้องตน้ประมำณ 10 กว่ำหน่วยเลือกตัง้ แต่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ โดยที่ตรวจสอบแลว้คือ 
จงัหวดัมหำสำรคำม จงัหวดักำญจนบรุ ีโดยเจำ้พนกังำนในหนว่ยเลอืกตัง้ไดด้  ำเนินกำรสง่ตวัใหพ้นกังำนสอบสวนใหเ้จำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไปแลว้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเทียบสดัสว่นกับจ ำนวนหน่วยเลอืกตัง้ทัง้หมดกวำ่ 6 หมื่นหน่วย กบัหน่วยที่มี
กำรกระท ำควำมผิดยงัเป็นสว่นนอ้ย ไมถ่ึง 1 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่ก็ถือวำ่ในภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 นำยกิตติพงษ์กลำ่วอีกวำ่ ส  ำหรบักำรนบัคะแนนหลงัจำกนี ้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะท ำหนำ้ที่นบัคะแนนทัง้
ในส่วนของนำยก อบต.และ ส.อบต.ไปพรอ้มกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน ท ำหนำ้ที่นบัคะแนน ซึ่งในตำมกฎหมำยเมื่อ
ด ำเนินกำรนบัคะแนนแลว้จะหำ้มประวิงเวลำ ตอ้งด ำเนินกำรนบัไปอยำ่งตอ่เนื่อง จนแลว้เสร็จ ซึ่งคำดว่ำกำรนบัคะแนนในครัง้นีแ้ต่
ละหนว่ยเลอืกตัง้จะใชเ้วลำไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในสว่นของ ส.อบต.นำ่จะทรำบผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดเ้ลย สว่นนำย อบต.จะตอ้ง
มีกำรน ำคะแนนจำกทกุหน่วยมำรวมกนั อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมแต่ละแห่งประมำณ เวลำ 22.00 น. น่ำจะทรำบผลอย่ำงไมเ่ป็น
ทำงกำรไดแ้ลว้ 

นำยกิตติพงษ์กลำ่ววำ่ ส  ำหรบักำรประกำศผลเลอืกตัง้ หรอืกำรรบัรองผลกำรเลอืกตัง้นัน้ เมื่อ กกต.มีกำรตรวจสอบเบือ้งตน้
แลว้มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม ก็จะประกำศรบัรองผลกำรเลือกตัง้ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรเลือกตั้ ง
ภำยใน 30 วันนับแต่วนัเลือกตัง้ แต่หำกมีเหตุอนัควรเช่ือว่ำกำรเลือกตั้งไม่ไดเ้ป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียน
กลำ่วโทษหรอืไม ่กกต.จะด ำเนินกำรสืบสวนไตส่วนใหแ้ลว้เสรจ็และประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรือจดัเลือกตัง้ใหม ่หรือด ำเนินกำรอื่น
โดยเร็ว ไม่ช้ำกว่ำ 60 วัน ดังนัน้ วันสุดทำ้ยที่จะประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือรบัรองผลกำรเลือกตัง้คือวนัที่ 27 มกรำคม 2565 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ดงักลำ่วจะไม่เป็นกำรตดัอ ำนำจและหนำ้ที่ กกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวน หรือ
วินิจฉยัเมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่กำรเลอืกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุรติ เที่ยงธรรม 

 “ขอขอบคณุผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไดท้  ำหนำ้ที่โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ
โรคโควิด-9 แต่ก็มีกำรใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสขุที่ก ำหนดเอำไวอ้ยำ่งเครง่ครดั อย่ำงไรก็
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ตำม กำรเลือกตัง้ อบต.ในครัง้นีจ้ะเป็นกำ้วส ำคญัที่จะน ำไปสู่กำรพฒันำทอ้งถ่ิน พฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชน” นำยกิตติพงษ์
กลำ่ว 

 ดำ้น ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเล็ก รองเลขำธิกำร กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องรอ้งเรียนในกำรเลือกตัง้ อบต. ว่ำล่ำสุดมีเรื่อง
รอ้งเรียน จ ำนวน  268 เรื่อง เป็นเรื่องซือ้เสียงมำกที่สดุ นอกนัน้เป็นเรื่องอื่นๆ เช่น กำรปิดป้ำยไม่ถกูขนำด ไม่ตรงสถำนที่ ผูช้่วยหำ
เสยีงไมไ่ดแ้จง้ ซึง่เรือ่งเหลำ่นีอ้ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตรวจสอบค ำรอ้ง สถำนกำรณโ์ดยทั่วไปถือวำ่ปกติคอ่นขำ้งที่จะเรยีบรอ้ย แตเ่รื่อง
ซือ้สทิธิขำยเสยีงนัน้ยงัคงมีอยู ่ซึง่เรำก็มีชดุเคลือ่นท่ีเรว็ยงัไดร้บัรำยงำนอยูต่ลอดเวลำ 

 

เมื่อถำมว่ำกรณี อบต.บำ้นใหม่ จ.นนทบรุี มีผูส้มคัรที่ถกูตดัสิทธิไปแลว้ยงัพบว่ำมีกำรหำเสียง และผูม้ีสิทธิลงคะแนนให้
หมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้อยู่ กกต.จะด ำเนินกำรอยำ่งไร นำยกิตติพงษ์กลำ่ววำ่ หำกผูส้มคัรถกูถอนช่ือ ตำมกฎหมำยและระเบียบจะ
ถือว่ำผูส้มคัรหมำยเลขนัน้ไม่มี เมื่อท ำเครื่องหมำยไปแลว้จะวินิจฉยัว่ำเป็นบตัรเสีย เช่นเดียวกบัผูส้มคัรที่เสียชีวิตก่อนวนัเลือกตัง้ก็
จะถือว่ำหมำยเลขนัน้ไม่มี ยกเวน้เสียชีวิตในวนัเลือกตัง้ หรือหลงัวนัเลือกตัง้ หมำยเลขนัน้จะยงัคงอยู่และเป็นคะแนนของเขำอยู่ 
นอกจำกนัน้ กกต.มีกำรส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลำงลงไปเก็บหลกัฐำนทัง้หมด ซึ่งจะมีกำรมำประมวลกันว่ำจะด ำเนินกำร
อยำ่งไรตอ่ไปอีกครัง้หนึง่ 
 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3062955 
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กกต.เผยร้องทุจริต"เลือกตั้งอบต."เบือ้งต้น 262 เร่ือง อยูร่ะหว่างสอบสวน 

28 พ.ย. 2564 14:00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต.รับรายงานร้องทุจริต"เลือกตัง้อบต." เบือ้งต้นแล้ว 262 เรื่องอยู่ระหว่างสอบสวน เผยภาพรวมการเลือกตั้งอบต.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเน่ือง เชิญชวนไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้อย่างโปร่งใส ไม่ซือ้สิทธ์ิขายเสียง 

 

เมื่อวนัที่ 28 พ.ย.64    นำยกิตติพงษ์ บริบรูณ ์รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เปิดเผยว่ำ   ภำยหลงัเปิดหน่วย
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้"สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล" หรอื อบต. และ"นำยกอบต." ทั่วประเทศ จ ำนวน 62,972 หนว่ย
เลอืกตัง้ ภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยมีประชำชนทยอย โดยมีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้อยำ่งตอ่เนื่อง 

 

  อยำ่งไรก็ดี ในสว่นกระแสขำ่ววำ่มีกำรซือ้สทิธิหำกมีพยำนหลกัฐำน ก็สำมำรถแจง้คณะกรรมกำรสบืสวนสอบสวนไดท้ี่กกต.
ประจ ำจังหวดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ซึ่งจะมีแอพพลิเคชันตำสบัปะรด เพื่อใชต้ิดตำมสถำนกำรณแ์ละป้องปรำมกำรทุจริต
เลอืกตัง้ ขณะเดียวกนั ก็มีรำยงำนเขำ้มำบำ้งแลว้  
 

  ทำงดำ้น ร.ต.อ. ชนินทร ์ นอ้ยเล็ก ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักฎหมำยคดีส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เปิดเผยว่ำ สถิติ
เรือ่งรอ้งเรยีนลำ่สดุทัง้หมด 262 เรือ่ง สว่นใหญ่ จะเป็นเรือ่งกำรซือ้เสยีง ทัง้นี ้รำยละเอียดยงัอยูใ่นชัน้สอบสวน 

 

  รองเลขำธิกำร กกต. กลำ่วดว้ยวำ่  ปรำกฏกำรณท่ี์ประชำชนแห่กลบับำ้นเพ่ือใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ ท ำใหก้ำรจรำจรติดขดัตลอด
สำย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวำ่ประชำชนใหค้วำมส ำคญักบัเรือ่งนี ้ถือเป็นนิมิตหมำยอนัดีท่ีประชำชนใหค้วำมรว่มมือทัง้นี ้กำรใชส้ิทธ์ิก็จะมี
ผลกระทบโดยตรงตอ่ชีวิตควำมเป็นอยูข่องประชำชน 

 

  อย่ำงไรก็ตำม ผูท่ี้ไม่สำมำรถใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดเ้น่ืองจำกอยู่ห่ำงไกลหรือเจ็บป่วย สำมำรถแจง้เหตไุม่ใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดใ้น
กรอบระยะเวลำ 7 วัน ถึงวันที่ 5 ธันวำคมนี ้โดยแจ้งเหตุผ่ำน 3 ช่องทำงคือ แจ้งเหตุดว้ยตนเองที่ที่ว่ำกำรอ ำเภอที่มีช่ืออยู่ตำม
ทะเบียนบำ้น /ทำงไปรษณีย/์และแจง้ผำ่นอิเลก็ทรอนิกสห์รอืสำมำรถมอบหมำยใหผู้แ้ทนยื่นแทนได ้ส ำหรบัคนท่ีไมส่ะดวกยื่นเอง 

ทัง้นี ้ขอประชำสมัพนัธเ์ชิญชวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้พรอ้มใจออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและ
นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เพื่อใหไ้ดต้วัแทนที่ดี มีคณุภำพเขำ้ไปพฒันำทอ้งถ่ิน "ทกุเสยีงคือพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธิโปรง่ใส"
ในวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ตัง้แตเ่วลำ 08.00 - 17.00 นำฬิกำ โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
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  สว่นกรณีที่มีประชำชนบำงสว่นกงัวลว่ำจะเกิดคลสัเตอรใ์หม่ รองเลขำธิกำร กกต. ยืนยนัว่ำ กำรเลือกตัง้อบต.ครัง้นี ้เพิ่ม
ควำมเขม้ขน้ตำมมำตรกำรสำธำรณสขุอย่ำงเครง่ครดั โดยมีกำรก ำหนดจุดคดักรองต่ำงๆรวมถึงจดัใหม้ีคหูำพิเศษส ำหรบัผูท้ี่อยู่ใน
กลุม่เสี่ยง ซึ่งทกุจุด ทกุขัน้ตอน จะมีเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ เพื่อท ำควำมสะอำดทกุจุด โดยเฉพำะอปุกรณท์ี่ตอ้งใชร้ว่มกนั รวมถึง
เพิ่มควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำด สรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัประชำชนที่มำใชส้ทิธิ 

 

  อนึ่ง ส  ำหรบัจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ ณ วนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 27,617,988 คน จ ำแนกเป็น ผูม้ีสิทธิ
เลอืกตัง้เพศชำย จ ำนวน 13,431,528 คน และผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้เพศหญิงจ ำนวน 14,186,460 คน 

 

  ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมำชิกอบต. และนำยกอบต. มีจ ำนวนทัง้สิน้ 135,500 คน จ ำแนกเป็น ผูส้มคัรสมำชิกสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 123,236 คน / และผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 12,264 คน 

 

อำ้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/494596 
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เลือกตั้ง อบต. นับคะแนนจบไม่เกิน 4 ทุ่ม กกต. พร้อมรับรองใน 30 วัน 

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 - 20:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต. สรุปภาพรวมผลการเลือกตั้ง อบต. เรียบร้อย พบการร้องเรียน 268 เร่ือง พร้อมรับรองผลใน 30 วัน หากไม่มีปมทุจริต 

 

วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.) นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ ์รองเลขำธิกำรกกต. 
แถลงภำยหลงัปิดหีบเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล(อบต.) ว่ำ กำรด ำเนินกำร
ลงคะแนนในภำพรวมของทกุหนว่ยเลอืกตัง้ยงัสำมำรถด ำเนินกำรจนถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนตำมปกติทกุหนว่ย 

 ไม่มีเหตุที่สะดุดหยุดลงจนไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงคะแนนต่อไปได ้ซึ่งถือว่ำทุกหน่วยเลือกตัง้ไดด้  ำเนินกำรเปิดให้
ลงคะแนนตัง้แต่เวลำ 08.00-17.00 น. ไดเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย แต่ในระหว่ำงกำรลงคะแนนมีรำยงำนกำรท ำผิดกฎหมำย
เลอืกตัง้ในหลำยกรณี อำทิ กำรถ่ำยภำพบตัรลงคะแนนท่ีท ำเครือ่งหมำยแลว้ 1 หนว่ยเลอืกตัง้ ท่ีจงัหวดับรุรีมัย์ 
 และกรณีกำรฉีกบตัรเลือกตัง้ซึ่งมีรำยงำนเบือ้งตน้ประมำณ 10 กว่ำหน่วยเลือกตัง้ แต่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ โดยที่
ตรวจสอบแลว้คือ จงัหวดัมหำสำรคำม จงัหวดักำญจนบรุ ีโดยเจำ้พนกังำนในหนว่ยเลอืกตัง้ไดด้  ำเนินกำรสง่ตวัใหพ้นกังำนสอบสวน
ใหเ้จำ้หนำ้ที่ต  ำรวจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยตอ่ไปแลว้ 

 “เมื่อเทียบสดัสว่นกบัจ ำนวนหน่วยเลือกตัง้ทัง้หมดกวำ่ 6 หมื่นหน่วย กบัหน่วยที่มีกำรกระท ำควำมผิดยงัเป็นสว่นนอ้ย ไม่
ถึง 1 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่ก็ถือวำ่ในภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย” นำยกิตติพงษ์ กลำ่ว 

นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ ส  ำหรบักำรนบัคะแนนหลงัจำกนี ้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จะท ำหนำ้ที่นบัคะแนนทัง้ใน
สว่นของนำยกอบต. และส.อบต. ไปพรอ้มกนั โดยจะแบง่เป็น 2 ชดุ ชดุละ 4 คนท ำหนำ้ที่นบัคะแนน 

 ซึ่งในตำมกฎหมำยเมื่อด ำเนินกำรนบัคะแนนแลว้จะหำ้มประวิงเวลำ ตอ้งด ำเนินกำรนบัไปอย่ำงต่อเนื่อง จนแลว้เสร็จ ซึ่ง
คำดว่ำกำรนบัคะแนนในครัง้นีแ้ต่ละหน่วยเลือกตัง้จะใชเ้วลำไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในส่วนของ ส.อบต.น่ำจะทรำบผลอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรไดเ้ลย 

สว่น นำย อบต.จะตอ้งมีกำรน ำคะแนนจำกทกุหนว่ยมำรวมกนั ในภำพรวมแตล่ะแหง่ประมำณ เวลำ 22.00 น. นำ่จะทรำบ
ผลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดแ้ลว้ 

 ส ำหรบักำรประกำศผลเลือกตัง้ หรือกำรรบัรองผลกำรเลือกตัง้นัน้ เมื่อ กกต. มีกำรตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้มีเหตอุนัควรเช่ือ
ไดว้่ำกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม ก็จะประกำศรบัรองผลกำรเลือกตัง้ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรเลือกตัง้ภำยใน 30 วนันบัแตว่ัน
เลอืกตัง้ 
 แต่หำกมีเหตุอนัควรเช่ือว่ำกำรเลือกตัง้ไม่ไดเ้ป็นไปโดยสจุริต เที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียนกล่ำวโทษหรือไม่ กกต.จะ
ด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือจดัเลือกตัง้ใหม่หรือด ำเนินกำรอื่นโดยเร็ว ไม่ชำ้กว่ำ 60 วนั 
ดงันัน้ วนัสดุทำ้ยที่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้หรอืรบัรองผลกำรเลอืกตัง้คือวนัท่ี 27 มกรำคม 2565 
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ในกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ดงักลำ่วจะไมเ่ป็นกำรตดัอ ำนำจและหนำ้ที่ กกต. ที่จะด ำเนินกำรสบืสวนไตส่วนหรือวินิจฉยั
เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่กำรเลอืกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุรติ เที่ยงธรรม 

 

“ขอขอบคณุผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไดท้  ำหนำ้ที่โดยกำรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ
โรคโควิด แต่ก็มีกำรใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสขุที่ก ำหนดเอำไวอ้ย่ำงเครง่ครดั อย่ำงไรก็
ตำมกำรเลือกตัง้ อบต.ในครัง้นีจ้ะเป็นกำ้วส ำคญัที่จะน ำไปสูก่ำรพฒันำทอ้งถ่ิน พฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชน” นำยกิตติพงษ์ 
กลำ่ว 

ดำ้น ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเล็ก รองเลขำธิกำร กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องรอ้งเรียนในกำรเลือกตัง้อบต. ว่ำ ล่ำสุดมีเรื่อง
รอ้งเรยีน จ ำนวน  268 เรือ่ง เป็นเรือ่งซือ้เสยีงมำกที่สดุ นอกนัน้เป็นเรือ่งอื่นๆ เช่น กำรปิดปำ้ยไมถ่กูขนำด ไมต่รงสถำนท่ี 

 ซึ่งเรื่องเหลำ่นีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบค ำรอ้ง สถำนกำรณโ์ดยทั่วไปถือว่ำปกติค่อนขำ้งที่จะเรียบรอ้ย แต่เรื่องซือ้
สทิธิขำยเสยีงนัน้ยงัคงมีอยู ่ซึง่เรำก็มีชดุเคลือ่นท่ีเรว็ยงัไดร้บัรำยงำนอยูต่ลอดเวลำ 

 เมื่อถำมว่ำกรณี อบต.บำ้นใหม่ จ.นนทบรุี มีผูส้มคัรที่ถกูตดัสิทธิไปแลว้ยงัพบว่ำมีกำรหำเสียง และผูม้ีสิทธิลงคะแนนให้
หมำยเลขผูส้มคัรคนนัน้อยู่ กกต. จะด ำเนินกำรอย่ำงไร นำยกิตติพงษ์ กลำ่วว่ำ หำกผูส้มคัรถกูถอนช่ือ ตำมกฎหมำย และระเบียบ 
จะถือวำ่ผูส้มคัรหมำยเลขนัน้ไมม่ี เมื่อท ำเครือ่งหมำยไปแลว้จะวินิจฉยัวำ่เป็นบตัรเสยี 

เช่นเดียวกบัผูส้มคัรที่เสยีชีวิตก่อนวนัเลอืกตัง้ก็จะถือวำ่หมำยเลขนัน้ไมม่ี ยกเวน้เสยีชีวิตในวนัเลอืกตัง้หรอืหลงัวนัเลือกตัง้  
หมำยเลขนัน้จะยงัคงอยู่และเป็นคะแนนของเขำอยู่ นอกจำกนัน้ กกต.มีกำรส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลำงลงไปเ ก็บหลกัฐำน
ทัง้หมด ซึง่จะมีกำรมำประมวลกนัวำ่จะด ำเนินกำรอยำ่งไรตอ่ไปอีกครัง้หนึง่ 

 

อำ้งอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-811037 

 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-811037
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กกต. -ตร. ขอนแก่นตรวจหน่วยเลือกตั้ง ม่ันใจ 140 อบต. รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม 

28 พ.ย. 2564 16:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการเลือกตั้ง อบต.ขอนแก่น คึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิต่อเน่ือง ผู้การขอนแก่น เผยยังไม่พบสิ่งผิดปกติ 
หรือเหตุความรุนแรงใดๆ ขณะที่ กกต.คาดรู้ผลอยา่งไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 21.00 น.วันนี้ 
 

เมื่อเวลำ 13.00 น. วนัที่ 28 พ.ย.2564 พล.ต.ต.นพเกำ้ โสมนสั ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พรอ้มดว้ย พ.ต.อ.ประวิทย ์โทหำ 
ผกก.สภ.ท่ำพะ และ นำยวิสิฐ จนัทะรี ผอ.กกต.ประจ ำ อบต.ท่ำพระ น ำคณะ กกต.ประจ ำ อบต.ท่ำพระ ลงพืน้ที่ตรวจติดตำมกำร
เลือกตัง้ อบต.ท่ำพระ ซึ่งเป็น 1 ใน 140 อบต. ที่ กกต.ขอนแก่น ไดก้ ำหนดจดักำรเลือกตัง้พรอ้มกนักบักำรเลอืกตัง้ อบต.ทัง้ประเทศ
ในวนันี ้โดยคณะไดล้งพืน้ท่ีตรวจสอบบรรยำกำศกำรเลอืกตัง้ และตรวจติดตำมกำรจดักำรเลอืกตัง้ ที่เขตเลอืกตัง้ที่ 15 หนว่ยเลอืกตัง้
ที่ 1 และ 2 ภำยในวดัโพธ์ิศรี บ.หนองโข่ย และเขตเลือกตัง้ท่ี 3 หน่วยเลือกตัง้ที่ 1 วดัสมคัคำรำม บ.หนองใครนุ่่น ม.4 ต.ท่ำพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

บรรยำกำศโดยทั่วไปในกำรจดักำรเลือกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยมีประชำชนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ ทยอยกนัออกมำใช้
สิทธ์ิเลือกตัง้กนัอย่ำงต่อเน่ือง ท่ำมกลำงมำตรกำรป้องกนัและควบคมุกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 อย่ำงเขม้งวด ซึ่งจำก
กำรสงัเกตกำรณจ์ดักำรเลอืกตัง้ พบวำ่ประชำชนท่ีมีสทิธเ์ลอืกตัง้ตำ่งทยอยกนัออกมำใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้กนัอยำ่งคกึคกั โดยเฉพำะกลุม่
ผูส้งูอำยแุละกลุม่วยัรุน่ ซึ่งเจำ้หนำ้ที่ประจ ำหน่วยไดท้ ำกำรตรวจคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิทกุคน จำกนัน้ไดท้ ำกำรตรวจสอบ
รำยช่ือและเขำ้สูข่ัน้ตอนของกำรรบับตัรเลือกตัง้และเขำ้คหูำเลือกตัง้ ตำมขัน้ตอนและระเบียบตำมที่ กกต.ก ำหนด ขณะที่ผูส้งูอำย ุ
และผูพิ้กำรท่ีมำใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำหนว่ยไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืใหไ้ดใ้ชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ทกุคน 

 พล.ต.ต.นพเกำ้ โสมนสั ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กลำ่วว่ำ ภำพรวมในกำรจดักำรเลือกตัง้ อบต.ของ จ.ขอนแก่น จนถึงขณะนี ้
ยงัคงเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยยงัคงไม่มีกำรรอ้งเรียนหรือกำรกระท ำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมำยเลือกตัง้ ซึ่งขอนแก่นมีกำรจดักำร
เลือกตัง้ครัง้นี ้140 อบต. รวมหน่วยเลือกตัง้ทัง้หมด 1,617 หน่วยเลือกตัง้ ซึ่งกำรท ำงำนของต ำรวจ ในกำรประสำนกำรท ำงำน
รว่มกนักบัฝ่ำยปกครองและ กกต.นัน้ นอกจำกกำรรกัษำควำมปลอดภยัประจ ำหน่วยในวนันีแ้ลว้ ยงัคงรวมไปถึงกำรสืบสวนหำขำ่ว 
และกำรติดตำมสถำนกำรณต์ำ่งๆจนกวำ่กำรเลอืกตัง้จะแลว้เสรจ็ในภำพรวม โดยมีกำรตัง้ศนูยป์ระสำนงำนและบญัชำกำรเหตกุำรณ์
ที่ ภ.จว.ขอนแก่น เพื่อใหท้กุพืน้ที่ไดร้ำยงำนสถำนกำรณแ์ละเหตกุำรณต์ำ่งๆ ไดโ้ดยทนัที ทัง้นีใ้นภำพรวมของกำรจดักำรเลอืกตัง้ทัง้
จงัหวดัยงัคงเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

 

ขณะที่ นำยวิสิฐ จันทะรี ปลดั อบต.ท่ำพระ ในฐำนะ ผอ.กกต.ประจ ำ อบต.ท่ำพระ กล่ำวว่ำ กำรเลือกตัง้ อบต.ท่ำพระ 
ยงัคงไดร้บัควำมสนใจจำกประชำชนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ทยอยกนัออกมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้กนัตัง้แตช่่วงเชำ้จนถึงขณะนีอ้ย่ำงตอ่เน่ือง ซึ่ง
กำรเลือกตัง้ครัง้นีป้ระชำชนในเขต ต.ท่ำพระ มีผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ทัง้สิน้ประมำณ 8,000 คน ซึ่งยงัคงมั่นใจวำ่จะมีผูม้ำใชส้ิทธ์ิเลอืกตัง้
มำกถึงรอ้ยละ 80 อย่ำงไรก็ตำม หลงัปิดหีบเลือกตัง้ในเวลำ 17.00 น. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ก็จะท ำกำรตรวจสอบ
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เอกสำรตำ่งๆ และเขำ้สูข่ัน้ตอนของกำรนบัคะแนน โดยคำดวำ่จะรูผ้ลกำรเลือกตัง้อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรของกำรจดักำรเลอืกตัง้ อบต.
ท่ำพระ ไดไ้ม่เกินเวลำ 21.00 น.วนันี ้ขณะท่ีผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีไม่สำมำรถเดินทำงมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ได ้หรือใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไม่ทนั
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดสำมำรถแจง้เรื่องต่อ กกต. หรือนำยทะเบียนทอ้งถ่ินได ้หลงัสิน้สดุวนัเลือกตัง้ภำยใน 7 วนั เพ่ือรกัษำสิทธ์ิ
ของทำ่นตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว.้ 
 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2252741 

  

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2252741
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‘บิ๊กตู่’ ลั่นเดินหน้าปลูกจิตส านึกห้ามซือ้สิทธ์ิ-ขายเสียงปลืม้ ปชช. แห่เข้าคูหาเลือก อบต. สะท้อนคนไทยสนใจการเมือง
มากขึน้ 

29 พฤศจิกำยน 2564 11:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฯ ปลืม้เลือกตั้งอบต.บรรยากาศคึกคักขอบคุณ ปชช.ออกไปใช้สิทธิ สะท้อนคนไทยสนใจการเมืองมากขึน้ ลั่นต้อง
ปลูกจิตส านึกไม่ให้ซือ้สิทธ์ิ-ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ
นำยกรฐัมนตรีและรมว.กลำโหม ขอบคณุประชำชนที่รว่มกนัออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล(นำยก อบต.) 
และ สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) รวม 5,329 แห่ง เมื่อวนัที่ 28 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำบรรยำกำศกำรเลือกตัง้
เป็นไปอยำ่งคกึคกัมีประชำชนใหค้วำมสนใจมำลงคะแนนเลอืกตัง้มำกกวำ่รอ้ยละ 70 – 80 ในหลำยพืน้ท่ี อำทิ จงัหวดัชยัภมูิ ที่มีกำร
เลือกตัง้รวม106 อบต. มีผูส้มคัร นำยก อบต. รวม 262 คน และมีผูส้มัครส.อบต. รวม 2,032 คน และมีผูไ้ปใชส้ิทธิเลือกตัง้กว่ำ 
600,000 คนคิดเป็นรอ้ยละ 74 ของประชำกร ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรเลือกผูแ้ทนใน
ระดบัต ำบลเพื่อมำบรหิำรในพืน้ท่ี และกำรตื่นตวัของประชำชนตัง้แตก่ำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีจะน ำไปสูก่ำรเมืองระดบัประเทศ 

 

นำยธนกร กล่ำวต่อว่ำ มีกำรรำยงำนถึงผู้กระท ำควำมผิดในคดีซือ้สิทธ์ิ-ขำยเสียง ในบำงพืน้ที่ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีให้
ควำมส ำคญัรณรงคแ์ละปลกูจิตส ำนึกไม่ใหม้ีซือ้สิทธ์ิ-ขำยเสียงในทกุระดบัของกำรเลือกตัง้เพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ใหม้ีคนดี คนเก่ง มี
คณุธรรม เขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรพฒันำเริ่มตัง้แต่ในระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชำติ อย่ำงไรก็ตำม นำยกรฐัมนตรีช่ืนชมที่ประชำชน
สว่นใหญ่รว่มกนัรกัษำสิทธิของตนดว้ยกำรออกไปเลือกตัง้ และขอใหผู้ท้ี่ไดร้บักำรเลือกตัง้รว่มกนัท ำงำน แกไ้ขปัญหำ รบัฟังควำม
คิดเห็น เพื่อประชำชนในทอ้งถ่ิน และเป็นสว่นหนึง่ในกำรพลกิโฉมประเทศไทยไปดว้ยกนั. 
 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/523003/ 
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‘นายกฯ’ ปลืม้ ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ล้นหลาม 

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 - 10:52 น. 
 
 
 
 

‘นายกฯ’ ปลืม้ ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ล้นหลาม ชี ้การเมืองท้องถิน่จะส่งผลระดับประเทศ 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกำยน นำยธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ขอบคณุประชำชนที่รว่มกนัออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำร
สว่นต ำบล (นำยก อบต.) และสมำชิกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) รวม 5,329 แห่ง เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่ผ่ำน
มำโดยพบว่ำบรรยำกำศกำรเลือกตัง้เป็นไปอย่ำงคกึคกั มีประชำชนใหค้วำมสนใจมำลงคะแนนเลือกตัง้มำกกวำ่รอ้ยละ 70-80 ใน
หลำยพืน้ท่ี อำทิ จงัหวดัชยัภมูิ ที่มีกำรเลอืกตัง้รวม 106 อบต. มีผูส้มคัรนำยก อบต. รวม 262 คน และมีผูส้มคัร ส.อบต. รวม 2,032 
คน และมีผูไ้ปใชส้ิทธิเลือกตัง้กว่ำ 600,000 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74 ของประชำกร ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง
ของประชำชนในกำรเลอืกผูแ้ทนในระดบัต ำบลเพื่อมำบริหำรในพืน้ที่ และกำรตื่นตวัของประชำชนตัง้แตก่ำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีจะน ำไปสู่
กำรเมืองระดบัประเทศ 

 นำยธนกรกล่ำวต่อว่ำ มีกำรรำยงำนถึงผู้กระท ำควำมผิดในคดีซือ้สิทธิขำยเสียง ในบำงพืน้ที่ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีให้
ควำมส ำคญัรณรงคแ์ละปลูกจิตส ำนึกไม่ใหม้ีซือ้สิทธ์ิขำยเสียงในทุกระดบัของกำรเลือกตัง้ เพ่ือเป็นจุดเริ่มตน้ใหม้ีคนดี คนเก่ง มี
คณุธรรม เขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรพฒันำเริม่ตัง้แตใ่นระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชำติ 
 

“นำยกรฐัมนตรีช่ืนชมที่ประชำชนส่วนใหญ่ร่วมกันรกัษำสิทธิของตนดว้ยกำรออกไปเลือกตั้ ง และขอใหผู้ท้ี่ไดร้บักำร
เลือกตัง้รว่มกนัท ำงำน แกไ้ขปัญหำ รบัฟังควำมคิดเห็น เพื่อประชำชนในทอ้งถ่ิน และเป็นสว่นหนึ่งในกำรพลิกโฉมประเทศไทยไป
ดว้ยกนั” นำยธนกรกลำ่ว 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3063356 
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บิ๊กตู่ปลืม้ คนแห่ใช้สทิธิเลือกตั้ง อบต. เกนิ 70% ชีส้นใจการเมืองมากขึน้ 

29 พ.ย. 2564 -11:04 น. 

 

 

 

 

บิ๊กตู่ ชืน่ชมบรรยากาศการเลอืกตั้ง นายกและสมาชิกสภา อบต. คกึคกั แห่ใช้สทิธิกว่าร้อยละ 70 สะทอ้นคนไทยสนใจ
และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึน้ 

เมื่อวนัท่ี 29 พ.ย.2564 นำยธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ีเปิดเผยวำ่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตรีและรมว.กลำโหม ขอบคุณประชำชนที่ร่วมกนัออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และ

สมำชิกสภำ อบต. รวม 5,329 แหง่ เมื่อวนัท่ี 28 พ.ย.ที่ผำ่นมำ โดยพบวำ่บรรยำกำศกำรเลอืกตัง้เป็นไปอยำ่งคกึคกั 

มีประชำชนสนใจมำลงคะแนนเลอืกตัง้มำกกวำ่รอ้ยละ 70-80 ในหลำยพืน้ท่ี อำทิ จ.ชยัภมูิ ที่มีกำรเลอืกตัง้รวม 106 อบต. 

มีผูส้มคัร นำยก อบต. รวม 262 คน และมีผูส้มคัร ส.อบต. รวม 2,032 คน และมีผูไ้ปใชส้ทิธิเลือกตัง้กวำ่ 600,000 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 74 ของประชำกร 

สะทอ้นถึงกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรเลือกผูแ้ทนระดบัต ำบล เพื่อมำบริหำรในพืน้ที่ และกำรตื่นตวั

ของประชำชนตัง้แตก่ำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีจะน ำไปสูก่ำรเมืองระดบัประเทศ 

 โฆษกประจ ำส ำนกันำยกฯ กลำ่วว่ำ มีกำรรำยงำนถึงผูก้ระท ำควำมผิดในคดีซือ้สิทธ์ิ-ขำยเสียง ในบำงพืน้ที่ ซึ่งนำยกฯ ให้

ควำมส ำคญัรณรงคแ์ละปลกูจิตส ำนึกไม่ใหม้ีซือ้สิทธ์ิ-ขำยเสียงในทุกระดบัของกำรเลือกตัง้ เพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ใหม้ีคนดี คนเก่ง มี

คณุธรรม เขำ้มำมีสว่นรว่มพฒันำเริม่ตัง้แต่ในระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชำติ 

 “นำยกฯช่ืนชมท่ีประชำชนส่วนใหญ่ร่วมกันรกัษำสิทธ์ิของตนดว้ยกำรออกไปเลือกตัง้ และขอใหผู้ท่ี้ไดร้บักำรเลือกตัง้

รว่มกนัท ำงำน แกไ้ขปัญหำ รบัฟังควำมคิดเห็น เพื่อประชำชนในทอ้งถ่ิน และเป็นสว่นหนึ่งในกำรพลิกโฉมประเทศไทยไปดว้ยกัน ” 

นำยธนกรกลำ่ว 

 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6756403 
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"วิษณุ" ย า้เลือกตั้ง อบต. ต้องจับฉลาก หากคะแนนเสียงเทา่กัน 

  29 พฤศจิกายน 2564 13:35 น.   

 

 

 

 

 

 

 

"วิษณุ" ย า้เลือกตั้ง อบต. ได้คะแนนเสียงเท่ากัน ต้องจับฉลากตาม กม. มองแข่งขนัไม่ดุเดือด แค่ตืน่เตน้เหตุว่างเว้นมา 
8 ปี 

วนัที่ 29 พ.ย.64 เวลำ 12.40 น. ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครืองำม รองนำยกรฐับมนตรี ใหส้มัภำษณถ์ึงกำรใชว้ิธีจบั

ฉลำก กรณีผูส้มคัรเลอืกตัง้ อบต. มีผลคะแนนเสยีงเทำ่กนัวำ่ เป็นไปตำมขอ้กฎหมำยซึง่ระบไุวว้ำ่ใหใ้ชว้ิธีกำรจบัฉลำก และที่ผำ่นมำ

มีกำรใชว้ิธีนีม้ำหลำยครัง้แลว้ เพรำะกำรเลือกตัง้ อบต. ไม่เหมือนกำรเลือกตัง้ระดบัชำติ จึงอำจมีประชำกรเขำ้ไปเก่ียวขอ้งไมม่ำก 

คะแนนก็อำจเกิดโอกำสเทำ่กนัได ้

 เมื่อถำมวำ่ กำรเลอืกตัง้ครัง้นีม้ีกำรแขง่ขนัดเุดือด และมีกำรรอ้งเรยีนในหลำยพืน้ท่ี นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ ตนไมรู่ส้กึวำ่ดเุดือด 

แตอ่ำจจะดเุดือดจรงิก็ได ้เพรำะวำ่งเวน้กนัมำ 7-8 ปี คงตื่นเตน้กนั 

 เมื่อถำมวำ่ แตย่งัมีกำรรอ้งเรยีนเรือ่งซือ้เสยีง นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ เป็นธรรมดำ 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/301562 
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‘ช่อ’ เผย นายก อบต. ทีมก้าวหน้าส่งชิงชัย 210 เข้าป้าย 38 ‘ร้อยเอ็ด’ ได้มา 8 ที่น่ัง 

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 - 23:34 น. 
 
 
  
 
 
 
 
 

‘ช่อ’ เผยผลคะเเนนไม่เป็นทางการ ส าหรับนายก อบต. ทีมก้าวหน้าส่งชิงชัย 210 เข้าป้าย 38 ผงาดที่ จ.ร้อยเอ็ด มากสุด 
8 ที่น่ัง รองลงมาเป็น จ.อุดรธานี 

เมื่อเวลำ 22.30 น. วนัที่ 28 พฤศจิกำยน น.ส.พรรณิกำร ์วำนิช แกนน ำคณะกำ้วหนำ้ ใหส้มัภำษณเ์ปิดภำยหลงัปิดหีบ
เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ไปเมื่อเวลำ 17.00 น. ว่ำเท่ำที่ทีมงำน
ติดตำมผลกำรนบัคะเเนนในสว่นกำรเลือกตัง้ อบต.ทั่วประเทศตัง้แตช่่วงเย็นจนถึงค ่ำ ขณะนีผ้ลอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรคอ่นขำ้งนิ่งเเลว้ 
ส  ำหรบัผูส้มคัรนำยก อบต.ที่ทำงคณะกำ้วหนำ้ใหก้ำรสนบัสนนุ ตอนนีท้ั่วประเทศไดท้ัง้สิน้ 38 ที่นั่ง จำกที่ทีมกำ้วหนำ้สง่ลง 210 ทีม 
โดยที่ จ.รอ้ยเอ็ด ไดน้ำยก อบต.มำกสดุ 8 ที่นั่ง รองลงมำเป็น จ.อดุรธำนี ตำมล ำดบั 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3063104 
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ตร. สรุปเลือกตั้ง อบต. พบซือ้เสียง 5 จังหวัด ฉีกบัตร 27 คดี 
29 พ.ย. 2564 เวลำ 11:35 น.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตช. เผย เลือกตั้งท้องถิน่ทั่วประเทศ จับกุมผู้ซือ้เสียง 5 จังหวัด ฉีกบัตรเลือกตั้ง 27 คดี ถา่ยรูปบัตรเลือกตั้ง 4 คดี และ
ท าลายป้ายหาเสียงจ านวน 21 จังหวัด 

 

29 พ.ย. 2564 ที่ ส  ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ (สตช.) เวลำ 21.00 น. วำนนี(้28 พ.ย.) พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ ์กิตติประภสัร ์รอง
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (รองผบ.ตร.) พล.ต.ท.สรำวฒุิ กำรพำนิช ผูช้่วย ผบ.ตร. กลำ่วสรุปผลกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำร
เลือกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (นำยกอบต.) และสมำชิก อบต. ไม่พบเหตรุุนแรงในพืน้ที่เฝำ้ระวงัที่มีกำรแข่งขนัสงู พบมีผู้
กำรซือ้เสยีง 5 จงัหวดั ฉีกบตัรเลอืกตัง้ 27 คดี  ถ่ำยรูปบตัรเลอืกตัง้ 4 คดี และท ำลำยปำ้ยหำเสยีงจ ำนวน 21 จงัหวดั 

 ทัง้นีม้ีผูเ้ขำ้สมคัรนำยก อบต. จ ำนวน 12,309 รำย และผูส้มคัรสมำชิก อบต. จ ำนวน 123,941 รำย ทัง้หมดทั่วประเทศ 
5,300 แห่ง แบ่งเป็นพืน้ที่เฝำ้ระวงัมีกำรแข่งขนัสงูจ ำนวน 382 แห่ง (33 จงัหวดั)โดยเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจใชม้ำตรกำรเชิงรุกเขำ้ไปท ำ
ควำมเขำ้ใจกบัผูส้มคัร ไมใ่หก้ระท ำผิดกฏหมำยและเฝำ้ระวงัตลอดเวลำ ภำพรวมเป็นท่ีนำ่พอใจ ไมม่ีเหตรุุนแรงแตอ่ยำ่ง อยำ่งไรก็ดี
ไดม้ีกำรด ำเนินคดีกับผูซ้ือ้เสียงจ ำนวน 7 คดี ใน 5 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.เพชรบุรี , จ.นครศรีธรรมรำช และ จ. 
เชียงรำย 

 มีคดีที่นำ่สนใจที่ อบต.มำบโป่ง จ.ชลบรุ ีพบ นำยนิพลู (สงวนนำมสกลุ) หวัคะแนนในพืน้ท่ีน ำเงินสดใสซ่อง ซองละ 2,000 
บำท จ ำนวน 56 ซอง รวมกวำ่ 112,000 บำท และพกบตัรเลอืกตัง้เบอร ์1 เขำ้มำในเขตเลอืกตัง้ เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจจึงไดค้วบคมุตวัไว้
และสง่พนกังำนสอบสวน สภ.พำนทอง ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยตอ่ไป 

พล.ต.อ.ด ำรงศกัดิ ์กลำ่วตอ่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงกลำโหม มีควำมหว่งใย
และก ำชบัใหส้  ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ระวงัป้องกนัไม่ใหม้ีกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเกิดขึน้ โดย พล.ต.อ.สวุฒัน ์แจง้ยอดสขุ 
ผบ.ตร. ไดส้ั่งกำรใหท้กุหน่วยระดมกวำดลำ้งอำชญกรรมที่อำจเก่ียวโยงกบักำรเลือกตัง้ รวมถึงอำชญำกรรมเก่ียวกบัเทคโน โลยีไป
แลว้ก่อนหนำ้นี ้หำกพบเบำะแสสำมำรถแจง้เขำ้มำไดท้ี่ สำยดว่น 191 หรอื 1599 ตลอด 24 ชม. 
 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974510 
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เช็คที่น่ี "ผลเลอืกตั้งอบต." นายกฯอบต.และสมาชกิ 5พนักวา่แห่งทั่วประเทศ 

28 พ.ย. 2564 18:00 น.  

 

เช็คที่น่ี"ผลการเลือกตั้งอบต." นายกฯองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 5,000 
กว่าแห่งทั่วประเทศ เช็คได้ที่น่ีชนิดเรียลไทม ์

ถือเป็นครัง้แรกในรอบ 8 ปี กบักำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (นำยกฯอบต.) และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบล (สมำชิกอบต.) ภำยหลงัมีค ำสั่งคสช. ที่ 85/2560  ซึ่งไดด้  ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกอบต. เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 

พ.ย.2564  โดยเริม่เปิดคหูำลงคะแนนตัง้แตเ่วลำ 08.00 น. -17.00 น.   

กำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และสมำชิกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทัง้ 5,329 แหง่  ถือเป็นจดุเริม่ตน้กำรวดั

กระแสกำรเมืองทอ้งถ่ินไปสูก่ำรเมืองระดบัประเทศอีกครัง้ 

หำกยงัจ ำกันได ้เมือครำวเลือกตัง้ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดั มีกำรวดักระแสควำมนิยมระหว่ำงรฐับำล กับกลุ่ม

ประชำธิปไตยหวักำ้วหนำ้ แตผ่ลก็ปรำกฏมำอยำ่งที่รูก้นั กำรเมืองทอ้งถ่ินยงัอยูภ่ำยใตอ้ิทธิพลของบำ้นใหญ่ ในแตล่ะพืน้ท่ี   

 มำครัง้นี ้กลุม่กำ้วหนำ้ หมำยหมัน้วำ่ จะแกม้ือ ระดมทกุสรรพก ำลงั ลงพืน้ท่ีจำกเหนือจรดใต ้พิสจูนก์ำรมีสว่นรว่มทำงกำร

เมืองในระดบัรำกหญำ้ของสงัคมไทย เขำ้ใกลยุ้ทธศำสตร ์กำรเมืองระดบัชำติ แลว้ หรอืไม ่  

อย่ำงไรก็ดี   เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรเลือกตัง้นำยกฯและสมำชิกอบต.ไปดว้ยกนั ในสว่นของ กรมสง่เสริมกำรปกครอง

ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหำดไทย ไดจ้ดัท ำระบบศนูยข์อ้มลูเลอืกตัง้บรหิำร สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและทะเบียน อปท. 

 เช็คที่นี่ "ผลเลือกตัง้อบต." นำยกฯอบต.และสมำชิก 5พนักว่ำแห่งทั่วประเทศเช็คที่นี่ "ผลเลือกตัง้อบต." นำยกฯอบต.และ

สมำชิก 5พนักวำ่แหง่ทั่วประเทศ 

ประชำชนที่สนใจติดตำมผลกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินของท่ำน มีผูส้มคัรท่ำนใดไดร้บัเลือกตัง้เป็นนำยกฯอบต. และสมำชิกอบต. หรือไม่

อยำ่งไร ก็สำมำรถเขำ้ไปติดตำมได ้กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหำดไทย จะมีกำรน ำขอ้มลูผลกำรนบัคะแนนรำยงำน

เขำ้ระบบอยำ่งตอ่เนื่อง  

สำมำรถ คลิกเขำ้ไปที่เว็ปไซต ์ https://ele.dla.go.th/public/score.do  จะมีกำรรำยงำนขอ้มูลกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน

ครบครนั  ทัง้จ ำนวนผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้  จ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิ  บตัรดี บตัรเสีย จ ำนวนบตัรผูไ้ม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด   โดยเขำ้ไปกรอกขอ้มลู

จงัหวดั อ ำเภอ พืน้ท่ีต ำบลที่ตอ้งกำรทรำบกำรเลอืกตัง้  ซึง่ขอ้มลูจะปรำกฎใหท้รำบแบบอพัเดททนัสถำนกำรณ ์ 

 

อำ้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/494629 
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เช็กผลเลอืกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง แบบเรียลไทม ์

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 - 09:27 น. 

 

 

กระทรวงมหาดไทยเปิดให้ประชาชนเช็กผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. 5,300 แหง่ 

 วนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2564 ระบบศูนยข์อ้มูลเลือกตัง้ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน และทะเบียน อปท. กรมส่งเสริมกำร

ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหำดไทย เปิดใหต้รวจสอบผลคะแนนกำรเลือกตัง้เบือ้งตน้ นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและสมำชิก

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 5,300 แหง่ หลงัเปิดใหล้งคะแนนเสยีง วำนนี ้(28 พ.ย.) 

ประชำชนสำมำรถเขำ้ตรวจสอบผลคะแนนผลกำรเลอืกตัง้ไดผ้ำ่นทำงเว็บไซต ์www.ele.dla.go.th กดเลอืก “ผลคะแนน” 

(แถบสเีขียว ดำ้นบน) 

 จำกนัน้ระบบจะใหเ้ลอืกจงัหวดั อ ำเภอ และ อปท. ที่ตอ้งกำรทรำบผลคะแนน โดยระบบจะแสดงขอ้มลู ดงันี ้

จ ำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธิ บตัรดี บตัรเสยี จ ำนวนบตัรผูไ้มเ่ลอืกผูส้มคัรผูใ้ด 

ส ำหรบัผลกำรเลอืกตัง้อยำ่งเป็นทำงกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) จะประกำศผลภำยใน 30 วนั นบัแต่

วนัเลอืกตัง้ 

 ขณะที่ มติชน รำยงำนวำ่ ร.ต.อ.ชนินทร ์นอ้ยเลก็ รองเลขำธิกำร กกต.กลำ่ววำ่ มีเรือ่งรอ้งเรยีนกำรเลอืกตัง้ อบต. 268 เรือ่ง 

เป็นเรือ่งซือ้เสยีงมำกที่สดุ 

 ที่ จ.ระยอง นำยใจเพชร สำครพำนิช รกัษำกำร ผอ.กกต. ประจ ำ จ.ระยอง กลำ่ววำ่ ช่วงคืนหมำหอน ชำวบำ้นพบหวัคะแนน

ตระเวนออกซือ้เสยีง มีรำยงำนวำ่ในพืน้ท่ี อบต.พงัรำด อ.แกลง ซือ้เสยีงกนัหนกัถึงหวัละ 3,000 บำท 

ที่ จ.พิจิตร ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีกำรแข่งขนัชิงเกำ้อีน้ำยก อบต.ตัง้แต่หวัละ 1,000-6,000 บำท รวมถึงแจกคปูอง หำกไดร้บักำร

เลอืกตัง้ใหม้ำรบัรำงวลัทีหลงั 

 

อำ้งอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-811130 
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เปิดผลเลือกตั้ง ‘ว่าที่นายกอบต.’ อยา่งไม่เป็นทางการ 14 จังหวัด 

28 พฤศจิกำยน 2564 20:39 น. 
 
 
 

รายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งนายกอบต. (อยา่งไม่เป็นทางการ) ในพืน้ที่ภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคกลางบางส่วน รวม 
14 จังหวัด 

 เปิดรำยช่ือผูช้นะกำรเลือกตัง้นำยกอบต. (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ในพืน้ที่ภำคตะวนัออก ตะวนัตก และภำคกลำงบำงสว่น 
รวม 14 จังหวดั ซึ่งผลเลือกตัง้ อบต. อย่ำงเป็นทำงกำร สำมำรถติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้  
นนทบรุ ี-นำยปรดีำ เชือ้ผูด้ี วำ่ที่ นำยก อบต.ทำ่อิฐ อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบรุี 
ปทมุธำนี-ดร.วิระศกัดิ ์ฮำดดำ วำ่ท่ี นำยก อบต.คลองสำม อ.คลองหลวง 
สพุรรณบรุ-ีนำยวศิน เจรญิสขุ วำ่ที่ นำยก อบต. สนำมชยั อ.เมือง, นำงสำวดณิษำ ใจเพ็ชร วำ่ที่ นำยก อบต.กฤษณำ อ.บำงปลำมำ้ 

นครปฐม-นำงสำวสวุรรณ มงันอ้ย วำ่ที่ นำยกอบต.บำงแขม อ.เมือง, นำยสมศกัดิ ์สงัขแ์กว้ วำ่ท่ี นำยกอบต.โคกพระเจดีย ์อ.นครชยั
ศร,ี นำยบญุสม จรดล วำ่ที่ นำยก อบต.สำมพรำน อ.สำมพรำน 

รำชบรุ-ีนำยอ ำนวย พระลกัษณ ์วำ่ที่ นำยก อบต.หว้ยไผ ่อ.เมือง 

สมทุรสงครำม-นำยชนะ อินทรโชติ วำ่ที่ นำยก อบต.บำ้นปรก อ.เมือง, นำยทวีป อมศิร ิวำ่ที่ นำยก อบต.แพรกหนำมแดง อ.อมัพวำ, 

นำงสำว เรณ ูเลก็นิมิต วำ่ที่ นำยก อบต.บำงคนที อ.บำงคนที 
กำญจนบรุ-ีนำยประสำน สงวนพนัธ ์วำ่ที่ นำยก อบต.บำ้นเก่ำ อ ำเภอเมือง 

สมทุรสำคร-นำยอรุณ มำพิทกัษ์ วำ่ที่ นำยก อบต.ทำ่ไม ้อ.กระทุม่แบน, นำยอนสุรณ ์สขุรุง่เรอืง วำ่ที่ นำยก อบต.โคกขำม อ.เมือง 
อำ่งทอง-นำยสมัพนัธ ์ทองลิม่ วำ่ที่ นำยก อบต.บำ้นแห อ.เมือง 

พระนครศรีอยุธยำ-นำงจินตนำ ทบัทิมทอง ว่ำที่ นำยก อบต.ล ำไทร อ.วงันอ้ย, นำยอดิศกัดิ์ บุญรอด ว่ำท่ี นำยก อบต.หนัตรำ อ.
พระนครศรอียธุยำ, นำยศกัรำช อมัวงศ ์วำ่ที่ นำยก อบต.เกำะเรยีน อ.พระนครศรอียธุยำ, นำยวชัรพงศ ์ระดมสทิธิพฒัน ์วำ่ที่ นำยก 
อบต.บำ้นใหม่ อ.มหำรำช, นำยอภิชำติ สขุสมบรูณ ์ว่ำที่ นำยก อบต.บำ้นป้อม อ.พระนครศรีอยธุยำ , นำยพงษธร เขมภำคิน ว่ำที่ 
นำยก อบต.ปำกกรำน อ.พระนครศรอียธุยำ, นำยสมชำย ธำรำพงศ ์วำ่ที่ นำยก อบต.สวนพรกิ อ.พระนครศรอียธุยำ 

ชลบรุ-ีนำยอมตะ ใครค่รวญ วำ่ที่ นำยก อบต.พลตูำหลวง อ.สตัหีบ, นำยสริวิชฐ์ อ ำไพวงษ์ วำ่ที่ นำยก อบต.บอ่วิน อ.ศรรีำชำ 

สระแกว้-นำยไพโรจน ์เที่ยงธรรม วำ่ที่นำยก อบต.บำ้นแกง้ อ.เมือง 

นครนำยก-นำยสมพงษ์ สำยทอง วำ่ที่ นำยก อบต.ปำกพล ีอ.ปำกพลี, นำยเชำวลติ ภมูี วำ่ที่ นำยก อบต.ดอนยอ อ.เมือง 
ฉะเชิงเทรำ-นำยทนงศกัดิ ์จำมิกรณ ์วำ่ท่ี นำยก อบต.พนมสำรคำม,นำยมำโนช สขุโขใจ วำ่ท่ี นำยก อบต.สบิเอ็ดศอก อ ำเภอบำ้นโพธ์ิ 

 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/522228/ 
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สุดยอดคุณยาย 98 ปี ใช้สิทธิ อบต.อยา่งพร้อม มีไฟฉายคาดหัวให้สว่างชัด ผ้าถุงเกือบหลุดจนท.ช่วยนุ่ง 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 - 17:43 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณุยำยวยั 98 ปี ชำวต ำบลคลองปำง อ.รษัฎำ จ.ตรงั มำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ดว้ยควำมทลุกัทเุล เจำ้หนำ้ที่ต้องนุ่งผำ้ถงุใหใ้หม่
กนัหลดุ ขณะที่คณุยำยไดเ้ตรียมตวัมำเป็นอย่ำงดีดว้ยกำรใชไ้ฟฉำยคำดศีรษะส ำหรบักรีดยำง มำเปิดไฟสอ่งสว่ำงหลงัเขำ้คหูำกำ
บตัรเลอืกตัง้ เพรำะเช่ือวำ่แสงสวำ่งจะไมเ่พียงพอ ท ำใหค้ณุยำยมองไมเ่ห็น สรำ้งควำมฮือฮำใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ได้
เป็นอยำ่งมำก 

 เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน เจำ้หนำ้ที่ประจ ำหน่วยเลือกตัง้เขตเลือกตัง้ที่ 3 หน่วยเลือกตัง้ที่ 1 หมู่ 5 ต.คลองปำง อ.รษัฎำ จ.
ตรงัไดบ้นัทกึคลปิวิดีโอขณะท่ีคณุยำยเลือ่น จิตรแหง อำย ุ98 ปีอยูบ่ำ้นเลขท่ี 76 หมู ่5 ต.คลองปำง เดินทำงมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้นำยก 
อบต.และสมำชิก อบต.ทำ่มกลำงสำยฝน โดยมีลกูชำยขบัรถมำสง่ที่หนำ้คหูำ และมีเจำ้หนำ้ที่ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ ประคองคณุยำย
เพ่ือไปใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ แตป่รำกฏวำ่ผำ้ถงุของคณุยำยท ำทำ่จะหลดุ ท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีฯ ตอ้งช่วยกนันุง่ใหใ้หม ่และพำเขำ้คหูำ 

 

 คณุยำยเลื่อนไดเ้ตรียมตวัมำเป็นอย่ำงดี ดว้ยกำรใชไ้ฟฉำยคำดหวัส ำหรบักรีดยำงพำรำมำดว้ย เพรำะคณุยำยกลวัวำ่แสง
ไฟจะไม่สว่ำงมำกพอ ท ำใหม้องไม่เห็นช่องกำบตัรเลือกตัง้ โดยเมื่อเดินเขำ้คหูำคณุยำยก็ไดเ้ปิดไฟฉำยและกำบตัรเลือกตัง้ ก่อนจะ
เดินมำหยอ่นบตัรโดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยประคองจนกระทั่งเดินออกจำกคหูำ สรำ้งควำมฮือฮำและควำมประทบัใจใหก้บัเจำ้หนำ้ที่และ
ชำวบำ้นเป็นอย่ำงมำก พรอ้มช่ืนชมคณุยำยวยั 98 ปีท่ีรำ่งกำยไม่คอ่ยแข็งแรง หตูำก็ฝำ้ฟำง แต่ก็ยงัใหล้กูชำยพำมำใชส้ิทธ์ิเลอืกตัง้ 
เพื่อเป็นแบบอยำ่งที่ดีใหก้บัประชำชนทั่วประเทศ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3062756 
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7 อบต.บางสะพาน ผู้สมัครแชมป์เก่าร่วง 5 อกี 1 ผู้สมัครตายต้องเลอืกตั้งใหม่ 

29 พ.ย. 2564 11:25 น. 

 

 

 

 

ผลการเลือกตั้ง นายก อบต.แบบไม่เป็นทางการ ทั้ง 7 อบต.ใน อ.บางสะพาน เขตที่มีผู้สมัคร 2 คนขึน้ไป หน้าใหม่ไฟ
แรงได้รับเลือก สว่นแชมป์เกา่สอบตก 5 เขต อกี 1 เขตผู้สมัครเสียชีวติรอจัดเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อวนัท่ี 29 พ.ย.2564 ผลกำรเลอืกตัง้ นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) แบบไมเ่ป็นทำงกำร ทัง้ 7 อบต. ของ อ ำเภอ

บำงสะพำน จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ผลปรำกฏวำ่ ในเขตที่มีผูส้มคัรเขำ้ชิงชยั ตัง้แต่ 2 คนขึน้ แชมป์เก่ำ สอบตก ทัง้ 5 อบต. ขณะที่ อีก 1 

อบต. ที่ไมม่ีคูแ่ขง่ยงัคงเป็นนำยก อบต. คนเดิม ขณะที่ อีก 1 อบต. มีผูส้มคัรเพียงคนเดียวแตผู่ส้มคัรเสยีชีวิตลงก่อนวนัเลอืกตัง้เพยีง 

1 วนั ท ำใหต้อ้งมีกำรเปิดรบัสมคัรใหม ่และคำดวำ่นำ่จะมีกำรเลอืกตัง้ช่วงตน้เดือนมกรำคม 2565 

 เริม่ท่ี อบต.รอ่นทอง นำยนิกร โพธ์ินอ้ย เอำชนะแชมป์เก่ำ นำยศกัดำ เอกพฒันส์ริ ิดว้ยคะแนน 2,726 ตอ่ 1,764 คะแนน 

 -อบต.ธงชยั น.ส.สมหญิง ปำนทอง เอำชนะ นำยบญุธรรม แดงเครอื (แชมป์เก่ำ) ดว้ยคะแนน 2,100 ตอ่ 1,609 คะแนน 

-อบต.แมร่  ำพงึ นำยประสทิธ์ิ ภูง่ำม เอำชนะ น.ส.วนิดำ จิระกลุ (แชมป์เก่ำ) ดว้ยคะแนน 4,452 ตอ่ 3,253 คะแนน 

 -อบต.ก ำเนิดนพคณุ นำยณรงค ์พลำยนอ้ย เอำชนะ นำยเกียง กิตติพงศธ์นกิจ (แชมป์เก่ำ) ดว้ยคะแนน 2,475 ต่อ 1,989 

คะแนน 

-อบต.พงศป์ระศำสน ์นำยธนำชยั บวัช่วง เอำชนะ นำยมนตร ีพรมศิลำ ดว้ยคะแนน 2,165 ต่อ 2,121 คะแนน ขณะที่นำย

พืนิจ ศรจีนัทร ์(อดีต ประธำนสภำ อบต.) ไดไ้ป 1,012 คะแนน และนำยประกอบ คงทพั (แชมป์เก่ำ) ไดไ้ปเพียง 386 คะแนน 

 -ขณะที่ อบต.ทองมงคล ที่มีผูส้มคัรเพียงคนเดียว นำยจ ำลอง แกว้ไทรนนัท ์(แชมป์เก่ำ) ไดร้บัคะแนนไป 4,778 คะแนน 

โดยมีผูม้ำลงคะแนน 7,690 คะแนน 

 -สว่น อบต.ชยัเกษม กกต.จงัหวดัก ำลงัประสำน กกต.สว่นกลำงเพื่อเปิดรบัสมคัรใหมเ่นื่องจำก นำยพฒันธิชยั ขนำบแกว้ 

ผูส้มคัรเพียงรำยเดียวเสยีชีวิตก่อนวนัลงคะแนนเพียง 1 วนั 

ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนเพ่ิมเติมวำ่ส ำหรบับรรยำกำศกำรลงคะแนนเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ภำพรวมมีผูอ้อกมำใชส้ทิธ์ิเกินกวำ่

รอ้ยละ 70. 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/central/2253320 
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“น้องแพนต้า” คนข้ามเพศ ไดใ้จชาวบ้าน ซิวต าแหน่ง นายก อบต.ท่าค้อ 

28 พฤศจิกำยน 2564 19:29 น. 

 

 

 

 

ฮือฮา “น้องแพนต้า” คนข้ามเพศ ได้ใจชาวบ้าน ผลนับคะแนนซวิต าแหน่ง นายก อบต.ทา่ค้อ เมืองนครพนม 

เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ หลงัปิดหีบเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (นำยก อบต.) และสมำชิกสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) ในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนมเรยีบรอ้ยแลว้ในเวลำ 17.00 น. เจำ้หนำ้ที่ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ไดต้รวจ

ควำมเรยีบรอ้ย ก่อนจะขำนคะแนนใหก้บัประชำชนที่มำลุน้ตำมหนว่ยเลือกตัง้แต่ละแหง่ไดท้รำบผลกำรเลือกตั้ง และที่ฮือฮำที่สดุอยู่

ที่ ต.ท่ำคอ้ อ.เมืองนครพนม เพรำะมีผูล้งสมคัรเป็นนำยก อบต. จ ำนวน 3 เบอรด์ว้ยกนั ไดแ้ก่ เบอร ์1 นำงเดือนเพ็ญ คณุศรีเมือง 

อำย ุ58 ปี เบอร ์2 นำยพิชญำ โพชรำษฎร หรือ นอ้งแพนตำ้ อำย ุ47 ปี เป็นบคุคลขำ้มเพศ อดีตสำรวตัรก ำนนั ต.ท่ำคอ้ และเบอร์ 3 

นำยชมุพร ศรปีระจกัษ์ อำย ุ49 ปี ท่ีกลุม่กำ้วหนำ้ของนำยธนำธร จึงรุง่เรอืงกิจ สง่เขำ้ชิงต ำแหนง่ 

ผลกำรนบัคะแนนปรำกฏวำ่ นำยพิชญำ หรือ นอ้งแพนตำ้ คนขำ้มเพศ ไดร้บักำรไวว้ำงใจจำกประชำชนเลอืกใหเ้ป็นนำยก 

อบต.ทำ่คอ้ คนใหม ่โดยมีคะแนนน ำเบอร ์1 หลำยรอ้ยแตม้ สว่นเบอร ์3 กลุม่กำ้วหนำ้ ยงัสูค้ะแนนทัง้สนำมเลอืกตัง้ใหญ่ กลำง และ

สนำมเลก็ไมไ่ด ้

หลงัทรำบผลคะแนน นอ้งแพนตำ้ ว่ำที่นำยก อบต.ท่ำคอ้ เปิดเผยว่ำ รูส้ึกตื่นเตน้เพรำะตวัเองเป็นบุคคลขำ้มเพศที่ตอ้ง

ท ำลำยก ำแพงที่หนำมำกกวำ่ประชำชนจะยอมรบัในกำรผลงำนของตน และขอยืนยนัวำ่จะท ำหนำ้ที่นำยกฯ ใหด้ีที่สดุ นโยบำยที่ช่วง

หำเสยีงจะเรง่ด ำเนินกำรทนัทว่งที ทัง้ถนน ไฟฟำ้ น ำ้อปุโภคบรโิภค และขอบคณุทกุคะแนนเสยีงที่มอบใหน้อ้งแพนตำ้ 

นอ้งแพนตำ้ ว่ำที่นำยก อบต.ท่ำคอ้ มีนิสยักระตุง้กระติง้มำแต่เล็กๆ และคน้พบตัวเองว่ำเป็นบุคคลขำ้มเพศ แต่ไม่ใช่

อุปสรรคในกำรท ำงำน โดยก่อนนีเ้ป็นสำรวตัรก ำนนัก็ท ำงำนจิตอำสำมำโดยตลอด จึงเป็นที่รกัใคร่แก่ชำวบำ้น ก่อนจะลำออกมำ

สมคัรเลือกตัง้เป็นนำยก อบต.ท่ำคอ้ นอ้งแพนตำ้ไดแ้ปลงเพศและมีสำมีเป็นชำวองักฤษ แต่ตอนนีเ้ดินทำงมำเมืองไทยไม่ไดเ้พรำะ

จำกสถำนกำรณโ์รคโควิดระบำด 

ส ำหรบัในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนม มีจ ำนวน อบต.รวมทัง้สิน้ 81 แหง่ โดยมีจ ำนวน ส.อบต.หมูบ่ำ้นละ 1 คน (ยกเวน้บำงแหง่

หำก อบต.ใดมีเขตเลอืกตัง้ไมถ่ึง 6 เขตเลอืกตัง้ ใหส้ภำ อบต.นัน้มี ส.อบต.ได ้6 คน และมีรำยละเอียดยอ่ยเพิ่มเตมิอีก 5 ขอ้หลกัฯลฯ) 

สถำนกำรณภ์ำพรวมในแตล่ะหนว่ย ไมม่ีพบกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักฎหมำยเลอืกตัง้ 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/522129/ 
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รวบคาคหูา! ‘สาว19’สวมสทิธิเลือกตั้ง โดนจับไต๋ได้ ใส่แมสก ์ใช้บัตรประชาชนพี ่

28 พฤศจิกำยน 2564 18:02 น.  

 

 

 

 

เจำ้หนำ้ที่หนว่ยเลอืก "บำ้นปลำดกุ" อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี แจง้ต ำรวจจบักมุสำววยั 19 ปี ชำวบำ้นในพืน้ท่ีสวมสทิธิผูอ้ื่นมำเลอืกตั้ง 

ชีพ้ฤติกรรมแสบ เขำ้มำเลอืกตัง้ไปแลว้ 1 รอบ กลบัไปบำ้นเปลีย่นชดุใหมถื่อบตัรประชำชนพี่สำว อำศยัจงัหวะคนเยอะ แสดงตวัเขำ้

ไปในคหูำ แตเ่จำ้หนำ้ที่คนหมูบ่ำ้นเดียวกนัสงสยั เขำ้ทกัทว้งเรือ่งเลยแดง โดนรวบตวัคำคหูำเลอืกตัง้พรอ้มของกลำงทนัที 

เมื่อวนัท่ี 28 พ.ย. เจำ้หนำ้ที่ประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้หมูท่ี่ 3 บำ้นปลำดกุ อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี ซึง่ตัง้อยูท่ี่วดัแสงทองบำ้น

ปลำดกุ ไดป้ระสำนให ้ต ำรวจสภ.เมืองอบุลรำชธำนี เขำ้จบักมุตวั น.ส.เอ (นำมสมมตุิ) อำย ุ19 ปี ชำวบำ้นในพืน้ท่ีที่ ก่อเหตสุวมสทิธิ

ของพี่สำวตวัเอง โดยเจำ้หนำ้ที่คมุตวัไปสอบสวนด ำเนินคดีขอ้หำ “….ควำมผิด พ.ร.บ.เลอืกตัง้ ม.84 รูว้ำ่ไมม่ีสทิธ์ิแตพ่ยำยำมใชส้ทิธ์ิ

เลอืกตัง้ และ ม. 137 แจง้ควำมเท็จตอ่เจำ้พนกังำน…” 

ทัง้นีส้บืเนื่องจำก ทำงเจำ้พนกังำนหนว่ยเลอืกตัง้ สงัเกตพบวำ่ น.ส.เอ ไดม้ำใชส้ทิธิตวัเองเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้ก็กลบัไป

บำ้นพกัแตง่ตวัใหมโ่ดยน ำบตัรของพี่สำวตวัเองมำขอใชส้ทิธิเลอืกตัง้อีกรอบ โดยอำศยัจงัหวะที่เจำ้พนกังำนดแูลควำมเรยีบรอ้ยใน

คหูำไปเขำ้หอ้งน ำ้ และพนกังำนตรวจสอบสทิธ์ิเลอืกตัง้ ก ำลงัวุน่กบัประชำชนท่ีเขำ้มำแสดงตนลงช่ือใชส้ทิธิ ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ไปยงั

คหูำเลอืกตัง้ไดส้  ำเรจ็ อยำ่งไรก็ตำมจงัหวะทีเ่จำ้พนกังำนดแูลควำมเรยีบรอ้ยกลบัมำยงัคหูำ พบพิรุธเพรำะจ ำไดว้ำ่ น.ส.เอ เป็นคนใน

พืน้ท่ีเขำ้มำเลอืกตัง้ไปแลว้ จงึให ้น.ส.เอ เปิดหนำ้กำกอนำมยั และตรวจสอบดบูตัรประชำชน พบวำ่มีกำรสวมสทิธิเลอืกตัง้แทนคน

อื่นจรงิ 

ดำ้น นำงชมศิลป์ นพรตัน ์ผอ.หนว่ยเลอืกตัง้บำ้นปลำดกุจดุเกิดเหต ุกลำ่ววำ่ ผูท้ี่ไปใชส้ทิธิแทนคนอื่นนัน้ มีควำมจงใจ

ตัง้ใจท ำผิดเน่ืองจำกตวัเองมำใชส้ทิธ์ิแลว้ กลบับำ้นไปและเปลีย่นเครือ่งแตก่ำยลบัมำแสดงตนแทนคนอื่นใชส้ทิธิ โชคยงัดีที่

เจำ้หนำ้ที่ซึง่เป็นคนหมูบ่ำ้นเดียวกนัเกิดควำมสงสยั มีกำรทกัทว้งใหผู้ก้ระท ำผิดเปิดแมสออก จนน ำมำสูก่ำรจบักมุดงักลำ่ว....  

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/521949/ 
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ผู้สมัคร นายก อบต. วังน ้าคู้ คะแนนเท่ากัน 2 คน เตรียมจับสลากวัดดวงบ่าย 2 

29 พ.ย. 2564 11:19 น. 

 

 

 

 

 

กรณีผู้สมัคร นายกฯ อบต.วังน ้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คน ส านักปลัดฯ ได้แจ้งผู้สมัครทั้ง 2 ว่า
จะมีการจับสลากในเวลา 14.00 น.ตามระเบียบของ กกต.หลังไม่มีร้องขอนับคะแนนใหม่ 

เมื่อเวลำ 08.30 น. วนัที่ 29 พ.ย. ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวงัน ำ้คู ้อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผลกำร

เลอืกตัง้กฎวำ่ผูส้มคัรนำยก อบต.วงัน ำ้คู ้ไดค้ะแนนเสยีงเทำ่กนัคือ 1,213 คะแนน 

 นำยวชัรพงษ์ ปำงค่ำ หวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต.วงัน ำ้คู ้อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่ำ ตำมระเบียบ พ.ร.บ.กำรเลือกตัง้ 

พ.ศ.2562 แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 181-183 กรณีที่ผูส้มคัรมีคะแนนเท่ำกันตอ้งใชว้ิธีจับสลำก ซึ่งกรณี ผูส้มคัรนำยก อบต.วงัน ำ้คู ้ทัง้

หมำยเลข 1 และหมำยเลข 2 มีผลคะแนนเท่ำกนัคือ 1,213 คะแนน ขณะนีป้ลดั อบต.วงัน ำ้คูใ้นฐำนะผูอ้  ำนวยกำรเลือกตัง้ อบต.วงั

น ำ้คู ้ไดแ้จง้ กกต.จ.พิษณโุลก ทรำบแลว้ และติดต่อใหผู้ส้มคัรทัง้ 2 รำยทรำบว่ำวนันีจ้ะมีกำรจบัสลำกในเวลำ 14.00 น. ท่ี อบต.วงั

น ำ้คู ้ซึง่จำกกำรนบัคะแนนที่หนว่ยที่ผำ่นมำไมม่ีกำรรอ้งเรยีนใหน้บัคะแนนใหม ่จึงตอ้งด ำเนินกำรจบัสลำก 

ส ำหรบัผลกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลวงัน ำ้คูว้นัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยนที่ผำ่นมำหมำยเลข 1 

จ่ำสิบเอกพินิจ อำจคิดกำร ได ้1,213 คะแนน หมำยเลข 2 นำยวิเศษ ยำคลำ้ย ได ้1,213 คะแนน มีผูม้ีสิทธ์ิ 3,371 มีผูม้ำใชส้ิทธ์ิ 

2,518 บตัรเสยี 67 บตัร ไมป่ระสงคล์งคะแนน 25 บตัร. 

 

 อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2253307 
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แพ้เลือกตั้ง อบต. "วาริน จ๋ิม หอมสุด" รับ ใช่ว่าดงัแล้วจะได้ บอกท าเต็มที่แล้ว 

28 พ.ย. 2564 21:43 น. 

 

 

 

 

 

ผู้สมัครสมาชิก อบต.วังทอง คนดัง จากป้าย "วาริน จ๋ิม หอมสุด" ทีฮ่ือฮาในโลกโซเชียล แพ้เลือกตั้ง เจ้าตวับอกท าเต็มที่

ที่สุดแลว้ ใช่ว่าดังแลว้จะได้ แต่ไม่เป็นไรยงัมีเวลา คร้ังหน้าอาจลงสมัครอกี 

เมื่อเวลำ 17.00 น. วนัที่ 28 พ.ย. ท่ีศนูยเ์รียนรูบ้ำ้นโรงบ่ม (เขำสมอแคลง) หมู่ 11 ต.วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก นำงวำ

รนิ หอมสดุ ผูส้มคัรสมำชิก อบต.หมูท่ี่ 11 บำ้นโรงบม่ (เขำสมอแคลง) เบอร ์3 ที่มีขำ่วเผยแพรใ่นโลกโซเชียลและสือ่หลกัถึงกำรเขียน

ปำ้ยประชำสมัพนัธแ์ลว้น ำช่ือเลน่คือ “จ๋ิม” ไวห้นำ้นำมสกลุโดยไมม่ีวงเลบ็ จนเป็นท่ีกลำ่วขำนเลน่กนัวำ่ “จ๋ิม หอมสดุ” พรอ้มกบัญำติ

พี่นอ้งและผูส้นบัสนนุไดม้ำรอดกูำรนบัคะแนนเลือกตัง้สมำชิกและนำยก อบต.วงัทอง หลงัมีกำรปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ดว้ย

ใจจดใจจ่อ 

 ผลปรำกฏว่ำ นำงวำริน แพก้ำรเลือกตัง้ โดยเจำ้ตวับอกกบัผูส้ื่อข่ำวว่ำ ต่อจำกนีจ้ะไปท ำหนำ้ที่ อำสำสมคัรสำธำรณสขุ

ประจ ำหมูบ่ำ้น หรอื อสม. เป็นอำสำสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรอืน อปพร. และคำ้ขำยตอ่ไป พรอ้มเช่ือวำ่กำรเลอืกตัง้ครัง้นีม้ีนอกมใีน

อยูแ่ลว้ เพรำะญำติพี่นอ้งฝ่ังตนเองไมเ่ยอะเทำ่ผูส้มคัรคนอื่น และคนที่แขง่ดว้ยยงัเป็นคนเก่ำ สว่นตวัเป็นคนใหม ่ก็ไมใ่ช่วำ่พอดงัแลว้

จะได ้ยืนยนัว่ำที่ผ่ำนมำพยำยำมหำเสียงที่สดุแลว้ ลงพืน้ที่ไปทุกบำ้ย เมื่อครัง้แรกของกำรลงเลือกตัง้ไม่ไดก็้ไม่เป็นไร มองว่ำยงัมี

เวลำ ครัง้หนำ้อำจจะลงสมคัรอีกครัง้ 

 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2253041 
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ตีโจทย ์กกต. นับถอยหลังเลือกตั้ง 

28 พฤศจิกำยน 2564 9:34 น. 

 

 

 

 

เร่ืองกระบวนการจัดเลือกตั้ง นอกจากอ านวยความสะดวกประชาชน ก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน
ศรัทธาได้ และเชื่อว่าการเลือกตั้งคร้ังต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคเพราะได้ถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่าน
มาแล้ว 

 ท่ำมกลำงบรรยำกำศคึกคกัของกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

(อบต.) ที่เริม่นบัถอยหลงัสูก่ำรเปิดคหูำเลอืกตัง้ในวนัท่ี 28 พ.ย.นี ้ภำยใตบ้รบิททำงกำรเมืองระดบัชำติที่เริม่คกึคกัไมแ่พก้นั ภำยหลงั

รฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลบงัคบัใช ้รวมทัง้กำรขยบัแกพ้ระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู(พ.ร.ป.)ที่เก่ียวขอ้ง 2 ฉบบั คือ 

พ.ร.ป.ว่ำดว้ย กำรเลือกตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง  “ทีมกำรเมืองเดลินิวส์” จึงถือโอกำสสนทนำกับ “แม่บำ้น 

กกต.” พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.)  ถึงแนวทำงในกำรจัดกำรเลือกตัง้ อบต. รวมทัง้กำร

เตรยีมกำรส ำหรบักำรเลอืกตัง้ระดบัชำติในอนำคต 

โดย “พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ เปิดฉำกกลำ่ววำ่ ดว้ยควำมพรอ้มของ กกต. และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในกำรจดักำรเลือกตัง้ อบต. 

ที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ว่ำ ส ำหรบักำรเตรียมควำมพรอ้มกำรเลือกตัง้ อบต. 5,300  แห่ง ทั่วประเทศ จนถึงวนันีย้งัไม่ไดร้บัรำยงำนปัญหำ

อปุสรรคใด ทัง้เรื่องกำรจดัหนว่ยเลอืกตัง้ กำรอบรมกรรมกำรประจ ำหนว่ย ซึง่เรยีบรอ้ยทกุอยำ่ง 

แตม่ีสถำนกำรณท์ี่นำ่เป็นหว่ง 2 อยำ่ง คือ 1. สถำนกำรณโ์ควิด-19 ซึง่กลวัวำ่ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้จะไมก่ลำ้ออกมำใชส้ทิธิ เรือ่ง

นีข้อใหม้ั่นใจวำ่หนว่ยเลอืกตัง้เรำเป็นหนว่ยเลอืกตัง้ที่ไมส่ำมำรถเป็นท่ีแพรก่ระจำยเชือ้ไดอ้ยำ่งแนน่อน 

 เพรำะวำ่กำรออกแบบหนว่ยเลอืกตัง้ มีกำรออกแบบรว่มกบักรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ซึง่กำรออกแบบคอ่นขำ้ง

ละเอียด และที่ผำ่นมำทัง้กำรเลอืกตัง้ซอ่ม ส.ส. เลอืกตัง้ อบจ. เลอืกตัง้เทศบำล ไมเ่คยไดร้บัรำยงำนวำ่มำใชส้ทิธิเลอืกตัง้แลว้ติดเชือ้

โควิด-19 เลย ดงันัน้ขอใหป้ระชำชนมีควำมมั่นใจในกำรมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ และ  2. สถำนกำรณน์ ำ้ท่วมในบำงพืน้ที่ ซึ่งตอนนีม้ี

กฎหมำยรองรบัอยู่แลว้หำกพืน้ที่ใดไม่สำมำรถจัดใหม้ีกำรเลือกตัง้ก็สำมำรถเลื่อนกำรเลือกตัง้ในจุดนัน้ออกไปได ้ซึ่งเป็นอ ำนำจ

หนำ้ที่ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ และกรรมกำรประจ ำหน่วย ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมที่มีกฎหมำยรองรบั ซึ่งที่ผ่ำนมำเวลำเกิด

เหตกุำรณน์ ำ้ทว่มกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ก็ยงัสำมำรถจดักำรเลอืกตัง้ได้ 

 “อย่ำงไรก็ตำมถึงตอนนีพ้ดูไดว้ำ่เรำพรอ้ม 100 เปอรเ์ซ็นต ์ที่จะจดักำรเลือกตัง้ได ้เพื่อใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ไดอ้อกมำใชส้ทิธิ

ได”้ 
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@ กกต.ตัง้เปำ้กำรเลอืกตัง้อบต.ในครัง้นีอ้ยำ่งไร 

ในกำรเลอืกตัง้ อบต.ครัง้นีเ้รำคำดหวงัวำ่จะมีผูม้ำใชส้ทิธิ 70 เปอรเ์ซ็นต ์เพรำะผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้แตล่ะต ำบล คงรบัรูร้บัทรำบ

แลว้ว่ำ จะตอ้งเลือกคนท่ีมำบรหิำรจดักำรภำษี เพื่อดแูลในต ำบล หมู่บำ้น ซึ่งประชำชนคงตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรือ่งนี ้สว่นที่มี

คนกล่ำวว่ำ เป็นเรื่องอ ำนำจเงินกับอิทธิพลนัน้ หำกประชำชนออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้กันใหเ้ยอะๆ ผมคิดว่ำเรื่องอ ำนำจเงินและ

อิทธิพลก็คงจะหมดไปในอนำคต เพรำะฉะนัน้อยำกฝำกผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้รว่มมือรว่มใจกนัออกมำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในครัง้นี  ้

@ อยำกฝำกอะไรกบัประชำชนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ อบต. ทั่วประเทศ ในกำรออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ 

ขอใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้ตดัสินใจว่ำ จะเลือกใครไปท ำหนำ้ที่ สมำชิกอบต. และนำยกอบต. โดยอำจจะดจูำกนโยบำย คนที่

เสยีสละ มีจิตสำธำรณะ หรอือะไรก็ตำม แตอ่ยำ่ค ำนงึถึงผลประโยชน ์เงินทอง หรอือิทธิพลใดๆ ทัง้นีเ้มื่อตดัสนิใจวำ่จะเลอืกใคร ตอน

ออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ขอใหส้วมใสห่นำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ และขอใหผู้ม้ีสทิธิเลือกตัง้สงัเกตบตัรเลอืกตัง้ใหด้ี โดยบตัรเลอืกตัง้สี

แดง คือ บตัรเลือกตัง้นำยกอบต. ซึ่งจะสำมำรถเลือกไดแ้ค่เบอรเ์ดียว สว่นบตัรเลือกตัง้สีน ำ้เงินเป็นกำรเลือกสมำชิก  ซึ่งจะเลือกได้

ตำมจ ำนวนที่พึงมี บำงพืน้ที่อำจจะเลือกได ้2 เบอร ์บำงพืน้ที่อำจจะเลือกไดเ้บอรเ์ดียว เพรำะฉะนัน้ใหไ้ปดูที่หนำ้หน่วยเลือกตัง้ 

นอกจำกนัน้ขอใหต้รวจสอบดว้ยว่ำ ผูส้มัครรบัเลือกตัง้ที่เรำจะเลือกนัน้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้หรือไม่ โดยสำมำรถ

ตรวจสอบไดท้ี่หนำ้หนว่ยเลอืกตัง้ 

 นอกจำกนัน้เมื่อเขำ้คหูำเลือกตัง้จะมีเจำ้หนำ้ที่ อสม.ตรวจวดัอณุหภูมิ และจะมีจุดลำ้งมือ หลงัจำกใชส้ิทธิเลือกตัง้เสร็จ

แลว้ก็จะมีจดุใหล้ำ้งมือ สว่นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่มีอณุหภมูิรำ่งกำยตัง้แต ่37.5 ขึน้ไปนัน้ อำจใหน้ั่งพกัรอ แต่หำกวดัอณุหภมูิอีกครั้งยงั

เกิน 37.5 อยู ่ก็จะถือเป็นกลุม่เสีย่งติดเชือ้ได ้ก็จะใหไ้ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในคหูำพิเศษ ซึง่จะมีกำรท ำควำมสะอำดทกุครัง้ที่มีผู้ไปใชส้ทิธิ 

พอใชส้ิทธิเลือกตัง้เสร็จก็จะมีเจำ้หนำ้ที่สำธำรณสขุรบัตวัไปตรวจรกัษำต่อไป สว่นผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ตอ้งกำรน ำปำกกำไปเอง ควรใช้

ปำกกำลกูลืน่สนี  ำ้เงินเทำ่นัน้ 

 “ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เมื่อเขำ้ไปในคหูำเลือกตัง้ และรบับตัรเลือกตัง้แลว้ ใหก้ำบตัรตำมปกติแลว้พบับตัร ก่อนหย่อนลงหีบบตัร

เลือกตัง้ แต่อย่ำไปฉีกบัตรเลือกตัง้เพรำจะถูกด ำเนินคดีอำญำได ้เพรำะส่วนใหญ่เมื่อกำผิดแลว้จะไปฉีกบัตรทิง้ ซึ่งจะท ำใหม้ี

ควำมผิดขึน้มำได”้ 

@ ขณะนีร้ฐัธรรมนญูฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลบงัคบัใช ้จึงตอ้งมีกำรแกไ้ข  พ.ร.ป. 2 ฉบบั ซึ่งถกูมองว่ำ เป็นสญัญำณที่อำจจะมีกำร

น ำไปสูก่ำรเลอืกตัง้ กกต.มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัเลอืกตัง้ ส.ส.มำกนอ้ยแคไ่หน 

 ในส่วนกระบวนกำรแกไ้ขกฎหมำยก็อยู่ในกระบวนกำรที่ตอ้งท ำ ส่วนกำรจัดกำรเลือกตัง้ของ กกต. ในฐำนะผูท้ี่จัดกำร

เลือกตัง้โดยตรง เรำก็ไดถ้อดบทเรยีนจำกกำรเลือกตัง้ครัง้ที่ผ่ำนมำ โดยจะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนใหม้ำกที่สดุ เช่น 

ในกำรเลือกตัง้ลว่งหนำ้ที่ผ่ำนมำจะมีประชำชนไปรอใชส้ิทธิตอ่หน่วยคอ่นขำ้งมำก ครัง้นีก็้ตอ้งมีกำรปรบัปรุงเนื่องจำกมีสถำนกำรณ์

โควิด-19 ซึง่จะตอ้งมีกำรเวน้ระยะหำ่ง รวมทัง้จะตอ้งมีกำรจดักำรเรือ่งกำรลงทะเบียนใชส้ิทธิลว่งหนำ้ 

 รวมทัง้เรื่องบตัรเลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัร ซึ่งกกต.ไดท้ ำควำมตกลงกบักระทรวงกำรต่ำงประเทศ ว่ำ จะขอใหม้ีกำรนบั

คะแนนนอกรำชอำณำจกัรแลว้สง่ผลคะแนนทำงอิเล็กทรอนิกส ์เขำ้มำแทน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหำเหมือนที่เคยเกิดขึน้  นอกจำกนัน้



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

83 

 

กำรรำยงำนคะแนนผลกำรเลอืกตัง้แตล่ะหนว่ยจะมีกำรรวบรวมในระบบดิจิตอล เพื่อใหส้ำมำรถสบืคน้ไดง้่ำยขึน้ เป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดนี ้

ก็เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกประชำชนใหม้ำกที่สดุ 

@ จำกกำรด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.ตลอดหลำยปี มีอะไรที่ตอ้งปรบัปรุง ใหส้  ำนกังำนกกต. มีควำมน่ำเช่ือถือ และเรียกศรทัธำ

จำกประชำชนหรอืไม ่

 เรื่องกระบวนกำรจัดเลือกตัง้ กกต.จะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท  ำใหป้ระชำชนเกิดควำม

เช่ือมั่นศรทัธำได ้รวมทัง้จะตอ้งจดักำรเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปอย่ำงสจุริต เที่ยงธรรม แกปั้ญหำปัญหำกำรซือ้เสียง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนีเ้ป็ น

แนวทำงที่ดีส  ำหรบัอนำคต อย่ำงไรก็ตำมคิดวำ่กำรเลือกตัง้ครัง้ตอ่ไปไม่น่ำจะมีปัญหำอปุสรรคอะไรมำก เพรำะมีกำรแกปั้ญหำโดย

ถอดบทเรยีนจำกกำรเลอืกตัง้ครัง้ที่ผำ่นมำแลว้ 

@ จำกกระแสข่ำวกำรอยู่ในบญัชีส ำรอง ส.ว.นัน้ จะสง่ไมต้่อภำรกิจในต ำแหน่งเลขำธิกำร กกต. ส ำหรบัเลขำธิกำรกกกต.คนใหม่

อยำ่งไร 

 ตอนนีย้งัอยูต่  ำแหนง่เลขำธิกำร กกต.อยู ่ก็ยงัท ำหนำ้ที่เต็มที่ พอถึงวนันัน้จรงิๆ คอ่ยวำ่กนัอีกที 

 

อำ้งองิ :  https://www.dailynews.co.th/articles/520203/ 

  

https://www.dailynews.co.th/articles/520203/
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งานเลีย้ง สังสรรค ์พรรครัฐบาล ชีอ้นาคต ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 - 08:03 น. 

 

 

 

 

09.00 INDEX งานเลีย้ง สังสรรค ์พรรครัฐบาล ชีอ้นาคต ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

ทัง้ๆ ที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ยืนยนัที่จะอยู่กบั พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ ทัง้ๆ ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ ยืนยนั

อยำ่งเฉียบขำด วำ่ มีแต ่“ควำมตำย” เทำ่นัน้ท่ีจะพรำกออกจำกกนั 

ถำมก็คือ ท ำไมจึงยงัมีขำ่วควำมขดัแยง้ แตกแยกและน ำไปสูก่ำรแยกตวัภำยในพรรคพลงัประชำรฐั 

 ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวที่ นำยสรุิยะ จึงรุง่เรืองกิจ จะน ำพลพรรค “กลุม่สำมมิตร” หวนกลบัพรรคเพื่อไทย ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวที่ นำย

วิรชั รตันเศรษฐ จะตีจำกไปอยูก่บัพรรคภมูิใจไทย 

 มีควำมเป็นไปไดว้ำ่อำจเป็นข่ำวในลกัษณะที่ “ปลอ่ย” ออกมำ ซึ่งเป็นไปไดท้ัง้จำกภำยนอกและจำกภำยใน กระนัน้ ก็ตอ้ง

ยอมรบัวำ่วิถีด ำเนินแหง่ขำ่วลกัษณะนีม้ีปัจจยั “ภำยใน” ชีข้ำดอยำ่งส ำคญั 

 ยงัคงเป็นปัจจยัอนัเนื่องจำกปมแหง่ควำมขดัแยง้ระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ กบั ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผำ่ 

 จะตดัปัจจยันีอ้อกไปไดจ้ ำเป็นตอ้งสรำ้งควำมกระจ่ำง 

มีแตรู่ปธรรมแหง่ควำมเป็นมิตรระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ กบั ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผำ่ เทำ่นัน้จึงจะสยบขำ่วลอืไป

ได ้

 กำรเลีย้งสงัสรรคพ์รรครว่มรฐับำลที่มีพรรคพลงัประชำรฐัเป็นเจำ้ภำพในวนัศกุรท์ี่ 3 ธันวำคม จึงทรงควำมหมำยเป็นอยำ่ง

สงูทำงกำรเมือง แมจ้ะด ำเนินไปในลกัษณะพิธีกรรม 

 โดยมลูฐำนท่ีสดุคือภำพอนัสะทอ้นสนัถวมิตรของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ กบั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

 ขณะเดียวกนั จะมองขำ้มภำพแหง่ควำมเป็นมิตรระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ กบั ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ และนำง

นฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์ไปไดอ้ยำ่งเด็ขำด 

 

รวมถึงภำพสมัพนัธม์ั่นคงกบัหวัหนำ้พรรคภมูิใจไทยหวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์หวัหนำ้พรรคชำติไทยพฒันำ 

หำกไมม่ี “ภำพ” เหลำ่นีป้รำกฏก็มิอำจสยบ “ขำ่วลอื” ลงได ้
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ปฏิบตัิกำรกำ้วต่อไปไม่ว่ำจะมองจำกดำ้นของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ไม่ว่ำจะมองจำกดำ้นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สวุรรณ จึงเป็นปฏิบตัิกำรในเชิงจิตวิทยำอยำ่งเป็นดำ้นหลกั 

 จ ำเป็นตอ้งยดึโยงอยูก่บัพรรคพลงัประชำรฐัไมห่นัเหไปไหน 

แมจ้ะยืนยนัรูปธรรมแหง่กำรตอ้งสยบยอมตำมแนวทำงที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ ก ำหนดก็ยำกจะหลกีเลีย่งไดพ้น้ 

 เพรำะทัง้หมดคือ ลขิิตแหง่ “บรูพำพยคัฆ”์ อยำ่งเป็นจรงิ 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3063156 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3063156
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เจาะข้อมูล “นิวโหวตเตอร”์ มีสิทธิเลอืกตั้งปี 66 กว่า 8.1 แสน 

29 พ.ย. 2564 เวลำ 10:56 น.73 

 

 

เจาะข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่าสุดปี 2564 มีรวม 52 ล้านคน หากนับเฉพาะ “นิวโหวตเตอร”์ ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งใหญ่
คร้ังแรกในปี 2566 กวา่ 8.1 แสนคน แตน้่อยกว่าปี 2562 ราว 2.5 หม่ืนคน 

กรุงเทพธุรกิจ รำยงำนขอ้มูลจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ถึงจ ำนวนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ เมื่อเดือน ต.ค.2564 

พบวำ่ จ ำนวนผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ทั่วประเทศ รวม 52,045,889 คน แบง่เป็นผูช้ำย 25,040,108 คน ผูห้ญิง 27,005,781 คน โดยจงัหวดั

ที่มีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้มำกที่สดุคือ กทม. จ ำนวน 4,478,150 คน เป็นผูช้ำย 2,047,984 คน ผูห้ญิง 2,430,166 คน 

 ส่วนจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตัง้เกิน 1 ลำ้นคนขึน้ไป ได้แก่ จ.นครรำชสีมำ จ ำนวน 2,114,640 คน จ.อุบลรำชธำนี 

1,465,306 คน จ.ขอนแก่น 1,451,428 คน จ.เชียงใหม่ 1,325,518 คน จ.บุรีรมัย ์1,245,063 คน จ.อุดรธำนี 1,247,062 คน จ.

นครศรีธรรมรำช 1,216,706 คน จ.ชลบุรี 1,210,208 คน จ.ศรีสะเกษ 1,161,281 คน จ.สงขลำ 1,088,973 คน จ.สมุทรปรำกำร 

1,072,182 คน จ.รอ้ยเอ็ด 1,057,389 คน จ.นนทบรุ ี1,044,457 คน 

ขณะที่จ ำนวนประชำกรทั่วประเทศของไทย ขอ้มลูจำกประกำศส ำนกัทะเบียนกลำง กระทรวงมหำดไทย ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 

2563 เฉพำะบคุคลที่มีสญัชำติไทย จ ำนวน 65,228,120 คน เป็นผูช้ำย 31,874,308 คน ผูห้ญิง 33,353,812 คน 

 สว่นขอ้มลูจำกส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ เมื่อปี 2563 พบว่ำบคุคลประเภท “นิวโหวตเตอร”์ หรือบคุคลที่มีสิทธิเลือกตัง้ครัง้

แรกตอนอำย ุ18 ปี มีจ ำนวนรวมทั่วประเทศ 791,563 คน สว่นใน กทม. มีจ ำนวน 61,622 คน (ปัจจุบนัในปี 2564 บคุคลเหลำ่นีจ้ะ

อำย ุ19 ปีแลว้) 

ดงันัน้หำกมีกำรเลือกตัง้ผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ผูว้่ำฯ กทม.) ในช่วงปี 2565 และกำรเลือกตั้งทั่วไป (เลือกตัง้ ส.ส.) 

ในช่วงปี 2566 ตอ้งดสูดัสว่นบคุคลประเภท “นิวโหวตเตอร”์ โดยเทียบเคียงจำกฐำนสถิติขอ้มลูในปี 2563 จะพบวำ่ บคุคลอำย ุ16 ปี

ทั่วประเทศ (จะมีสิทธิเลือกตัง้ ส.ส.ครัง้แรกในปี 2566) จ ำนวน 811,607 คน สว่นบคุคลอำย ุ17 ปีเฉพำะในพืน้ที่ กทม. (จะมีสิทธิ

เลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.ครัง้แรกในปี 2565) จ ำนวน 61,351 คน 

ทัง้นีห้ำกน ำบุคคลอำย ุ16 ปี ที่จะเป็น “นิวโหวตเตอร”์ ในกำรเลือกตัง้ปี 2566 เทียบกับบุคคลอำย ุ20 ปีในปี 2564 ที่มี

จ ำนวน 836,685 คน ซึง่เป็น “นิวโหวตเตอร”์ ในกำรเลอืกตัง้ ส.ส.ปี 2562 พบวำ่ “นิวโหวตเตอร”์ ในกำรเลอืกตัง้ปี 2566 จะมีจ ำนวน

นอ้ยกวำ่เดิม 25,078 คน 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/politics/974495 
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