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รวมข่าว กกต. 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 145/2564 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                               

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต. เปิดรับฟังร่าง พ.ร.ป. พรรค แค่ปรับจ านวนบัญชีรายชื่อ  

ปัดชงแก้ไพรมารีหวั่นเข้าข้างพรรคใด 
10 

2 มติชนออนไลน์ เปิด พ.ร.ป. พรรคการเมือง ฉบับ กกต. ปรับแค่จ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
ยังไม่ชงแก้ไพรมารีโหวต 

11 

3 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมือง ประชาชน ส่งได้ถึง 20 ธ.ค. 12 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เปิดรับฟังร่าง พรป. พรรค ปัดชงแก้ไพรมารีโหวตหวั่นถูกมองเลือกข้าง 13 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองฉบับ กกต. ไม่ชงแก้ “ไพรมารีโหวต” 14 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คเลย ! ไทม์ไลน์ประกาศผล "เลือกตั้ง อบต." วันไหน-ถ้าถูกร้องเป็นอย่างไร 16 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. แจ้งประกาศผลเลือกตั้ง อบต. ภายใน 28 ธ.ค. 64 17 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ‘แสวง’รักษาการเลขา กกต. 18 
2 มติชนออนไลน์ ‘จรุงวิทย์’ อ าลาต าแหน่ง ‘เลขา กกต.’ ก่อนไปเป็น ส.ว. ฝากพนักงาน  

น าองค์กรสู่ที่ยอมรับ 
19 

3 MGR ออนไลน์ “จรุงวิทย์” อ าลาเลขาฯ กกต. ฝากพาองค์กรสู่การยอมรับ “ปกรณ์” ยินดี
พ้นพงหนาม ปัดแทรกแซงแต่งตั้ง 

20 

4 มติชนออนไลน์ กกต. ตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็น รักษาการเลขาธิการกกต – นายทะเบียน 
พรรคการเมือง มีผล 1 ธ.ค. นี ้

21 

5 แนวหน้าออนไลน์ ‘กกต.’ ต้ัง ‘ แสวง บุญมี’ เป็นรักษาการเลขาธิการ กกต. มีผล 1 ธ.ค. นี้ 22 
6 MGR ออนไลน์ "อิทธิพร" ลงนามตั้ง "แสวง บุญมี" รักษาการเลขาฯ กกต. มีผล 1 ธ.ค. 23 
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รวมข่าว กกต. 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ตั้ง" แสวง บุญมี" รักษาการเลขาธิการ กกต. - นายทะเบียนพรรคการเมือง 24 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตั้ง 'แสวง บุญมี' รักษาการเลขา กกต. - นายทะเบียนพรรค  

สัปดาห์หน้าถกสรรหาคนใหม่  
25 

9 มติชนออนไลน์ “กกต. เลย” เร่งสอบกรณีร้องนับคะแนนใหม่ เล็งส่งเรื่องให้ กกต. กลางพิจารณา 26 
10 บ้านเมืองออนไลน์ ตรังเตรียมจัดการเลือกตั้ง อบต. ใหม่ 2 แห่ง ผู้สมัครพ่าย VOTE NO 27 
11 MGR ออนไลน์ อดีตนายก อบต. บุรีรัมย์พ่ายยับกว่า 80 แห่ง ส.อบต. แพ้เลือกตั้ง 1-2 แต้ม

แห่ร้องนับคะแนนใหม่  
28 

12 แนวหน้าออนไลน์ กกต. กาญจน์ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต .72 แห่งอย่างไม่เป็นทางการ 29 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ “วิษณุ” ระบุ กม. ลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับ กกต. ต้องท าไพรมารีโหวต 34 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘วิษณุ’ เผยร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองฉบับ กกต. ยืนยันให้ท าไพรมารีโหวต  

ชี้ช่องแก้ไขในชั้นสภา 
35 

3 มติชนออนไลน์ ดับฝันพรรคการเมือง “วิษณุ” ยัน กม. ลูก ฉบับ กกต. ยังต้องท าไพรมารี่โหวต 36 
4 MGR ออนไลน์ “วิษณุ” เผย ได้เห็นร่าง พ.ร.บ. ประกอบ รธน. พรรคการเมือง ฉบับ กกต. แล้ว 37 
5 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เผยร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง กกต. ต้องท าไพรมารีโหวต 

หากยกเลิกต้องแก้ใขในสภาฯ 
38 

6 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ เห็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน. พรรคการเมืองฉบับ กกต. แล้ว 39 
7 ไทยรัฐออนไลน์  "วิษณุ" เผย ร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมืองของ กกต. ต้องท าไพรมารีโหวต 40 
8 บ้านเมืองออนไลน์ ดีใจเก้อ ! ผู้สมัคร ส.อบต. ร้อง กกต. ชนะเลือกตั้งสุดท้ายพลิกเสมอ  

อ้างมีแก้บัตรเสีย 
41 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พท. อัด “วิษณุ” ประดิษฐ์วาทกรรมช่วย “บิ๊กตู่” ครองอ านาจ ซัด กกต. เหลวแก้ซ้ือเสียง 43 
 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ดวลกันที่ทีมเศรษฐกิจ 44 
2 ข่าวสดออนไลน์ จุดยืน มุมมอง ต่อ เลือกตั้ง ‘ท้องถิ่น’ กรณี ‘ก้าวหน้า’ 46 
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1 ธ.ค. 2564 - 08:51 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดล้งนำมในค ำสั่ง กกต. แต่งตัง้ 

นำยแสวง บญุมี รองเลขำธิกำร กกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำร กกต. เนื่องจำก พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ ลำออก มีผลตัง้แต่  

วนัท่ี 1 ธ.ค. เป็นตน้ไป จนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

 ในกำรประชุม กกต. สัปดำห์หน้ำ ส ำนักงำน กกต. จะเสนอพิจำรณำเรื่องกำรสรรหำเลขำธิกำร กกต. คนใหม ่

ซึ่งตำมระเบียบ กกต. ต้องเปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครต้องมีอำยุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งและมีสัญญำจ้ำง 5 ปี  

สว่นรองเลขำธิกำร กกต. ที่วำ่ง 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร จะเปิดรบัสมคัร วนัท่ี 7-14 ธ.ค. นี ้

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6760292 

 

  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6760292
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต 
"สู่อีก 1 เส้นทางเกียรติยศ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง"  โดยมี นายแสวง บุญมี  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ผู้บริหารและพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด  
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 ถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
 
  

กรรมการการเลือกตั้ง  
แสดงมุทิตาจิต 

"สู่อีก 1 เสน้ทางเกยีรตยิศ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง" 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย 
ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน กกต. 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เปิดรับฟังร่าง พ.ร.ป. พรรค แค่ปรับจ านวนบัญชีรายชื่อ ปัดชงแก้ไพรมารีหวั่นเข้าข้างพรรคใด 

30 พ.ย. 2564 16:59    

 

 

 

 

กกต. เปิดรับฟังความคิดเหน็ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว แค่ปรับจ านวน ส.ส.บัญชีเหลอื 100 คน ให้สอดคล้อง รธน.
แก้ไขเพิ่มเติม ไร้ชงแกไ้พรมารีโหวต หวั่นถกูดึงเข้าข้างพรรคใดพรรคหน่ึง 

วนันี ้(30 พ.ย.) ส  ำนกังำน กกต.แจง้ว่ำ กกต.ไดจ้ัดท ำร่ำง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ใหม้ีควำม

สอดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1 ) พุทธศกัรำช 2564 เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะต่อ

คณะรฐัมนตร ีตำมมำตรำ 131(1) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย และไดน้ ำรำ่งกฎหมำยฉบบัดงักลำ่ว เผยแพรท่ำงเว็บไซต์

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ www.ect.go.th แลว้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญู จึงจดัใหม้ีกำรรบั

ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง โดยขอใหส้่งควำมคิดเห็นที่มีต่อร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูฉบบัดงักลำ่ว 4 ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ ส ำนกังำน กกต. ยื่นทำงไปรษณีย ์ทำง Email : polparty@ect.go.th 

หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 021438582 ภำยในวนัท่ี 20 ธนัวำคมนี ้

 ส ำหรบัรำ่ง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ที่ กกต.ด ำเนินกำรแกไ้ขมีทัง้สิน้ 4 มำตรำ สำระส ำคญัเป็นเพียงกำรแกไ้ขถอ้ยค ำ

ในมำตรำ 51(2) และ (3) ซึง่เก่ียวกบักำรสรรหำผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองจำกเดิม 150 คน  ให้

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่ก ำหนดจ ำนวน ส.ส.บญัชีรำยช่ือเหลอืไมเ่กิน 100 คนเทำ่นัน้ 

สว่นกระบวนกำรท ำไพรมำรโีหวตที่พรรคกำรเมืองตอ้งกำรใหม้ีกำรแกไ้ข กกต. ไมไ่ดม้ีกำรเสนอแกไ้ขมีรำยงำนวำ่ เนื่องจำก

มองว่ำ หำก กกต.แนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็อำจถกูกลำ่วหำไดว้่ำเขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง จึงควรเป็นเรื่องของ

พรรคกำรเมืองด ำเนินกำร   

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118814 
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เปิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับกกต. ปรับแค่จ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยงัไม่ชงแก้ไพรมารีโหวต 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 - 17:17 น. 

 

 

 

เปิดรำยละเอียดร่ำง พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ฉบบักกต. ปรบัแค่จ ำนวนส.ส.บญัชีฯ เหลือ100 คนใหส้อดคลอ้งรธน.แกไ้ข

เพิ่มเติม ยงัไมช่งแกไ้พรมำรโีหวต หวั่นถกูดงึเขำ้ขำ้งพรรคใดพรรคหนึง่ 

ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ ส ำหรบัรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ที่กกต.ด ำเนินกำรแกไ้ขมทีัง้สิน้ 4 มำตรำ สำระส ำคญัเป็นเพยีง

กำรแกไ้ขถอ้ยค ำในมำตรำ 51(2)และ(3) ซึ่งเก่ียวกบักำรสรรหำผูส้มคัรลงรบัเลือกตัง้ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองจำก

เดิม 150คน ให้สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ก ำหนดจ ำนวนส.ส.บัญชีรำยช่ือเหลือไม่เกิน 100 คนเท่ำนั้น ส่วน

กระบวนกำรท ำไพรมำรีโหวต ที่พรรคกำรเมืองตอ้งกำรใหม้ีกำรแกไ้ขกกต.ไม่ไดม้ีกำรเสนอแกไ้ข ทัง้นี ้มีรำยงำนวำ่ เนื่องจำกมองวำ่ 

หำกกกต.วำงแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็อำจถกูกลำ่วหำไดว้่ำเขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง จึงควรเป็นเรื่องของพรรค

กำรเมืองด ำเนินกำร 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3066065 
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กกต. เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ประชาชน ส่งได้ถงึ 20 ธ.ค. 

30 พ.ย. 2564 16:32 น. 

 

 

 

 

กกต. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ประชาชน ส่ง

ความเห็นได้ 4 ช่องทาง ถงึ 20 ธ.ค.นี ้

วนัที่ 30 พ.ย. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) จดัใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ภำยหลงั

รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พทุธศกัรำช 2564 มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ 22 พ.ย. 

2564 โดยมำตรำ 83 มำตรำ 86 และมำตรำ 91 ของรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่ำว ก ำหนดใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรประกอบดว้ยสมำชิก 

จ ำนวน 500 คน โดยเป็นสมำชิกซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ 400 คน สมำชิกซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้แบบบญัชีรำยช่ือ 

100 คน โดยใหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้แบบละ 1 ใบ และก ำหนดใหม้ีจ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) ที่แตล่ะจงัหวดัจะพงึมีและกำร

แบง่เขตเลอืกตัง้ รวมทัง้กำรค ำนวณสดัสว่นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตำมบญัชีรำยช่ือของแตล่ะพรรคกำรเมืองที่จะไดร้บัเลอืกตัง้ 

ทัง้นี ้กกต. ซึง่เป็นองคก์รอิสระ ไดจ้ดัท ำรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พทุธศกัรำช 2564 เพื่อเสนอ

ขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี ตำมมำตรำ 131 (1) ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย และไดน้ ำรำ่งพระรำชบญัญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูฉบบัดงักลำ่วเผยแพรท่ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ www.ect.go.th แลว้ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย จึงจดัใหม้ีกำรรบัฟังควำมคดิเห็นของประชำชนตอ่รำ่ง

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... โดยขอใหส้ง่ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรำ่งพระรำชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ด ้4 ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้, ยื่นทำงไปรษณีย,์ ทำง Email : 

polparty@ect.go.th หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2143 8582 ภำยในวนัท่ี 20 ธ.ค. 2564 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2254350 
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กกต. เปิดรับฟังร่างพรป.พรรค ปัดชงแก้ไพรมารีโหวตหวั่นถกูมองเลอืกข้าง 

30 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 20:18 น. 

 

 

 

 

กกต.เปิดรับฟังความคดิเหน็ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว แค่ปรับจ านวนส.ส.บัญชเีหลอื100คนให้สอดคล้องรธน.
แก้ไขเพิ่มเติม ไร้ชงแกไ้พรมารีโหวต หวั่นถกูดึงเข้าข้างพรรคใดพรรคหน่ึง 

 30 พ.ย.2564 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) แจง้วำ่ กกต.ไดจ้ดัท ำรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู 

(พ.ร.ป.)วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 1 ) พทุธศกัรำช 2564 เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตร ีตำมมำตรำ 131 (1) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย 

และไดน้ ำรำ่งกฎหมำยฉบบัดงักลำ่ว เผยแพรท่ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ www.ect.go.th แลว้ และเพือ่ให้

เป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญู จึงจดัใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตอ่รำ่ง พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง โดยขอให้

สง่ควำมคดิเห็นที่มตีอ่รำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลำ่ว 4 ช่องทำง คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ ส ำนกังำน กกต. ยื่นทำง

ไปรษณีย ์ทำง Email : polparty@ect.go.th หรอืทำงโทรสำร หมำยเลข 021438582 ภำยในวนัท่ี 20 ธ.ค.นี ้

 ส ำหรบัรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ที่กกต.ด ำเนินกำรแกไ้ขมทีัง้สิน้ 4 มำตรำสำระส ำคญัเป็นเพียงกำรแกไ้ขถอ้ยค ำใน

มำตรำ 51 (2) และ (3) ซึง่เก่ียวกบักำรสรรหำผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองจำกเดมิ 150 คน ให้

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมทีก่  ำหนดจ ำนวนส.ส.บญัชีรำยช่ือเหลอืไมเ่กิน 100 คนเทำ่นัน้ 

 สว่นกระบวนกำรท ำไพรมำรโีหวตที่พรรคกำรเมืองตอ้งกำรใหม้ีกำรแกไ้ข กกต. ไมไ่ดม้ีกำรเสนอแกไ้ขเนื่องจำกมองวำ่ หำก

กกต.ด ำเนินแนวทำงใดแนวทำงหนึง่ก็อำจถกูกลำ่วหำไดว้ำ่เขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมอืงหนึง่ จึงควรเป็นเรือ่งของพรรค

กำรเมืองด ำเนินกำร 

 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/politics-news/36007/ 
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เปิดร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับ กกต. ไม่ชงแก้ “ไพรมารีโหวต” 

30 พ.ย. 2564 เวลำ 17:39 น. 

 

 

 

 

กกต.เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง” แล้ว แค่ปรับจ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อเหลือ 100 คน ให้
สอดคล้องรธน.แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ชงแก้ “ไพรมารีโหวต” หวั่นถกูดึงเข้าข้างพรรคใดพรรคหน่ึง "วิษณุ"ให้ว่ากันในสภา 

วนันี ้(30 พ.ย.64)  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำ กกต.ไดจ้ดัท ำรำ่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง 

(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย  2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1 ) พทุธศกัรำช  2564 

เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตร ี ตำมมำตรำ  131 (1) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย   

โดยไดน้ ำรำ่งกฎหมำยฉบบัดงักลำ่ว เผยแพรท่ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ www.ect.go.th แลว้ 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 77  ของรฐัธรรมนูญ จึงจัดใหม้ีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรค

กำรเมือง โดยขอใหส้ง่ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำ่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลำ่ว   4 ช่องทำง  คือ ยื่นดว้ยตวัเอง ณ 

ส ำนกังำน กกต.   ยื่นทำงไปรษณีย ์ทำง Email : polparty@ect.go.th หรือทำงโทรสำร หมำยเลข 021438582 ภำยในวนัที่ 20 

ธนัวำคมนี ้ 

ส ำหรบัรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ที่กกต.ด ำเนินกำรแกไ้ขมีทัง้สิน้ 4 มำตรำ สำระส ำคญัเป็นเพียงกำรแกไ้ขถอ้ยค ำใน

มำตรำ 51 (2) และ(3) ซึ่งเก่ียวกับกำรสรรหำผูส้มคัรลงรบัเลือกตัง้ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมืองจำกเดิม 150 คน ให้

สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติมที่ก ำหนดจ ำนวนส.ส.บญัชีรำยช่ือเหลอืไมเ่กิน 100 คนเทำ่นัน้   

สว่นกระบวนกำรท ำ “ไพรมำรโีหวต” ที่พรรคกำรเมืองตอ้งกำรใหม้ีกำรแกไ้ข กกต.ไมไ่ดเ้สนอแกไ้ข 

มีรำยงำนวำ่ เนื่องจำกมองวำ่ หำกกกต.เสนอแนวทำงใดแนวทำงหนึง่ก็อำจถกูกลำ่วหำไดว้ำ่เขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใดพรรค

กำรเมืองหนึง่ จึงควรเป็นเรือ่งของพรรคกำรเมืองด ำเนินกำร 

ดำ้นนำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีเปิดเผยวำ่ ไดเ้ห็นรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และ

รำ่งพ.ร.บ.ประกอบว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ของ กกต. โดยรำ่งพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ไดม้ีกำรเปิดรบัฟัง

ควำมคิดเห็นจำกประชำชนตัง้แตว่นันี ้(30 พ.ย.) เป็นตน้ไป ซึง่เนือ้หำตำมรำ่งพรรคกำรเมืองยงัตอ้งท ำไพรมำรโีหวต 
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นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ รำยละเอียดต่ำง ๆ อำจจะตอ้งมีกำรตัง้วงพดูคยุกนัก่อนนอกรอบโดยรฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพดูคยุกบั

วิปรฐับำล ในช่วงกลำงเดือนธนัวำคมนี ้ โดยตอ้งรอใหก้กต.รบัฟังควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็อำจจะตอ้งน ำไปพดูคยุ

ในสภำฯ  

ทัง้นีใ้นกำรเลือกตัง้ครัง้นี ้ไม่สำมำรถยกเวน้กำรท ำ “ไพรมำรีโหวต” ไดเ้หมือนตอนเลือกตัง้ปี 2562 ที่มีค  ำสั่งคณะรกัษำ

ควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) หำกจะงดตอ้งไปแกก้ฎหมำยพ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

สว่นที่ยงัไม่ประกำศเขตเลือกตัง้อีก 50 เขตภำยหลงักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู จำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรคกำรเมืองจะ

อำ้งไดห้รือไม่ว่ำไม่สำมำรถท ำไพรมำรีโหวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งท ำนัน้  นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ตนไม่ทรำบ ตอบไม่ถกู 

ยกเวน้จะแกไ้ขในกฎหมำยพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง จึงจะสำมำรถยกเวน้ได ้ 

แต่ขณะนีร้ำ่งของกกต. ยงัใหท้ ำไพรมำรีโหวตอยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองที่ 

ส.ส. เป็นผูเ้สมอ จะยกเวน้กำรท ำไพรมำรโีหวตหรอืไม ่ซึง่ตนก็ไมท่รำบ แตห่ำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกนักบัรำ่งของ กกต. 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/505137 
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เช็คเลย! ไทมไ์ลนป์ระกาศผล "เลือกตั้ง อบต." วันไหน-ถา้ถกูร้องเป็นอยา่งไร 

01 ธ.ค. 2564 เวลำ 10:55 น.78 

 

 

 

 

กกต.เผยไทมไ์ลนป์ระกาศผล “เลือกตัง้ อบต.” หากสุจริต-เทีย่งธรรม ภายใน 30 วนั 28 ธ.ค. 64 แต่ถา้มกีรณี
ร้องเรียน ขีดเส้นภายใน 60 วนั 27 ม.ค. 65 

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ เมื่อวนัที่ 1 ธ.ค. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เผยแพรไ่ทมไ์ลนก์ำรประกำศผล

กำรเลือกตัง้นำยก และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) หลงัจำกกำรเลือกตัง้เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. 2564 ที่ผ่ำนมำ โดย

ระบุว่ำ กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ อบต. นัน้สำมำรถประกำศไดเ้มื่อ ผอ.กำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดัรำยงำนผลกำรนบัคะแนน

เลือกตัง้จำก กกต.ประจ ำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน แลว้เห็นวำ่ กำรเลือกตัง้และกำรนบัคะแนนเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง

ธรรม ใหร้ำยงำนตอ่ กก.ชดุใหญ่ 

เมื่อ กกต.ชดุใหญ่ ตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้ำ่ผลกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเที่ยงธรรม ใหป้ระกำศ

ผลกำรเลอืกตัง้ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัเลอืกตัง้คือ ภำยในวนัท่ี 28 ธ.ค. 2564 

สว่นกรณีมีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่ำกำรเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียนกลำ่วโทษหรือไม่ ให ้

กกต.ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืไต่สวนใหแ้ลว้เสรจ็และประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรอืจดัใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหม ่หรอืด ำเนินกำรอื่นที่จ ำเป็น

แลว้แตก่รณีโดยเรว็ แตต่อ้งไมช่ำ้กวำ่ 60 วนั ดงันัน้วนัสดุทำ้ยที่จะตอ้งประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรอืรบัรองผลกำรเลอืกตัง้คือ ภำยใน

วนัท่ี 27 ม.ค. 2565 โดยประธำน กกต. หรอืกรรมกำร กกต. ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่ประชมุ กกต. ลงนำมในประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

อบต. 

 อยำ่งไรก็ดีกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ อบต.ดงักลำ่ว จะไมเ่ป็นกำรตดัหนำ้ที่และอ ำนำจของ กกต. ที่จะด ำเนินกำรสบืสวน 

ไตส่วน หรอืวินิจฉยั เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่กำรเลอืกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุรติหรอืเที่ยงธรรม 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/974979 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/974979


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 

กกต.แจ้งประกาศผลเลือกตั้งอบต.ภายใน 28 ธ.ค.64 

วนัท่ี 01 ธ.ค. 2564 เวลำ 11:49 น. 

 

 

 

 

กกต.แจงขัน้ตอนประกาศผลเลือกตั้ง อบต. อยา่งเป็นทางการ หากไม่พบการทุจริตจะประกาศภายใน 28 ธ.ค. 64 

เมื่อวนัท่ี 1 ธ.ค. 64 รำยงำนขำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แจง้วำ่ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) 

ไดจ้ดัใหม้ีกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. 64 ที่

ผำ่นมำนัน้ 

 กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ สำมำรถประกำศผลไดเ้มื่อผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บัรำยงำนผลกำรนบั

คะแนนเลือกตัง้ จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ เห็นว่ำกำรเลือกตัง้และกำรนับคะแนน

เลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม ใหร้ำยงำนต่อ กกต. เมื่อ กกต.ตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้มีเหตอุนัควรเช่ือว่ำผลกำรเลือกตัง้

เป็นไปโดยสจุรติและเที่ยงธรรม ใหป้ระกำศผลกำรเลอืกตัง้ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือ ภำยใน วนัองัคำรท่ี 28 ธ.ค.64 

กรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำกำรเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรียนกล่ำวโทษหรือไม่ ให้

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือ จดัใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหม ่หรือ

ด ำเนินกำรอื่นที่จ ำเป็น แลว้แตก่รณี โดยเรว็ แตต่อ้งไมช่ำ้กวำ่ 60 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ 

 ดงันัน้วนัสดุทำ้ยที่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้หรือรบัรองผลกำรเลือกตัง้ คือ ภำยในวนัพฤหสับดีที่ 27 มกรำคม 2565 โดย

ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ลงนำมใน

ประกำศผลกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 

อำ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/669571 
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‘แสวง’รักษาการเลขากกต. 

1 ธ.ค. 2564 - 08:51 น. 

 

 

 

 

 

 

‘แสวง’รกัษำกำรเลขำกกต. – เมื่อวนัที่ 30 พ.ย. นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดล้งนำม

ในค ำสั่งกกต.แต่งตัง้นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรกกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต. เนื่องจำกพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ 

ลำออก มีผลตัง้แต ่1 ธ.ค.เป็นตน้ไป จนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

 ในกำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ส ำนกังำนกกต.จะเสนอพิจำรณำเรื่องกำรสรรหำเลขำธิกำรกกต.คนใหม่ ซึ่งตำมระเบียบ

กกต. ตอ้ง เปิดรบัสมคัร โดยผูส้มคัรตอ้งมีอำยไุม่เกิน 60 ปีในวนัท่ีไดร้บั กำรแตง่ตัง้และมีสญัญำจำ้ง 5 ปี สว่นรองเลขำธิกำรกกต.ที่

วำ่ง 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร จะเปิดรบัสมคัร วนัท่ี 7-14 ธ.ค.นี ้

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6760292 
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‘จรุงวิทย’์ อ าลาต าแหน่ง ‘เลขากกต.’ ก่อนไปเป็นส.ว. ฝากพนักงาน น าองคก์รสูท่ี่ยอมรับ 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 - 18:04 น. 

 

 

 

‘จรุงวิทย’์ อ าลาต าแหน่งเลขากกต. ฝากพนง.รักสามัคคี น าพาองคก์รสู่การยอมรับเชือ่ถอื 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดจ้ดังำนแสดงมทุิตำจิต “สูอ้ีก 1 เสน้ทำงเกียรติยศ

พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ เลขำธิกำรกกต.” ที่ไดย้ื่นหนงัสอืลำออกมีผลในวนัท่ี 1 ธนัวำคมนี ้ก่อนจะไปรบัต ำแหนง่สมำชิกวฒุิสภำ(ส.ว.) 

โดยมีนำยปกรณ ์มหรรณพ กกต.พรอ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนของส ำนกังำนฯเขำ้รว่ม ซึง่ก็ไดม้กีำรถ่ำยทอดงำนดงักลำ่วผำ่นระบบซมู

เพื่อใหพ้นกังำนในส ำนกังำนกกต. ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศไดร้ว่มแสดงมทุิตำจิต และกลำ่วแสดงควำมยินดีกบัพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ที่จะ

ไปด ำรงต ำแหนง่ส.ว.ดว้ย 

นำยปกรณ ์กลำ่วแสดงควำมยินดีวำ่ ดีใจที่ไดร้ว่มงำนกบัพ.ต.อ.จรุงวิทย ์แมจ้ะเป็นช่วงเวลำสัน้ๆและรูส้กึเสียดำย แต่เป็น

กำรจำกไปเพื่อภำระหนำ้ที่ท่ีดีกวำ่ ทำ่นไดพ้น้พงหนำมของที่น่ีไปแลว้ 

ดำ้นพ.ต.อ. จรุงวิทย ์กลำ่วเปิดใจ ตอนหนึง่วำ่ สว่นตวัคิดวำ่กำรท ำงำนใหถ้กูใจคนทกุคน คงเป็นไปไดย้ำก แตท่ี่สำมำรถท ำ

ใหถู้กใจคนส่วนมำกได ้คือกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ำกที่สุดเช่นกำรจัดกำรเลือกตัง้ เรำตอ้งคิดว่ำท ำอย่ำงไรให้

ประชำชนมำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย ท่ีผ่ำนมำเคยถกูด่ำมำกกบักำรท่ีมีผูม้ำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ล่วงหนำ้จ ำนวนมำกเกิด

ควำมแออดั แต่ต่อมำก็วำงแนวทำงแกไ้ขดว้ยกำรใหม้ีกำรลงทะเบียนก่อน ซึ่งก็สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ไดใ้น

ระดบัหนึง่ 

 ส่วนกำรท ำหนำ้ที่ปกครอง บังคับบัญชำที่ผ่ำนมำมีคนบอกว่ำ ตนนีใ้จดีเกินไป แต่ตนมองว่ำ เรำทุกคนเป็นครอบครวั

เดียวกนั จะไมใ่ชค้  ำพดูรุนแรง ควรจะพดูจำใหข้วญัก ำลงัใจซึง่กนัและกนั จึงอยำกใหพ้นกังำนทกุคนมีควำมรกัสำมคัคีในกำรท ำงำน

เพรำะไมม่ีองคก์รไหนแตกควำมสำมคัคีแลว้จะกำ้วไปสูจ่ดุหมำยได ้

สิ่งที่ตนยงัไม่ไดท้  ำอีกหลำยๆอย่ำงหรือท ำแลว้ยงัไม่บรรล ุเช่น เรื่องเครื่องรำชยข์องพนกังำน ซึ่งตอ้งขอโทษดว้ยที่ยงัท ำไม่

ส  ำเร็จ แต่ขอใหส้  ำนกังำนผลกัดนัต่อ ซึ่งตนถำ้ไดไ้ปอยู่ในจุดที่สำมำรถช่วยผลกัดนัไดก็้จะผลกัดนัต่อใหส้  ำเร็จ รวมถึงในอีกหลำยๆ

เรือ่งที่ยงัไมส่  ำเรจ็ดว้ย 

 “ขอบคณุทกุทำ่นทัง้สว่นกลำงและตำ่งจงัหวดัที่รว่มมือ รว่มใจกนัท ำงำนดว้ยกนัมำ อยำกฝำกไวว้ำ่กำรท ำงำนขอใหร้ว่มกนั

ท ำงำนแบบพี่นอ้ง อย่ำเอำรดัเอำเปรียบกนั ถำ้ทกุคนรว่มมือกนัท ำงำนก็จะส ำเร็จลลุว่งองคก์รก็จะไดร้บักำรยอมรบัเช่ือถือ”พ.ต.อ.

จรุงวิทย ์กลำ่ว 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3066213 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3066213
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 “จรุงวิทย”์ อ าลาเลขาฯ กกต. ฝากพาองคก์รสู่การยอมรับ 

 “ปกรณ”์ ยนิดีพ้นพงหนาม ปัดแทรกแซงแต่งตั้ง 

30 พ.ย. 2564 18:12    

กกต.จัดงาน “จรุงวิทย”์ อ าลาต าแหน่งเลขาฯ กกต. ฝาก พนง.รักสามัคคี น าพาองคก์รสู่การยอมรับเชื่อถอื ด้าน “ปกรณ”์ 
แสดงความยนิดีชีพ้้นพงหนามแล้ว แจงแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน ล่าช้าไม่ใช่เพราะ กกต.แทรกแซง 

วนันี ้(30 พ.ย.) ส  ำนกังำน กกต.ไดจ้ัดงำนแสดงมทุิตำจิต “สูอ้ีก 1 เสน้ทำงเกียรติยศ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ เลขำธิกำร 

กกต.” ที่ไดย้ื่นหนงัสือลำออกมีผลในวนัที่ 1 ธ.ค.นี ้ก่อนจะไปรบัต ำแหน่งสมำชิกวฒุิสภำ (ส.ว.) โดยมี นำยปกรณ ์มหรรณพ กกต.

พรอ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนของส ำนกังำนฯเขำ้รว่ม ซึ่งก็ไดม้ีกำรถ่ำยทอดงำนดงักลำ่วผ่ำนระบบซูม เพื่อใหพ้นกังำนในส ำนกังำน 

กกต. ประจ ำจงัหวดัทั่วประเทศไดร้ว่มแสดงมทุิตำจิต และกลำ่วแสดงควำมยินดีกบั พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ท่ีจะไปด ำรงต ำแหนง่ ส.ว.ดว้ย 

 นำยปกรณ ์กลำ่วแสดงควำมยินดีว่ำ ดีใจที่ไดร้ว่มงำนกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์แมจ้ะเป็นช่วงเวลำสัน้ๆ และรูส้กึเสียดำยที่ทำ่น

จะจำกไป แตเ่ป็นกำรจำกไปเพื่อภำระหนำ้ที่ท่ีดีกวำ่ ทำ่นไดพ้น้พงหนำมของที่น่ีไปแลว้ 

 ทำงนี ้นำยปกรณ์ ยังได้ขอชีแ้จงถึงกำรแต่งตั้งต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มงำนของส ำนักงำนฯ ต่อพนักงำนที่ร ับฟังอยู่ใน

ต่ำงจงัหวดั ว่ำ ก่อนหนำ้นี ้มีข่ำววำ่ สำเหตทุี่กำรแต่งตัง้ลำ่ชำ้ เพรำะ กกต.เขำ้ไปแทรกแซงนัน้ ยืนยนัว่ำ ไม่มีเป็นเรื่องของส ำนกังำน  

ซึง่ถือเป็นเรือ่งที่ทำ้ทำยคนที่จะมำเป็นรกัษำกำรเลขำธิกำรกกต.ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรในเรือ่งนี  ้

 ดำ้น พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ก็ไดก้ล่ำวเปิดใจ ตอนหนึ่งว่ำ ส่วนตวัคิดว่ำกำรท ำงำนใหถู้กใจคนทุกคน คงเป็นไปไดย้ำก ที่แต่ที่

สำมำรถท ำใหถ้กูใจคนส่วนมำกได ้คือ กำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ำกที่สดุ เช่น กำรจัดกำรเลือกตัง้ เรำตอ้งคิดว่ำท ำ

อย่ำงไรใหป้ระชำชนมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย ที่ผ่ำนมำ เคยถกูด่ำมำกกบักำรที่มีผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ลว่งหนำ้จ ำนวน

มำกเกิดควำมแออดั แต่ต่อมำก็วำงแนวทำงแกไ้ขดว้ยกำรใหม้ีกำรลงทะเบียนก่อน ซึ่งก็สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้ีสิทธิ

เลอืกตัง้ไดใ้นระดบัหนึง่ 

ส่วนกำรท ำหนำ้ที่ปกครอง บังคับบัญชำที่ผ่ำนมำมีคนบอกว่ำ ตนนีใ้จดีเกินไป แต่ตนมองว่ำ เรำทุกคนเป็นครอบครวั

เดียวกนั จะไมใ่ชค้  ำพดูรุนแรง ควรจะพดูจำใหข้วญัก ำลงัใจซึง่กนัและกนั จึงอยำกใหพ้นกังำนทกุคนมีควำมรกัสำมคัคีในกำรท ำงำน 

เพรำะไม่มีองคก์รไหนแตกควำมสำมคัคีแลว้จะกำ้วไปสูจ่ดุหมำยได ้สิ่งที่ตนยงัไม่ไดท้  ำอีกหลำยๆ อย่ำง หรือท ำแลว้ยงัไม่บรรล ุเช่น 

เรื่องเครื่องรำชฯของพนกังำน ซึ่งตอ้งขอโทษดว้ยที่ยงัท ำไม่ส  ำเร็จ แต่ขอใหส้  ำนกังำนผลกัดนัต่อ ซึ่งตนถำ้ไดไ้ปอยู่ในจุดที่สำมำรถ

ช่วยผลกัดนัไดก็้จะผลกัดนัตอ่ใหส้  ำเรจ็ รวมถึงในอีกหลำยๆ เรือ่งที่ยงัไมส่  ำเรจ็ดว้ย 

 “ขอบคณุทกุทำ่นทัง้สว่นกลำงและตำ่งจงัหวดัที่รว่มมือรว่มใจกนัท ำงำนดว้ยกนัมำ อยำกฝำกไวว้ำ่กำรท ำงำนขอใหร้ว่มกนั

ท ำงำนแบบพ่ีนอ้ง อยำ่เอำรดัเอำเปรยีบกนั ถำ้ทกุคนรว่มมือกนัท ำงำนก็จะส ำเรจ็ลลุว่งองคก์รก็จะไดร้บักำรยอมรบัเช่ือถือ” 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118862 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000118862
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กกต. ตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็น รักษาการเลขาธิการกกต-นายทะเบียนพรรคการเมือง มีผล 1 ธ.ค.นี้ 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 - 18:32 น. 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ไดล้งนำมใน

ค ำสั่งกกต.แต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต.ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.เนื่องจำกพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ 

ลำออกมีผลตัง้แต ่1 ธนัวำคม 2564 โดยระบวุำ่ เพื่อใหภ้ำรกิจของส ำนกังำนกกต.และนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป.วำ่ดว้ย

พรรคกำรเมือง 2560 สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.อำศยั

อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 50 มำตรำ 54 และมำตรำ 75 แห่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 2560 ขอ้ 13 และขอ้ 99 

ของระเบียบกกต.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 2564 ข้อ 10 และข้อ 11 ของระเบียบกกต.ว่ำด้วยกำรบริหำรของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม จึงแตง่ตัง้ นำยแสวงบญุมี รองเลขำธิกำรกกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำร

กกต.ในกรณีที่ไมม่ีผูด้  ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำรกกต.ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที่ 1 ธนัวำคม 2564 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี ้กำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ส ำนกังำนฯจะมีกำรเสนอที่ประชมุพิจำรณำเรื่องของกำรสรรหำเลขำธิกำรกกต.คนใหม่

ซึง่ตำมระเบียบกกต.แลว้จะตอ้งเป็นกำรเปิดรบัสมคัร โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีอำยไุมเ่กิน 60 ปี ในวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้และมีสญัญำจำ้ง 

5 ปี อย่ำงไรก็ตำม ขณะนีต้  ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสงูของส ำนกังำนกกต.ว่ำงลงถึง 4 ต ำแหน่งโดยเป็นต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต 1 

ต ำแหนง่ และรองเลขำธิกำรกกต 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3066278 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3066278
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‘กกต.’ตั้ง‘ แสวง บุญมี’เป็นรักษาการเลขาธิการ กกต. มีผล 1 ธ.ค. นี้ 

วนัองัคำร ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 18.32 น. 

 

 

 

 

“กกต.”ตั้ง “แสวง บุญมี” เป็นรักษาการเลขาธิการกกต-นายทะเบียนพรรคการเมือง   เตรียมเสนอพิจารณาสรรหาเลขา
กกต. ใหม่ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงว่างลงถงึ 4 ต าแหน่ง 

 เมื่อวันนี ้30 พฤศจิกำยน 2564 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำนำยอิทธิพร  บุญประคอง ประธำนกกต. ไดล้งนำมในค ำสั่งกกต.

แตง่ตัง้ผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำร กกต. ในกรณีที่ไมม่ีผูด้  ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำร กกต. เนื่องจำกพ.ต.อ. จรุงวิทย ์ภมุมำ ลำออกมีผล

ตัง้แต่ 1 ธ.ค.64 โดยระบวุ่ำ เพื่อใหภ้ำรกิจของส ำนกังำน กกต. และนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป. ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง 

2560 สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภำพ ในกรณีที่ไมม่ีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.อำศยัอ ำนำจตำมควำม

ในมำตรำ 50 มำตรำ 54 และมำตรำ 75 แหง่พ.ร.ป.วำ่ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 2560 ขอ้ 13 และขอ้ 99 ของระเบียบกกต.วำ่

ดว้ยกำรบริหำรงำนบคุคล 2564 ขอ้ 10 และขอ้ 11 ของระเบียบกกต.ว่ำดว้ยกำรบริหำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 

2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม จึงแตง่ตัง้ นำยแสวงบญุมี รองเลขำธิกำรกกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำร กกต. ในกรณีที่ไมม่ีผูด้  ำรง

ต ำแหนง่เลขำธิกำร กกต. ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 ธ.ค.64 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี ้ในกำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ส ำนกังำนฯจะมีกำรเสนอที่ประชุมพิจำรณำเรื่องของกำรสรรหำเลขำธิกำร กกต. คน

ใหม่ ซึ่งตำมระเบียบกกต.แลว้จะตอ้งเป็นกำรเปิดรบัสมคัร โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีอำยุไม่เกิน 60 ปี ในวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้และมี

สญัญำจ้ำง 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนีต้  ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงของส ำนักงำน กกต. ว่ ำงลงถึง 4 ต ำแหน่งโดยเป็นต ำแหน่ง

เลขำธิกำรกกต. 1 ต ำแหน่ง และรองเลขำธิกำรกกต. 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร ซึ่งต ำแหน่งรองเลขำธิกำร กก

ตจะมีกำรเปิดรบัสมคัรแลว้ที่ 7 ธ.ค.14 ธ.ค. 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/619256 
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"อิทธิพร" ลงนามตั้ง "แสวง บุญมี" รักษาการเลขาฯกกต. มีผล 1 ธ.ค. 

  สยำมรฐัออนไลน ์ 30 พฤศจิกำยน 2564 18:46 น.   

 

 

 

 

 

วนัที่ 30 พ.ย.64 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดล้งนำมในค ำสั่ง

กกต.แต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต.ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.เนื่องจำกพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ ลำออกมี

ผลตัง้แต่ 1 ธันวำคม 2564 โดยระบวุ่ำ เพื่อใหภ้ำรกิจของส ำนกังำนกกต.และนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรค

กำรเมือง 2560 สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.อำศยัอ ำนำจ

ตำมควำมในมำตรำ 50 มำตรำ 54 และมำตรำ 75 แห่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 2560 ขอ้ 13 และขอ้ 99 ของ

ระเบียบกกต.วำ่ดว้ยกำรบรหิำรงำนบคุคล 2564 ขอ้ 10 และขอ้ 11 ของระเบียบกกต.วำ่ดว้ยกำรบรหิำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม จึงแตง่ตัง้ นำยแสวง บญุมี รองเลขำธิกำรกกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต.ในกรณีที่

ไมม่ีผูด้  ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำรกกต.ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

 ทัง้นี ้กำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ส ำนกังำนฯจะมีกำรเสนอที่ประชมุพิจำรณำเรื่องของกำรสรรหำเลขำธิกำรกกต.คนใหม่

ซึง่ตำมระเบียบกกต.แลว้จะตอ้งเป็นกำรเปิดรบัสมคัร โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีอำยไุมเ่กิน 60 ปี ในวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้และมีสญัญำจำ้ง 

5 ปี อย่ำงไรก็ตำม ขณะนีต้  ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสงูของส ำนกังำนกกต.ว่ำงลงถึง 4 ต ำแหน่งโดยเป็นต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต 1 

ต ำแหนง่ และรองเลขำธิกำรกกต 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/301972 
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ตั้ง"แสวง บุญมี" รักษาการเลขาธิการ กกต. - นายทะเบียนพรรคการเมือง 

30 พ.ย. 2564 เวลำ 19:03 น. 23 

 

 

“อิทธิพร” ตั้ง "แสวง บุญมี"เป็นรักษาการเลขาธิการ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง เตรียมสรรหาคนใหม่ ที่มี
อายุไม่เกิน 60 ปี ด้วยสัญญาจ้าง 5 ปี 

 วนันี ้(30 พ.ย.64) ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ นำยอิทธิพร บญุประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดล้งนำมใน

ค ำสั่งกกต.แต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำร กกต. ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร กกต.เนื่องจำก พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภมุมำ 

ลำออกมีผลตัง้แต ่1 ธ.ค.64 โดยระบวุำ่  

เพื่อใหภ้ำรกิจของส ำนักงำนกกต.และนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง 2560 สำมำรถ

ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 50 

มำตรำ 54 และมำตรำ 75 แห่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 2560 ขอ้ 13 และขอ้ 99 ของระเบียบกกต.ว่ำดว้ยกำร

บรหิำรงำนบคุคล 2564 ขอ้ 10 และขอ้ 11 ของระเบียบกกต.วำ่ดว้ยกำรบรหิำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 2544 และ

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

จึงแต่งตัง้ นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. เป็นผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต. ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่ง

เลขำธิกำรกกต. ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 ธ.ค.64 เป็นตน้ไป จนกวำ่จะมีค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

 ทัง้นีใ้นกำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ ส ำนกังำนฯ จะมีกำรเสนอที่ประชุมพิจำรณำเรื่องของกำรสรรหำเลขำธิกำร กกต.คน

ใหม่ ซึ่งตำมระเบียบกกต.แลว้จะตอ้งเป็นกำรเปิดรบัสมคัร โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีอำยุไม่เกิน 60 ปี ในวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ และมี

สญัญำจำ้ง 5 ปี  

อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนีต้  ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสงูของส ำนกังำน กกต.ว่ำงลงถึง 4 ต ำแหน่ง โดยเป็นต ำแหน่งเลขำธิกำร 

กกต. 1 ต ำแหนง่ และรองเลขำธิกำร กกต. 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร ซึง่ต  ำแหนง่รองเลขำธิกำรกกต. จะมีกำร

เปิดรบัสมคัรระหวำ่งวนัท่ี 7 -14 ธ.ค.นี ้

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/505153 
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ตั้ง 'แสวง บุญมี' รักษาการเลขากกต.-นายทะเบียนพรรค สัปดาหห์น้าถกสรรหาคนใหม ่

30 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 20:02 น. 

 

 

 

 

30 พ.ย.2564 - ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ไดล้งนำมใน

ค ำสั่งกกต.แต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต.ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.เนื่องจำกพ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมำ 

ลำออกมีผลตัง้แต่ 1 ธ.ค.64 โดยระบุว่ำ เพื่อใหภ้ำรกิจของส ำนกังำนกกต.และนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบญัญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.)ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง 2560 สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในกรณีที่ไม่มีผู้

ด  ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำรกกต.อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 50 มำตรำ 54 และมำตรำ 75 แห่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยคณะกรรมกำรกำร

เลอืกตัง้ 2560 ขอ้ 13 และขอ้ 99 ของระเบียบกกต.วำ่ดว้ยกำรบรหิำรงำนบคุคล 2564 ขอ้ 10 และขอ้ 11 ของระเบียบกกต.วำ่ดว้ย

กำรบริหำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตัง้ นำยแสวงบุญมี รองเลขำธิกำรกกต. เป็นผู้

รกัษำกำรแทนเลขำธิกำรกกต.ในกรณีที่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรกกต.ทัง้นีต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค.64 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะมีค ำสั่ง

เปลีย่นแปลง 

 ทัง้นี ้ในกำรประชุมกกต.สปัดำหห์นำ้ส ำนกังำนฯจะมีกำรเสนอที่ประชุมพิจำรณำเรื่องของกำรสรรหำเลขำธิกำรกกต.คน

ใหม่ ซึ่งตำมระเบียบกกต.แลว้จะตอ้งเป็นกำรเปิดรบัสมคัร โดยผูส้มัครจะตอ้งมีอำยุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ไดร้บักำรแต่งตัง้และมี

สญัญำจำ้ง 5 ปี 

 อยำ่งไรก็ตำมในขณะนีต้  ำแหนง่ผูบ้รหิำรระดบัสงูของส ำนักงำนกกต.วำ่งลงถึง 4 ต ำแหนง่โดยเป็นต ำแหนง่เลขำธิกำรกกต. 

1 ต ำแหนง่ และรองเลขำธิกำรกกต. 3 ต ำแหนง่ เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยรุำชกำร ซึง่ต  ำแหนง่รองเลขำธิกำรกกต.จะมีกำรเปิดรบั

สมคัรแลว้ที่ 7 ธ.ค.-14 ธ.ค. 

 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/x-cite-news/35989/ 
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“กกต.เลย” เร่งสอบกรณีร้องนับคะแนนใหม่ เล็งส่งเร่ืองให ้กกต.กลางพิจารณา 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 - 14:57 น. 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 64 จำกกรณีว่ำที่รอ้ยตรีหญิง สำยพิณ พิลำธรรม ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลโคกใหญ่ อ.ทำ่ลี ่จ.เลย ไดเ้ขำ้แจง้ต ำรวจ สภ.ทำ่ลี ่ลงบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำน วำ่ไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรม ในกำรนบัคะแนน ขอให้

ทำงคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ใหม้ีกำรนบัคะแนนใหม ่เนื่องจำกพบมีเกือบทกุหนว่ยนบัคะแนน ในเขต อบต.โคกใหญ่ 

มีพิรุธท ำใหเ้คลือบแคลงสงสยัหลำยจุด ที่ไม่ค่อยโปรง่ใส มีบตัรเสีย จ ำนวนมำกถึง 63 ใบ ถำ้คิดเป็นรอ้ยละ สงูถึง3 % ของผูม้ำใช้

สทิธิเลอืกตัง้ 

นำยสทุธิชยั บญุเรือง ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเลย เปิดเผยวำ่ ในสว่นของกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ขณะนีท้ำง กกต.เลย ไดร้บักำรรอ้งเรียน เริ่มเขำ้มำจ ำนวนมำก และในสว่น

กำรรอ้งเรยีนของกำรเลือกตัง้นำยก อบต.ต ำบลโคกใหญ่ อ.ทำ่ลี ่นัน้ ซึง่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 วำ่ที่รอ้ยตรหีญิง สำยพิณ พิลำธรรม ที่มี

คะแนนตำมหลงัผูส้มคัรชนะกำรเลือกตัง้เพียง 1 คะแนน ไดเ้ขำ้มำรอ้งเรียนขอใหม้ีกำรนบัคะแนนใหม ่โดยไดย้ื่นค ำรอ้งมำถึง กกต.

จงัหวดัแลว้ โดยจะมีกำรกลำ่วอำ้งวำ่ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้หน่วยที่ 5 ไดก้ระท ำกำรโดยนบัคะแนนไม่

ตรงกบั คะแนนเสยีงจรงิ มีกำรนบัเกินไมอ่ำจแจง้คะแนนเกินมำไดอ้ยำ่งไร 

 ในขณะผูส้งัเกตกำรณก์ำรเลือกตัง้ติกคะแนนไดม้ำกกวำ่ คะแนนจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย รวมทัง้กำรมีบตัรเสยีถึง 

63 ใบ ตำมที่เขำรอ้งเรยีนมำ ในเรือ่งนีท้ำงคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงัหวดัเลย ไดเ้รง่ใหเ้จำ้หนำ้ที่กลุม่งำนสบืสวนสอบสวน ท ำกำร

สืบสวนสอบสวนตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และไดล้งพืน้ที่หำเอกสำร พยำนบคุคล หำกรณีนีเ้ป็นเรื่องจริงตำมเขำรอ้งเรียนมำ ก็จะเสนอ

ใหท้ำง กกต.กลำงพิจำรณำ กำรนบัคะแนนใหม ่หรอืออกเสยีงเลอืกตัง้ใหม่ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_3065693 

  

https://www.matichon.co.th/region/news_3065693


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

ตรังเตรียมจัดการเลือกตั้งอบต.ใหม่ 2 แหง่ ผู้สมัครพ่าย VOTE NO 

วนัองัคำร ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 15.47 น. 

 

 

 

 

นำงสำวอรพิน  อำชีวะสขุ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัตรงั  เปิดเผยว่ำ ในกำรจดักำรเลือกตัง้

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28  พฤศจิกำยน 2564  ที่ผ่ำนมำ   

จงัหวดัตรงั  มีประชำชนออกมำใชส้ทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้ อบต.มำกถึงรอ้ยละ  83.38   ซึง่สงูกวำ่เปำ้หมำยที่ก ำหนดไวท้ี่รอ้ยละ 80  

  อย่ำงไรก็ตำม   จงัหวดัตรงั  จะตอ้งมีกำรจดักำรเลือกตัง้ใหม่ 2  แห่ง  คือ อบต.หนองบ่อ  อ ำเภอย่ำนตำขำว  เนื่องจำกผู้

ไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล  ไดค้ะแนนนอ้ยกว่ำคะแนนไม่ประสงคแ์ละเลือกผูใ้ดหรือ VOTE NO   และ 

อบต.เกำะเปียะ  อ ำเภอย่ำนตำขำว  ในเขตเลือกตัง้ที่ 1   ซึ่งไม่มีผูส้มคัร  โดย กกต.จะตอ้งประกำศกำรเลือกตัง้ใหม่ไม่เกิน  7 วนั 

(ภำยใน 5  ธันวำคม 2564)  และจะตอ้งจัดใหม้ีกำรเลือกตัง้ภำยใน 45  วัน(ไม่เกินวันที่ 12  มกรำคม 2565)  ขณะที่  มีเรื่อง

รอ้งเรยีนเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้  จ ำนวน 10  เรือ่ง. 

 

อำ้งองิ : https://www.banmuang.co.th/news/region/260722 
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อดตีนายก อบต. บุรีรัมยพ์่ายยบักว่า 80 แห่ง  

ส.อบต. แพ้เลือกตั้ง 1-2 แต้มแห่ร้องนับคะแนนใหม ่

30 พ.ย. 2564 16:10    

 

บรุีรมัย ์- ผูส้มคัร ส.อบต.หลำยแห่งบุรีรมัยท์ี่พ่ำยเลือกตัง้แตม้ทิง้ห่ำงคู่แข่งที่ชนะ 1-2 คะแนนแห่รอ้งนบัคะแนนใหม่ ดำ้น 

กกต.เผยทัง้ก่อนและหลงัเลอืกตัง้มีรอ้งเรยีนกวำ่ 10 เรือ่ง แตร่บัไว ้2 เรือ่งที่เหลอือยูร่ะหวำ่งพิจำรณำเขำ้ระเบียบกำรรอ้งหรอืไม่ ขณะ

อดีตนำยกพำ่ยคูแ่ขง่กวำ่ 80 แหง่ จำกทัง้หมด 145 แหง่ 

 วนันี ้(30 พ.ย.) น.ส.ปิยนำฎ กลำงพนม ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดับรุีรมัย ์ไดอ้อกมำระบถุึงผลกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ทัง้ 145 แหง่ในพืน้ท่ีจงัหวดับรุรีมัย ์เมื่อวนัท่ี 28 

พ.ย. 2564 ท่ีผ่ำนมำ ว่ำภำพรวมเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยมีประชำชนมำใชส้ิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ 574,285 คน จำกจ ำนวนผูม้ี

สทิธิ 800,302 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.76 ซึง่เกินเปำ้หมำยที่ตัง้ไว  ้

อย่ำงไรก็ตำม หลงัเสร็จสิน้กำรเลือกตัง้ไดม้ีผูส้มคัร ส.อบต.ที่ทรำบผลกำรนบัคะแนนอย่ำงไม่เ ป็นทำงกำร ว่ำมีคะแนนทิง้

หำ่งคูแ่ขง่ที่ชนะ 1-2 คะแนน ไดท้ยอยเขำ้มำรอ้งเรยีนใหม้ีกำรนบัคะแนนใหม ่รวมถึงโทรศพัทม์ำสอบถำมหลำยแหง่ ซึง่ทำง กกต.ได้

ชีแ้จงใหท้รำบว่ำตำมระเบียบกำรรอ้งขอเปิดนบัคะแนนใหม่จะตอ้งมีกำรทกัทว้งระหว่ำงกำรนบัคะแนนที่หน่วยเลือกตัง้นัน้ๆ แต่ถ้ำ

ไมไ่ดม้ีกำรทกัทว้งในช่วงเวลำนัน้ตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้ทำง กกต.ไมส่ำมำรถที่จะรบัไวด้  ำเนินกำรไดต้ำมที่มีกำรยื่นค ำรอ้ง แตม่อียู่ 

2 รำยที่มำรอ้งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อขอใหเ้ปิดนบัคะแนนใหม ่ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบวำ่เป็นไปตำมระเบียบท่ี กกต.ก ำหนด

ไวห้รอืไม ่

นอกจำกนีม้ีกำรรอ้งเรียนว่ำมีผูส้มคัรหรือตวัแทนผูส้มคัรบำงคนน ำสิ่งของไปถวำยวดัหรือใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่

ระหวำ่งกำรตรวจสอบวำ่มีมลูตำมที่รอ้งเรยีนหรอืไม ่รวมแลว้ตัง้แตเ่ปิดรบัสมคัรจนเสรจ็สิน้กำรเลอืกตัง้ ไดม้ีผูม้ำรอ้งเรยีนกำรกระท ำ

ผิดของผูส้มคัรกว่ำ 10 เรื่อง แต่เบือ้งตน้ทำง กกต.รบัไวด้  ำเนินกำร 2 เรื่อง เป็นกำรรอ้งเก่ียวกบัคณุสมบตัิผูส้มคัร ส่วนที่เหลืออยู่

ระหวำ่งตรวจสอบและพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมระเบียบหรอืไม่ 

 ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ ส ำหรบัผลกำรนบัคะแนนอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร พบวำ่อดีตนำยก อบต.คนเดิมจะพำ่ยคูแ่ขง่มำกกวำ่ 80 

แห่ง และ ส.อบต.ที่มีคะแนนชนะก็จะเป็นผูส้มคัรหนำ้ใหม่เป็นสว่นใหญ่ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวำ่ประชำชนอยำกใหเ้กิดควำมเปลี่ยนแปลง

ในหมูบ่ำ้น ต ำบลของตนเอง 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/local/detail/9640000118784 
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กกต.กาญจนป์ระกาศผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.72 แห่งอยา่งไม่เป็นทางการ 

วนัพธุ ท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2564, 11.00 น. 

 

 

 

 

กกต.กาญจนบุรีประกาศผลคะแนนเลอืกตั้งนายก อบต.72 แห่งอยา่งไม่เป็นทางการ พบรอ กกต.สั่งรวมผลคะแนนใหม่ 
3 แห่ง ไดค้ะแนนน้อยกว่าช่องไม่เลือกผู้ใด 1 แห่ง 

จำกกรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศใหป้ระกำศใหม้ีกำรเลอืก นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (นำยก อบต.) และ

สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ส.อบต.) ขึน้พรอ้มกนัทั่วประเทศเมื่อวนัท่ี 28 พ.ย.64 ที่ผ่ำนมำ ส ำหรบัจงัหวดักำญจนบรุี มี 

อบต.ทัง้หมด 72 แหง่จำก 13 อ ำเภอ มีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ต ำแหนง่นำยก อบต.รวม 137 คน และผูส้มคัร ส.อบต.จ ำนวน 1,560 คน 

แตผู่ส้มคัร ส.อบต.ถกูติดสทิธิในภำยหลงั จ ำนวน 8 คน จำก 7 อบต. 

ล่ำสดุวนันี ้(1 ธ.ค.64) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดักำญจนบรุี ไดร้ำยงำนผลนบัคะแนนเลือกตัง้

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลในพืน้ท่ีจงัหวดักำญจนบรุอียำ่งไมเ่ป็นทำงกำร ดงันี ้ 

อ ำเภอเมืองกำญจนบรุ ีมี 9 อบต. 

1.อบต.เกำะส ำโรง นำยธนำสทิธ์ิ จนัทรโ์สม หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้3,286 คะแนน  

2.อบต.แก่งเสีย้น นำยจกัรกฤช มหำกิจวรกลุ หมำยเลข 2 ได ้1,727 คะแนน  

3.อบต.ช่องสะเดำ นำงสำวปภสัรล์ภสั แดงกลู หมำยเลข 1 ได ้1,821 คะแนน  

4.อบต.บำ้นเก่ำ นำยประสำน สงวนพนัธ ์หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้5,046 คะแนน 

5.อบต.ลำดหญำ้ นำยชชูำติ เสอืสำ่น หมำยเลข 1 ได ้4,153 คะแนน  

6.อบต.วงัดง้ นำยนคร วอ่งวณิชชำกร หมำยเลข 1 ได ้3,958 คะแนน 

7.อบต.วงัเย็น นำยอำทิตย ์จนัดี หมำยเลข 1 ได ้1,611 คะแนน  

8.อบต.หนองบวั นำงอมรำลกัษณ ์ใบบวั หมำยเลข 1 ได ้1,247 คะแนน  

และ 9.อบต.หนองหญำ้ นำยพิสษิฐ์ เขำถ ำ้ทอง หมำยเลข 1 ได ้1,973 คะแนน 

 

อ ำเภอทำ่มว่ง มี 8 อบต. 
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1.อบต.ทำ่มว่ง นำยวรเดช กำญจนอโนทยั หมำยเลข 1 ได ้897 คะแนน  

2.อบต.เขำนอ้ย นำยอนนัต ์แมน้ทิม หมำยเลข 1 ได ้2,168 คะแนน  

3.อบต.ทำ่ตะครอ้ นำงออ้ย วอนเพียร หมำยเลข 1 ได ้1,790 คะแนน  

4.อบต.ทุง่ทอง นำยกอบกิจ สบำยยิ่ง หมำยเลข 2 ได ้2,802 คะแนน 

5.อบต.บำ้นใหม ่นำยสรำยธุ จีนำภกัดิ ์หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้3,995 คะแนน  

6.อบต.พงัตรุ นำงนิตยำ จนัทรเ์พ็ญ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,317 คะแนน  

7.อบต.รำงสำลี ่นำยอเนก บอ่พลอย หมำยเลข 1 ได ้2,325 คะแนน  

8.อบต.หนองตำกยำ นำยเฉลมิ สขุเจรญิ หมำยเลข 1 ได ้2,476 คะแนน 

 

อ ำเภอทำ่มะกำ มี 12 อบต. 

1.อบต.เขำสำมสบิหำบ นำยประชมุ จนัทรม์ำ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,960 คะแนน  

2.อบต.โคกตะบอง (อยู่ระหวำ่งตรวจสอบ เนื่องจำกผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ไดค้ะแนนนอ้ยกวำ่คะแนนเสียงที่ไมเ่ลือกผูส้มคัรรำยใด) โดย

มีผูส้มคัรนำยก 2 คน ประกอบดว้ย ด.ต.สชุำติ นชุนุม่ หมำยเลข 1 และนำยสมคิด ขนุทอง หมำยเลข 2 

3.อบต.ดอนชะเอม นำยสำยชน ทองสกุ หมำยเลข 1ได ้3,154 คะแนน (ตอ้งรอ กกต.สั่งกำรรวมผลคะแนนใหม)่  

4.อบต.ตะคร ำ้เอน นำยส ำรวย อินทรน์ะนิสำ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้6,307 คะแนน  

5.อบต.ทำ่มะกำ นำยออมทรพัย ์วำรยีท์ิพยข์จร หมำยเลข 1 ได ้1,885 คะแนน 

6.อบต.ทำ่เสำ นำยจ ำลอง สวุรรณประเสรฐิ หมำยเลข 2 ได ้1,867 คะแนน  

7.อบต.พงตกึ ร.ต.อ.อธิพฒัน ์อนนัทพ์รหมมำ หมำยเลข 2 ได ้1,637 คะแนน  

8.อบต.ยำงมว่ง นำยสทุิน ทองรอ้ยยศ หมำยเลข 1 ได ้2,548 คะแนน 

9.อบต.สนำมแย ้นำยทวีป เปำอินทร ์หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,991 คะแนน  

10.อบต.แสนตอ นำงพรทิพย ์แสนสขุ หมำยเลข 1 ได ้2,854 คะแนน  

11.อบต.หวำยเหนียว นำยสมชำย ไทยสงเครำะห ์หมำยเลข 1 ได ้797 คะแนน  

และ 12.อบต.อโุลกสีห่มื่น นำยขจรศกัดิ ์สธีุดวงสมร หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,975 คะแนน 

 

อ ำเภอดำ่นมะขำมเตีย้ มี 4 แหง่  
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1.อบต.ดำ่นมะขำมเตีย้ นำยระพล รตันวงษ์ชยัโย หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ไดค้ะแนน 3,542 คะแนน  

2.อบต.กลอนโด นำงพินิจนนัท ์ปังประเสรฐิโชค หมำยเลข 2 ไดค้ะแนน 3,006 คะแนน  

3.อบต.จรเขเ้ผือก จ.ส.ต.บรรเทิง ชะอุม่ หมำยเลข 1 ไดค้ะแนน 3,511 คะแนน  

และ 4.อบต.หนองไผ ่นำงสำวน ำ้คำ้ง บวับำน หมำยเลข 2 ได ้864 คะแนน 

 

อ ำเภอพนมทวน มี 5 แหง่  

1.อบต.ดอนตำเพชร นำยอภิรกัษ คชนำ หมำยเลข 1 ได ้2,250 คะแนน  

2.อบต.ทุง่สมอ นำยเดชำ ลดัดำกลุ หมำยเลข 2 ได ้1,235 คะแนน  

3.อบต.พนมทวน นำยจ ำลอง หมูม่ว่ง หมำยเลข 1 ได ้770 คะแนน  

4.อบต.พงัตรุ นำยส ำรวย ลดัดำกลุ หมำยเลข 2 ได ้3,214 คะแนน  

และ 5.อบต.หนองโรง นำงสำวชนดัดำ วงศด์ี หมำยเลข 3 ได ้2,805 คะแนน 

 

อ ำเภอบอ่พลอย มี 6 แหง่ 

1.อบต.บอ่พลอย นำยสนอง วิเศษสงิห ์หมำยเลข 1 ได ้2,818 คะแนน 

2.อบต.ช่องดำ่น นำมสมจิตร พวงชีวงษ์ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้3,769 คะแนน  

3.อบต.หนองกรำ่ง นำยรฐัธิพงศ ์จรสัปิติพฒัน ์มำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่) ได ้2,308 คะแนน  

4.อบต.หนองกุ่ม นำยธงชยั อินทรป์ระเสรฐิ หมำยเลข 1 ได ้6,940 คะแนน  

5.อบต.หนองร ีนำยสมชำย ยิม้ใหญ่หลวง หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,062 คะแนน  

และ 6.อบต.หลมุรงั นำยอิทธิพทัธ ์รตันสวุรรณำชยั หมำยเลข 1 ได ้3,316 คะแนน 

 

อ ำเภอหว้ยกระเจำ มี 2 แหง่  

1.อบต.ดอนแสลบ นำยธษิฒ ประกอบธรรม หมำยเลข 2 ได ้4,413 คะแนน  

และ 2.อบต.วงัไผ ่นำงชลธิชำ สบืเนียม หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,091 คะแนน 

 

อ ำเภอเลำขวญั มี 7 แหง่  
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1.อบต.เลำขวญั นำยเมธี สกุลุธนำศร หมำยเลข 2 ได ้2,473 คะแนน  

2.อบต.ทุง่กระบ ่ำ นำยปฏิภำณ ปทมุสตูร หมำยเลข 1 ได ้2,419 คะแนน  

3.อบต.หนองนกแกว้ นำยพงศฐ์กรณ ์โพธ์ิพรหม หมำยเลข 1 ได ้2,275 คะแนน  

4.อบต.หนองประดู ่นำยมงคล ทองยิม้ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้4,651 คะแนน  

5.อบต.หนองปลงิ นำยมงคล โพธ์ิพนัธุ ์หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้4,952 คะแนน  

6.อบต.หนองฝำ้ย นำยสมนกึ แสงอินทร ์หมำยเลข 1 ได ้1,897 คะแนน  

และ 7.อบต.หนองโสน นำยชำติชำย ฉตัรเมธี หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้3,857 คะแนน 

 

อ ำเภอหนองปรอื มี 1 แหง่ 

1.อบต.หนองปรอื (อยูร่ะหวำ่งรอ กกต.สั่งกำรรวมผลคะแนนใหม)่ โดยมีนำงสภุำวดี สงเจรญิ หมำยเลข 1 ลงสมคัรเพียงคนเดียว 

 

อ ำเภอไทรโยค มี 6 แหง่   

1. อบต.ท่ำเสำ (อยู่ระหว่ำงรอ กกต.สั่งกำรรวมผลคะแนนใหม)่โดยมีผูส้มคัรนำยก 2 คน คือนำยพีรเดช วฒันวฒุิ หมำยเลข 1 และ

นำยชยัเฉลมิ นชุนุม่ หมำยเลข 2 

2.อบต.บอ้งตี ้นำยนิทศัน ์ลกูอินทร ์หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่) ได ้1,239 คะแนน  

3.อบต.ลุม่สุม่ นำยอนกุลู วงคณ์รนิทร ์หมำยเลข 1 ได ้2,728 คะแนน   

4.อบต.วงักระแจะ นำยมั่น จีอุ้น่ หมำยเลข 1 ได ้2,616 คะแนน  

5.อบต.ศรมีงคล นำยธนทตั ฉ ่ำเกต หมำยเลข 4 ได ้1,443 คะแนน  

และ 6.อบต.สงิห ์นำยศกัดิช์ำย เสง่ียมไพศำล หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,326 คะแนน 

 

อ ำเภอทองผำภมูิ มี 4 แหง่  

1.อบต.ชะแล นำยบรรจง รสจนัทร ์หมำยเลข 1 ได ้2028 คะแนน  

2.อบต.ปิลอ็ก นำยสชุำติ นิลเมือง หมำยเลข 1 ได ้743 คะแนน  

3.อบต.หินดำด นำยสรุศกัดิ ์พนมวนั ณ อยธุยำ หมำยเลข 1 ได ้1,450 คะแนน  

และ 4.อบต.หว้ยเขยง่ นำยชชัชยั อดุมสถำผล หมำยเลข 2 ได ้1,721 คะแนน 
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อ ำเภอสงัขละบรุ ีมี 3 แหง่  

1.อบต.ปรงัเผล นำยไพศำล บวัหลวง หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้1,338 คะแนน  

2.อบต.ไลโ่ว ่นำยสมชำย วฒุิพิมลวิทยำ หมำยเลข 2 ได ้828 คะแนน  

และ 3. อบต.หนองล ูนำยภวูดล รศัมีฤกษ์เศรษฐ์ หมำยเลข 1 (ไมม่ีคูแ่ขง่)ได ้2,748 คะแนน 

 

อ ำเภอศรสีวสัดิ ์มี 5 แหง่  

1.อบต.ท่ำกระดำน นำยปรำศำตร ์กำรอ ำนวย หมำยเลข 1 ได ้1,870 คะแนน 2.อบต.ด่ำนแมแ่ฉลบ นำยฉตัร เงินยวง หมำยเลข 1 

ได ้1,122 คะแนน  3.อบต.นำสวน นำยเศรษฐำ สขุสถำพรชยั หมำยเลข 1 ได ้1,280 คะแนน 4.อบต.แมก่ระบงุ นำยสรำวธุ กลบีบวั 

หมำยเลข 1 ได ้891 คะแนน และ 5.อบต.หนองเป็ด นำยนพนนัท ์ศรสีวุรรณ ์หมำยเลข 1 ได ้1,067 คะแนน    

 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/local/619347 

  

https://www.naewna.com/local/619347
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“วิษณุ” ระบุ กม. ลกูว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับ กกต. ตอ้งท าไพรมารีโหวต 

30 พ.ย. 2564 16:00 น.  

 

 

  

 

“วิษณุ” เผยเหน็ร่างกฎหมายลกู ประกอบการเลือกตั้งในส่วนของกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับกกต.แล้ว ยนืยนัต้องท า
ไพรมารีโหวต ชีห้ากยกเลิกตอ้งแก้ไขในสภา แยม้รัฐบาลจ่อนัดคุยนอกรอบกลางเดอืนธันวาคมนี ้

 วนันี ้(30 พ.ย.) ท่ีท ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีกลำ่วถงึรำ่งกฎหมำยประกอบรฐัธธรรมนญูวำ่

ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และ พรรคกำรเมือง ท่ียกรำ่งโดยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) วำ่ ไดเ้หน็รำ่งกฎหมำยลกูทัง้สองฉบบัแลว้  

โดยรำ่งพ.ร.ป.กำรเลอืกตัง้ส.ส. นัน้ไดเ้ปิดรบัฟังควำมเห็นจำกประชำชนและหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป  

สว่นรำ่งพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ของกกต.ยงัคงท ำไพรมำรโีหวตอยูห่รอืไม ่เนื่องจำกหลำยพรรคอยำกใหย้กเลกินัน้ นำยวิษณ ุ

กลำ่ววำ่ รำ่งของกกต. ยงัตอ้งท ำไพรมำรโีหวต หำกจะแกไ้ขไมใ่หท้ ำไพรมำรโีหวต จะตอ้งพดูคยุกนันอกรอบก่อน ซึง่รฐับำลจะเป็น

เจำ้ภำพพดูคยุกบัวิปรฐับำลในชว่งกลำงเดือนธนัวำคมนี ้เนื่องจำกตอ้งรอใหก้กต. รบัฟังควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็ 

อำจตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำ 

 เมื่อถำมวำ่กำรเลอืกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรโีหวต หำกเลอืกตัง้ครัง้หนำ้จะงดเวน้ดว้ยหรอืไม ่นำยวษิณ ุกลำ่ววำ่

ไมไ่ดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) ดงันัน้ หำกจะงดตอ้งไปแกพ้.ร.ป.พรรคกำรเมือง 

  เมื่อถำมย ำ้วำ่ ขณะนีย้งัไมป่ระกำศเขตเลือกตัง้อกี 50 เขต หลงัแกไ้ขรฐัธรรมนญู จำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรค

กำรเมืองจะอำ้งไดห้รอืไมว่ำ่ไมส่ำมำรถท ำไพรมำรโีหวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งท ำ รองนำยกรฐัมนตร ีกลำ่ววำ่ ไม่

ทรำบ ตอบไมถ่กู ยกเวน้จะแกไ้ขในกฎหมำยพรรคกำรเมือง จึงจะยกเวน้ได ้แตข่ณะนีร้ำ่งของ กกต. ยงัใหท้ ำไพรมำรโีหวตอยู ่แตไ่ม่

แนใ่จวำ่รำ่งพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ท่ีส.ส.เป็นผูเ้สนอนัน้ จะยกเวน้กำรท ำไพรมำรโีหวตหรอืไม ่หำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกบัรำ่ง

ขอ งกกต. 

อำ้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/494920 

  

https://www.komchadluek.net/news/494920
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‘วิษณุ’เผยร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับ กกต.ยนืยนัให้ท าไพรมารีโหวต ชีช้่องแก้ไขในชัน้สภา 

30 พฤศจิกำยน 2564 15:56 น. 

 

 

 

 

'วิษณุ'เผย กกต.สง่ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง-พรรคการเมืองให้ดูแล้ว เผยฉบับของกกต.ยงัมีไพรมารีโหวต ชีถ้า้ให้งด-ยกเลกิ
ต้องแกไ้ขในสภาแงม้รัฐบาลนัดคุยวิปรัฐบาลกลางเดือน ธ.ค. 

 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี เปิดเผย ควำมคืบหนำ้ในกำรจัดท ำร่ำง

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. และรำ่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง เพื่อปรบัแกเ้นือ้หำให้

สอดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญท่ีแกไ้ขเรื่องระบบเลือกตัง้บตัรสองใบว่ำขณะนีต้นไดเ้ห็นร่ำงพ.ร.ป.ท้ัง 2 ฉบับของคณะกรรมกำรกำร

เลอืกตัง้ (กกต.) แลว้ โดยรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง กกต.อยูร่ะหวำ่งเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน และยืนยนัใหพ้รรค

กำรเมืองใชร้ะบบกำรคดัเลือกผูส้มคัรขัน้ตน้หรือไพรมำรีโหวต หำกพรรคกำรเมืองตอ้งกำรยกเลิกตอ้งแก้ไขในสภำ ทัง้นีร้ฐับำล 

เตรยีมนดัคยุเรือ่งดงักลำ่วกบัคณะกรรมกำรประสำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (วิปรฐับำล) ช่วงกลำงเดือน ธ.ค. 

เมื่อถำมว่ำกำรเลือกตัง้ ส.ส. เมื่อปี 2562 งดเวน้กำรท ำไพรมำรีโหวตถำ้กำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้จะงดเวน้อีก สำมำรถท ำได้

หรือไม่นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ ไม่ไดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) ดงันัน้ถำ้งดท ำไพรมำรี

โหวตอีกตอ้งไปแกไ้ข พ.ร.บ.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

 ตอ่ขอ้ถำมภำยหลงักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูจำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรคกำรเมืองอำ้งไดห้รอืไมว่ำ่ไมส่ำมำรถท ำไพรมำรี

โหวตไดท้นั นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ ไมท่รำบ ตอบไมถ่กู ยกเวน้แกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมืองท ำใหส้ำมำรถยกเวน้ไดแ้ละไมแ่นใ่จว่ำ

รำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมืองที่ ส.ส.เป็นผูเ้สมอนัน้จะยกเวน้กำรท ำไพรมำรโีหวตหรอืไม ่ทัง้นีถ้ำ้เสนอรำ่งดงักลำ่วเขำ้มำตอ้งน ำมำ

ประกบกบัรำ่งของ กกต. 

 

อำ้งองิ : https://www.dailynews.co.th/news/527994/ 
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ดับฝันพรรคการเมือง วิษณุ ยนักม.ลูก ฉบับกกต. ยงัต้องท าไพรมาร่ีโหวต 

30 พ.ย. 2564- 15:08 น. 

 

 

 

 

วิษณุ เผยได้เห็นร่างกม.ลูก ฉบับกกต.แล้ว ยันต้องท าไพรมาร่ีโหวต ชีห้ากจะยกเลิกต้องแก้ใขในสภา รัฐบาลจ่อนัดคุย
นอกรอบ กลางเดือนธ.ค. 

เมื่อวนัท่ี 30 พ.ย.2564 ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีเปิดเผยวำ่ ตนไดเ้ห็นรำ่งพระรำชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ส.ส. และรำ่งพ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.)ยก

รำ่งแลว้ โดยรำ่งพ.ร.ป.กำรเลอืกตัง้ส.ส. ไดเ้ปิดรบัฟังควำมเห็นจำกประชำชนและหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่รำ่งพ.ร.ป.พรรคกำรเมืองของ กกต. พรรคกำรเมืองยงัตอ้งท ำไพรมำรีโ่หวตอยู่หรือไม ่เนื่องจำกหลำยพรรค

อยำกใหย้กเลิก นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ รำ่งของ กกต.ยงัตอ้งท ำไพรมำรี่โหวต หำกจะแกไ้ขไม่ใหท้ ำ จะตอ้งพดูคยุกนัก่อนนอกรอบ ซึ่ง

รฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพดูคยุกบัคณะกรรมกำรประสำนงำน (วิป) รฐับำล ช่วงกลำงเดือนธ.ค.นี ้เนื่องจำกตอ้งรอให ้กกต.รบัฟังควำม

คิดเห็นหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็ อำจตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำ 

 เมื่อถำมว่ำกำรเลือกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรี่โหวต เลือกตัง้ครัง้หนำ้จะงดเวน้ดว้ยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 

ไมไ่ดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) ดงันัน้ หำกจะงดตอ้งไปแกพ้.ร.ป.พรรคกำรเมือง 

 เมื่อถำมว่ำขณะนีย้งัไม่ประกำศเขตเลือกตัง้อีก 50 เขต หลงัแกไ้ขจำก 350 เขตเป็น 400 เขต พรรคกำรเมืองจะอำ้งได้

หรอืไมว่ำ่ไมส่ำมำรถท ำไพรมำรีโ่หวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งท ำ นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ ไมท่รำบ ตอบไมถ่กู ยกเวน้จะแกไ้ข

ในกฎหมำยพรรคกำรเมือง จึงจะยกเวน้ได ้แตข่ณะนีร้ำ่งของ กกต.ยงัใหท้ ำไพรมำรีโ่หวตอยู ่แตไ่มแ่นใ่จวำ่รำ่งพ.ร.ป.พรรคกำรเมืองที่

ส.ส.เสนอ จะยกเวน้หรอืไม ่หำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกับรำ่งของ กกต. 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6759119 
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“วิษณุ” เผย ได้เห็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน.พรรคการเมือง ฉบับ กกต.แล้ว  

ที่ระบุต้องท า ไพรมารีโหวต ชี ้หากจะยกเลิกต้องแก้ไขในสภาฯ 

30 พ.ย. 2564 15:29    

 

 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เห็นร่าง พ.ร.บ. ประกอบ รธน. พรรคการเมือง ฉบับ กกต. แล้ว ที่ระบุต้องท าไพรมารี
โหวต ชี ้หากจะยกเลิกต้องแก้ไขในสภาฯ ด้าน วิปรัฐบาลนัดคุยนอกรอบกลางเดือน ธ.ค. 

 วนันี ้(30 พ.ย.) เมื่อเวลำ 13.20 น. ท่ีท ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี เปิดเผยวำ่ ขณะนีต้นไดเ้ห็น

ร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. และร่ำง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรค

กำรเมือง ของ กกต. โดยรำ่ง พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ไดม้ีกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนตัง้แต่

วนันี ้(30 พฤศจิกำยน) เป็นตน้ไป 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่ รำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ของ กกต. ยงัมีกำรท ำไพรมำรีโหวตเช่นเดิมหรอืไม ่

นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ รำ่งดงักลำ่วของ กกต. ยงัตอ้งท ำไพรมำรโีหวต 

 เมื่อถำมว่ำ หำกจะแกไ้ขไม่ใหม้ีกำรท ำไพรมำรีโหวต จะตอ้งด ำเนินกำรในสภำใช่หรือไม่ นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ อำจจะตอ้งมี

กำรตัง้วงพดูคยุกนัก่อนนอกรอบ โดยรฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพดูคยุกบัวิปรฐับำลในช่วงกลำงเดือนธนัวำคมนี ้โดยตอ้งรอให ้กกต. รบั

ฟังควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็อำจจะตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำ 

 เมื่อถำมว่ำ ในเลือกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรีโหวต หำกเลือกตัง้ครัง้หนำ้จะมีกำรงดเวน้ดว้ยหรือไม่ นำยวิษณ ุ

กลำ่ววำ่ ไมไ่ดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ(คสช.) ดงันัน้หำกจะงดตอ้งไปแกก้ฎหมำย พ.ร.บ. 

ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

 เมื่อถำมวำ่ ขณะนีย้งัไมป่ระกำศเขตเลอืกตัง้อีก 50 เขต ภำยหลงักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู จำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรค

กำรเมืองจะอำ้งไดห้รือไม่ ว่ำ ไม่สำมำรถท ำไพรมำรีโหวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งท ำ นำยวิษณ ุกล่ ำวว่ำ ตนไม่ทรำบ 

ตอบไม่ถกู ยกเวน้จะแกไ้ขในกฎหมำย พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง จึงจะสำมำรถยกเวน้ได ้แต่ขณะนีร้ำ่งของ 

กกต. ยงัใหท้ ำไพรมำรีโหวตอยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจวำ่รำ่ง พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองที่ ส.ส. เป็นผูเ้สนอ จะยกเวน้

กำรท ำไพรมำรโีหวตหรอืไม ่ซึง่ตนก็ไมท่รำบ แตห่ำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกนักบัรำ่งของ กกต. 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000118748 
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"วิษณุ" เผยร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง กกต. 

 ต้องท าไพรมารีโหวต หากยกเลิกตอ้งแก้ใขในสภาฯ 

   สยำมรฐัออนไลน ์ 30 พฤศจิกำยน 2564 14:30 น.   

 

"วิษณุ" เผยร่างพ.ร.บ.พรรคการเมืองกกต. ตอ้งท าไพรมารีโหวต หากยกเลิกต้องแก้ใขในสภาฯ ขณะที่รัฐบาล นัด "วิป
รัฐบาล" คุยกลางเดือนธค. 

วนัท่ี 30 พ.ย.64 ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีเปิดเผยวำ่ ขณะนีต้นไดเ้ห็นรำ่งพ.ร.บ. ประกอบ

รฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และรำ่งพ.ร.บ. ประกอบวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ของกกต.โดยรำ่งพ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำ

ดว้ยพรรคกำรเมือง ไดม้ีกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนตัง้แตว่นันี ้(30 พ.ย.) เป็นตน้ไป 

 เมื่อถำมว่ำ รำ่งพ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ของกกต. ยงัมีกำรท ำไพรมำรโีหวตเช่นเดิมหรือไม ่นำย

วิษณ ักลำ่ววำ่ รำ่งดงักลำ่วของกกต. ยงัตอ้งท ำไพรมำรโีหวต 

 เมื่อถำมวำ่หำก จะแกไ้ขไมใ่หม้ีกำรท ำไพรมำรโีหวต จะตอ้งด ำเนินกำรในสภำฯ ใช่หรอืไม ่นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ อำจจะตอ้งมี

กำรตัง้วงพดูคยุกนัก่อนนอกรอบโดยรฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพดูคยุกบัวิปรฐับำล ในช่วงกลำงเดือนธนัวำคมนี ้โดยตอ้งรอใหก้กต. รบั

ฟังควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็อำจจะตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำฯ 

เมื่อถำมว่ำในเลือกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรีโหวต หำกเลือกตัง้ครัง้หนำ้จะมีกำรงดเวน้ดว้ยหรือไม่ นำยวิษณุ 

กลำ่ววำ่ ไมไ่ดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่ง คณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) ดงันัน้หำกจะงดตอ้งไปแกก้ฎหมำยพ.ร.บ. 

ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

เมื่อถำมวำ่ ขณะนีย้งัไมป่ระกำศเขตเลือกตัง้อีก 50 เขตภำยหลงักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู จำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรค

กำรเมืองจะอำ้งไดห้รือไม่วำ่ไม่สำมำรถท ำไพรมำรีโหวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งท ำ นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ ตนไม่ทรำบ ตอบ

ไมถ่กู ยกเวน้จะแกไ้ขในกฎหมำยพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง จึงจะสำมำรถยกเวน้ได ้

 "ขณะนีร้ำ่งของกกต. ยงัใหท้ ำไพรมำรโีหวตอยู ่แตก็่ไมแ่นใ่จวำ่รำ่งพ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมืองที่ส.ส. 

เป็นผูเ้สมอ จะยกเวน้กำรท ำไพรมำรโีหวตหรือไม ่ซึง่ตนก็ไมท่รำบ แตห่ำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกนักบัรำ่งของกกต."นำยวิษณ ุ

กลำ่ว 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/301867 
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‘วิษณุ’ เห็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน. พรรคการเมืองฉบับ กกต.แล้ว  

ชีห้ากจะยกเลิกต้องแก้ไขในสภา 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 - 14:28 น. 

 

‘วิษณุ’ เผยได้เห็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน.พรรคการเมืองฉบับ กกต.แล้ว ที่ระบุต้องท าไพรมารีโหวต ชีห้ากจะยกเลิก
ต้องแก้ไขในสภา ด้านวิปรัฐบาลนัดคุยนอกรอบกลางเดือน ธ.ค. 

 เมื่อเวลำ 13.20 น. วนัที่ 30 พฤศจิกำยน ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี เปิดเผยว่ำ ขณะนี ้ตน

ไดเ้ห็นรำ่งพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส.และรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรค

กำรเมืองของ กกต. โดยรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ไดม้ีกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนตัง้แต่

วนันี ้(30 พฤศจิกำยน) เป็นตน้ไป 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองของ กกต.ยงัมีกำรท ำไพรมำรีโหวตเช่นเดิมหรือไม่ 

นำยวิษณกุลำ่ววำ่ รำ่งดงักลำ่วของ กกต.ยงัตอ้งท ำไพรมำรโีหวต 

 เมื่อถำมวำ่หำกจะแกไ้ขไมใ่หม้ีกำรท ำไพรมำรโีหวตจะตอ้งด ำเนินกำรในสภำใช่หรอืไม ่นำยวิษณกุลำ่ววำ่ อำจจะตอ้งมีกำร

ตัง้วงพดูคยุกนัก่อนนอกรอบ โดยรฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพดูคยุกบัวิปรฐับำลในช่วงกลำงเดือนธันวำคมนี ้โดยตอ้งรอให ้กกต.รบัฟัง

ควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็อำจจะตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำ 

 เมื่อถำมวำ่ในกำรเลอืกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรโีหวต หำกเลอืกตัง้ครัง้หนำ้จะมีกำรงดเวน้ดว้ยหรอืไม ่นำยวิษณุ

กล่ำวว่ำ ไม่ไดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ดงันัน้ หำกจะงดตอ้งไปแกก้ฎหมำย 

พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

 เมื่อถำมว่ำขณะนีย้งัไม่ประกำศเขตเลือกตัง้อีก 50 เขต ภำยหลงักำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู จำก 350 เขต เป็น 400 เขต พรรค

กำรเมืองจะอำ้งไดห้รอืไมว่ำ่ไมส่ำมำรถท ำไพรมำรโีหวตไดท้นั และจะเป็นขอ้ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งท ำ นำยวิษณกุลำ่ววำ่ ตนไมท่รำบ ตอบ

ไมถ่กู ยกเวน้จะแกไ้ขในกฎหมำย พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง จึงจะสำมำรถยกเวน้ได ้แตข่ณะนีร้ำ่งของ กกต.

ยงัใหท้ ำไพรมำรีโหวตอยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมืองที่ ส.ส.เป็นผูเ้สนอ จะยกเวน้กำรท ำ

ไพรมำรโีหวตหรอืไม ่ซึง่ตนก็ไมท่รำบ แตห่ำกเสนอเขำ้ก็ตอ้งน ำมำประกบกนักบัรำ่งของ กกต. 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3065592 
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"วิษณุ" เผย ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองของ กกต. ต้องท าไพรมารีโหวต 

30 พ.ย. 2564 22:42 น. 

 

 

 

 

"รองนายกฯ วิษณุ" เผย ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ของ กกต. ต้องท าไพรมารีโหวต งดเวน้
เหมือนเลอืกตั้งปี 2562 ไม่ไดแ้ล้ว 

วันที่ 30 พ.ย. 2564 ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี กล่ำวว่ำ ขณะนีต้นเองเห็นร่ำง พ.ร.บ.

ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. และรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือ 

กกต.แลว้ โดยรำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง กกต.เปิดรบัฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนตัง้แตว่นันี ้(30 พ.ย.) 

เป็นตน้ไป เมื่อถำมวำ่รำ่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง ของ กกต. ยงัมีกำรท ำไพรมำรโีหวตเช่นเดิมหรือไม ่นำย

วิษณุ กล่ำวว่ำ ร่ำงของ กกต.ยงัตอ้งท ำไพรมำรีโหวต แต่หำกจะแกไ้ขไม่ใหม้ีกำรท ำไพรมำรีโหวต จะตอ้งด ำเนินกำรในสภำฯ ใช่

หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ อำจจะตอ้งมีกำรตัง้วงพูดคุยกันก่อนนอกรอบ โดยรฐับำลจะเป็นเจำ้ภำพพูดคุยกับวิปรฐับำลในช่วง

กลำงเดือน ธ.ค. โดยตอ้งรอให ้กกต.รบัฟังควำมคิดเห็นใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แตถ่ำ้ไมส่  ำเรจ็ อำจจะตอ้งน ำไปพดูคยุในสภำฯ 

สว่นในกำรเลอืกตัง้ปี 2562 มีกำรงดเวน้ท ำไพรมำรโีหวต หำกเลอืกตัง้ครัง้หนำ้จะมีกำรงดเวน้ดว้ยหรอืไม ่นำยวิษณ ุกลำ่ว

ว่ำ ไม่ไดแ้ลว้ เพรำะครัง้ที่แลว้งดเวน้ดว้ยค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ดงันัน้หำกจะงดตอ้งไปแกก้ฎหมำยลกูวำ่ดว้ย

พรรคกำรเมือง เนื่องจำกรำ่งของ กกต.ยงัใหท้ ำไพรมำรโีหวตอยู ่แตก็่ไมแ่นใ่จวำ่รำ่งของ ส.ส.จะยกเวน้กำรท ำไพรมำรโีหวตหรอืไม ่ซึง่

ตนก็ไมท่รำบ แตห่ำกเสนอเขำ้สภำฯ ก็ตอ้งน ำมำประกบกนักบัร่ำงของ กกต. 

 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2254717 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2254717


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 

 

 

ดีใจเกอ้! ผู้สมัคร ส.อบต. ร้อง กกต.ชนะเลอืกตั้งสุดท้ายพลกิเสมอ อา้งมีแก้บตัรเสีย 

วนัองัคำร ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564, 14.28 น. 

 

 

 

 

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 นำยสกล ยบุลไมย ์อำย ุ60 ปี บำ้นเลขท่ี 38 หมู1่0 ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร เขำ้

ยื่นหนงัสือต่อ จนท.ส ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดัสกลนคร เรื่อง ขอใชส้ิทธิคดัคำ้นกำรเลือก ส.อบต.วำนริวำส เขตเลือกตัง้ที่ 7 ตอ่ 

ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสกลนคร เนื่องจำกตนเป็นผูส้มคัร ส.อบต.วำนรนิวำส เขตเลอืกตัง้ที่ 7 หมำยเลข 2 

ขอยื่นค ำรอ้งคดัคำ้น กำรเลอืกตัง้ ส.อบต.เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564  โดยนำยสกล กลำ่ววำ่ไดป้รำกฏเหตกุำรณด์งันี  ้

  ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ส.อบต.วำนรนิวำส เขตเลือกตัง้ที่ 7 ไดด้  ำเนินกำรจดักำรเลือกตัง้ และนบัคะแนนประกำศ

ผลกำรเลือกตัง้เรียบรอ้ย มีผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ทัง้หมด 302 คน มีบตัรดี จ ำนวน 291 บตัร มีบตัรเสียจ ำนวน 9 บตัร บตัรไม่ประสงค์

ลงคะแนนจ ำนวน 2 บตัร ผูส้มคัรหมำยเลข 1 ได ้145 คะแนน ซึ่งตนเป็นผูส้มคัรหมำยเลข 2 ได ้146 คะแนน โดยคณะกรรมกำรได้

ประกำศผลกำรเลือกตัง้ใหผู้ส้มคัรหมำยเลข 2 ชนะกำรเลือกตัง้ และไดล้งบนัทึกในแบบรำยงำนผลกำรนบัคะแนนกำรเลือกตัง้ ส.

อบต.เรยีบรอ้ย พรอ้มขึน้ปำ้ยกระดำน ตนเห็นวำ่ชนะแลว้จึงกลบับำ้นดว้ยควำมดีใจ  

  แต่หลงัจำกกำรเลอืกตัง้ประมำณ 20 นำที ขำ้พเจำ้ไดร้บักำรประสำนวำ่ผลคะแนนกำรเลือกตัง้เสมอกนั คือ 146-146 โดย

ทำงคณะกรรมกำรแจง้จะด ำเนินกำรจบัฉลำกเพื่อคดัเลอืก ส.อบต.เลอืกตัง้ที่ 7 ซึง่ขำ้พเจำ้กิดขอ้สงสยัผลคะแนนดงักลำ่ว และพบวำ่

ทำงญำติผูส้มคัรหมำยเลข 1 ไดข้อดูบตัรเสียในหน่วยเลือกตั้ง และมีกำรน ำบตัรเสียมำวินิจฉัยและเปลี่ยนจำกบตัรเสียเป็นบตัรดี 

และเพิ่มคะแนนใหผู้ส้มคัรหลำยเลข 1 โดยไม่มีผูส้มคัรหรือญำติของหมำยเลข 2 อยู่ในเหตกุำรณ ์ ตนจึงไดข้อตรวจสอบบตัรเสีย

ทัง้หมด พบว่ำ มีบตัรเสีย 1 บตัร ของผูส้มคัรหมำยเลข 2 ที่ตอ้งกำรใหค้ณะกรรมกำรเลือกตัง้ด ำเนินกำรวินิจฉัยใหม่ ซึ่งประธำน

คณะกรรมกำรไดป้ระสำนไปยงัคณะกรรมกำรกลำงพบวำ่ บตัรเสยีดงักลำ่วเป็น บตัรดี ซึง่มีผลท ำใหข้ำ้พเจำ้ไดร้บัคะแนนกำรเลอืกตัง้

เพิ่ม 1 คะแนน เป็น 147 กลบัมำชนะกำรเลอืกตัง้อีกครัง้ แตท่ำงคณะกรรมกำรไมด่  ำเนินกำรแกไ้ขผลคะแนน คณะกรรมกำรกลบักีด

กนั ไมย่อมแกไ้ขคะแนนใหต้น และบอกวำ่ใหเ้ขำ้ไปตดัสนิท่ี กกต.ต ำบลวำนรนิวำส จนตอ้งยอมน ำคะแนนเสมอ 146-146 เขำ้ไปและ 

กกต.ต ำบลวำนรนิวำส ไดบ้อกคณะกรรกำรเลอืกตัง้วำ่ท ำผิดระเบียบ เพรำะบตัร เสยีที่เจำะรูและเซ็นช่ือกรรมกำร 3 คนแลว้จะน ำมำ

เพิ่มคะแนนไม่ได ้แต่ไดบ้อกคณะกรรมกำรว่ำ น ำคะแนนมำสง่เท่ำใหรค่ือเทำ่นัน้ แกเ้พิ่มใหต้นไมไ่ด ้ซึ่งขำ้พเจำ้ไม่ยอมรบั ค ำตดัสนิ

นัน้ กกต.ต ำบลวำนรนิวำส เลยแจง้กับตนว่ำ จะส่งเรื่องให ้กกต.   จังหวดั และ กกต.จังหวดัออกมำสอบสวน และตดัสินในเรื่อง

คะแนน ตนจึงตกลง ตอ่มำ ศนูยป์ระสำนงำนกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้มำรบัฟังค ำชีแ้จงและจบั
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ฉลำก ในวนัองัคำรที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 10.00 น.ป็นหนงัสือออกโดย ศนูยป์ระสำนงำนกำรเลือกตัง้อบต.วำนรนิวำสไมใ่ช่

จำก กกต.จงัหวดั และไดบ้อกขำ้พเจำ้วำ่ ถำ้ไมม่ำจะถือวำ่สละสทิธ์ 

  ตนมีควำมสงสยัเก่ียวกบักำรพิจำรณำของกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลวำนรนิวำส กำรวินิจฉยั

คะแนนและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรผูท้  ำหนำ้ที่ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ รวมถึง ว่ำมีบตัรดีและบตัรเสียว่ำจะมีควำมผิด

พลำดคลำดเคลื่อนอย่ำงไรหรือไม่ ซึ่งขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท์ี่จะใหก้ำรลงคะแนนเลือกตัง้กำรนบัคะแนนเลือกตัง้และกำรรวม

คะแนนเลือกตัง้ถกูตอ้ง ตรงตำมเจตนำรมณข์องประชำชนอย่ำงแทจ้รงิ ดงันัน้จึงขอใหไ้ดต้รวจสอบและพิจำรณำด ำเนินกำรดว้ย ซึง่ 

นำงสำว จุฑำมำศ จันโท รกัษำกำร ผอ.กกต.สกลนคร ให ้จนท.ฝ่ำยสืบสวนรบัเรื่องไว ้พรอ้มกล่ำวว่ำจะส่ง จนท.ฝ่ำยสอบสวน

สืบสวนออกไปตรวจสอบว่ำจริงเท็จแค่ไหน ขณะนีเ้รำยงัไม่ทรำบขอ้เท็จจริง ขอใหเ้ช่ือมั่นว่ำเรำท ำแบบตรงไปตรงมำ สว่นทำงที่จะ

เป็นก็คือตอ้งมีค ำสั่งใหน้บัคะแนนใหม ่หรอืไมก็่ตอ้งเลอืกตัง้ใหมเ่ทำ่นัน้ 

 

อำ้งองิ : https://www.banmuang.co.th/news/region/260692 
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พท.อดั“วิษณุ”ประดิษฐว์าทกรรมช่วย“บิ๊กตู”่ครองอ านาจ ซัด กกต.เหลวแก้ซือ้เสียง 

วนัท่ี 01 ธ.ค. 2564 เวลำ 09:55 น. 

 

 

 

 

 “วิสาร” เพื่อไทย อัด “วษิณุ”ประดิษฐว์าทกรรมชว่ย“บิ๊กตู”่ครองอ านาจ ซัด กกต.ล้มเหลวแก้ซือ้เสียง ตั้งเป้าเลน่งานฝ่าย
ตรงข้ามผู้มีอ านาจ 

เมื่อวนัที่ 1 ธ.ค. 64 นำยวิสำร เตชะธีรำวฒัน ์ส.ส.เชียงรำย พรรคเพื่อไทย อดีตรฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

เปิดเผยว่ำ กำรเลือกตัง้นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหรอือบต.ที่ผ่ำนมำ กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือ กกต. ไร ้

ฝีมือบริหำรจดักำรใหก้ำรเลือกตัง้เป็นไปอย่ำงบริสทุธ์ิยตุิธรรม ทัง้นีใ้นวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. ที่ผ่ำนมำมีรำยงำนข่ำวว่ำ พบมีกำรซือ้

เสียงหลำยพืน้ที่ โจ๋งครึ่มตัง้แต่ 500-2,000 บำท แต่กกต.หำทำงออกง่ำยๆ ว่ำไม่มีหลกัฐำน ชำวบำ้นรูห้มดแต่กกต.ไม่เคยทรำบ 

ดงันัน้กำรท ำงำนกกต. จึงผิดพลำดและไมเ่คยจบักำรซือ้ขำยเสยีงได  ้

 ที่ผ่ำนมำกำรท ำงำนของกกต. มีหลำยประเด็นที่ประชำชนสงสยั ในเรื่องของควำมโปรง่ใสและเลือกปฏิบตัิ หำกเป็นกรณี

ของพรรคกำรเมืองในสงักัดของผูท้ี่มีอ  ำนำจ กกต.จะไม่ด ำเนินกำรหรือสืบหำขอ้เท็จจริง บำงครัง้มีขอ้เท็จจริงชัดเจนแต่กกต. ไม่

ด ำเนินกำร หลำยประเด็นคนทัง้ประเทศรูแ้ตก่กต.ไม่รู ้ในขณะเดียวกนัก็จอ้งจบัผิดหำเหตผุลมำประกอบเพื่อด ำเนินกำรยบุพรรคตรง

ขำ้มกบัผูม้ีอ  ำนำจเพื่อเอือ้ประโยชนก์บัพรรคกำรเมืองของผูม้ีอ  ำนำจ 

 นอกจำกนีน้ำยวิสำร ยงัไดก้ลำ่วถึงกำรท ำงำนของรฐับำลที่ผำ่นมำวำ่ มีหลำยเรือ่งที่สอ่วำ่ขดักบัขอ้กฎหมำย และไมเ่ป็นไป

ตำมหลกัรฐัธรรมนูญ แต่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี พยำยำมออกมำหำค ำพูดที่สวยหรูเพื่อหำทำงออกใหก้ับพลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรี และคณะเพื่อใหค้รองอ ำนำจต่อไป โดยไม่สนใจขอ้กฏหมำย เพียงเพื่อใหผู้ม้ีอ  ำนำจรอดจำกขอ้

กลำ่วหำ 

 “กำรใหค้วำมเห็นในขอ้กฎหมำยของนำยวิษณ ุหลำยครัง้นกัวิชำกำรทำงดำ้นกฎหมำยมองว่ำไม่เป็นไปตำมหลกัวิชำกำร 

รวมทัง้กำรสรรหำค ำพดูเพื่อเอำตวัรอดของนำยวิษณ ุประชำชนใหฉ้ำยำว่ำ หลวงประดิษฐ์วำทกรรมแลว้ เพรำะนำยวิษณ ุสำมำรถ

สรรหำวำทกรรมเพื่อหำทำงออกใหร้ฐับำลเอำตวัรอดไปไดใ้นท่ีสดุ”นำยวิสำรกลำ่ว 

 

อำ้งองิ : https://www.posttoday.com/politic/news/669558 
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ดวลกันทีท่ีมเศรษฐกิจ 

1 ธ.ค. 2564 05:25 น. 

 

 

ตำมสตูรเศรษฐศำสตรใ์น “คูหำกำบตัร” จำกตวัเลขลอยๆศึกเลือกตัง้ทอ้งถ่ินรอบล่ำสดุ ว่ำกันว่ำท ำเงินสะพดันบัหมื่นลำ้นบำท 

ปรำกฏกำรณแ์บบที่ประชำชนคนตำ่งจงัหวดัแหก่ลบับำ้นไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ 

จนรถติดหนกั จรำจรหนำแน่นทัง้สำยอีสำน สำยเหนือ สำยใต ้ผลพวงประชำธิปไตยแบบไทยๆ “เงินไม่มำ กำไม่เป็น” กำร

เลอืกตัง้สนำมเลก็ยงัแจกกนัสนั่นลั่นทุง่ หวัละ 200 บำท 500 บำท 1,000 บำท ถึงหลำยพนับำท 

เพรำะศกึเดิมพนัเกำ้อี ้อบต.มนัตดัสนิแพช้นะกนัแคห่ลกัสบิ หลกัรอ้ยแตม้เทำ่นัน้ 

แต่ถำ้มองโลกสวย ในมมุบวกเงินสะพดัสนำมเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน มนัก็ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจฐำนรำกที่ก ำลงัเหือดแหง้ยิ่งกวำ่

ทุง่กลุำรอ้งไหย้ำมหนำ้แลง้ ใหก้ลบัมำชุ่มชืน้ชั่วขณะ 

 ชำวบำ้นได ้“เบีย้ยงัชีพ” ประทงั ในภำวะที่รฐับำล “ถงัแตก” และแน่นอน โดยบรรยำกำศเลือกตัง้สนำมทอ้งถ่ินที่คึกคกั คน

แหไ่ปใชส้ทิธิกนัลน้ สะทอ้นประชำธิปไตยแบบไทยๆ ประชำชนสว่นใหญ่นำ่จะอยำกใหถ้ึงฤดเูลอืกตัง้ใหญ่ไวๆ 

ลุน้ตวัเลขในคหูำกำบตัรน่ำจะอูฟู้่ กว่ำสนำมเล็กแน่ แต่พนนัได้ “รอ้ยเอำขีห้มำกองเดียว” เดำทำง “บิก๊ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทรโ์อชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม จะไมย่อมกดปุ่ ม “ยบุสภำ” เด็ดขำด 

 อยำ่งเรว็สดุก็ตอ้งลำกถลููถ่กูงัไปใหเ้ลยเดือนมีนำคมปีหนำ้ 2565 

เพรำะตรำบใดที่ยงัไม ่“ชวัร”์ ไมม่ีหลกัประกนัพนัเปอรเ์ซ็นตว์ำ่ช่ือของ “พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ” จะไดอ้ยูใ่น “บญัชีนำยก

ฯ” ของพรรคกำรเมืองใด หรอืยดึคำ่ยพลงัประชำรฐั เป็นฐำนท่ีมั่นไมไ่ด ้

 “บิก๊ตู่” ไม่มีทำงกดปุ่ ม “ดีดตวัเอง” ออกจำกกปัตนัเรือเหล็กสนิมเขรอะแน่ เพรำะนั่นหมำยถึง “แพ”้ ตัง้แต่ยงัไม่ลงสนำม

เลอืกตัง้ โอกำสรเีทิรน์อ ำนำจที่ยำกตำมเง่ือนไขสถำนกำรณ ์ถำ้ “ตีโง่” ซ  ำ้ซำก จะยิ่งแทบปิดประตลูงกลอน 2 ชัน้  

 เกมลม้กระดำน เลอืกตัง้ใหญ่ตอ้งลอ้ตำมระดบัควำมชวัรใ์นกำรตอ่โปรโมชนัของผูน้  ำ 

 แต่โดยบรรยำกำศมนัเรำ้ใจ ตำมอำรมณธ์รรมชำติของ “นกัเลือกตัง้อำชีพจมกูไว” ที่ขยบัเตรียมพรอ้มลงสนำมกนัคึกคกั 

โดยเฉพำะคำ่ยพลงัประชำรฐั ฐำนรองอ ำนำจ“บิก๊ตู”่ เอง 

 

ออกตวัแรง แสดงสญัญำณตีธงเลอืกตัง้ชดักวำ่ใคร 
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ตำมควำมเคลื่อนไหวรำยวนั พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกฯ หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั น ำทีม “ผูก้องนสั” ร.อ.

ธรรมนสั พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรค พปชร. ขนำบ “มำดำมบิก๊อำย” นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน ์เหรญัญิกพรรค เดินสำยไปปักหมดุ

สำขำพรรค เปิดตวัผูส้มคัร พปชร.ทัง้ในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชำยแดนใต ้ฐำนใหญ่อีสำนที่ขอนแก่นบกุเหนือไป จ.น่ำน ลงหลกัปักฐำน ชิง

ธงน ำก่อนปอ้มคำ่ยอื่น   

จบัอำกำร เดำทำงของ “บิก๊ป้อม” ในฐำนะที่คมุเสียง ส.ส.ในสภำ น่ำจะรูส้ถำนกำรณ ์“เสียงแกว่ง” ตำมสญัญำณสภำสอ่

ลม่ 2–3 รอบติดๆกนั มนัเป็นอะไรท่ีสวนทำงกบั “บิก๊ตู”่ ผูท้ี่มีอ  ำนำจกดปุ่ มลม้กระดำน 

 งำนนี ้“นกัเลอืกตัง้อำชีพ” ตอ้งใสช่ชีูพ ปลอดภยัไวก้่อน 

 “ยบุสภำ” เกิดขึน้ไดท้กุขณะ ในภำวะที่พรรครว่มรฐับำลเต็มไปดว้ย “รอยรั่ว” แบบที่นดัสงัสรรค ์ส.ส.รฐับำลตอ้งเลื่อนแบบ

ไมม่ีก ำหนด ดว้ยเหตทุี่ “บิก๊ปอ้ม” อำ้งโควิด ทัง้ๆที่ “โอมิครอน” เพิ่งโผลม่ำหลงันดั 

 มนัก็ชดั ภำวะทำงใจในหมูพ่รรครว่ม แมแ้ตค่ำ่ยเดียวกนัยงัแตกคอ เสยีง ส.ส.มำก แตไ่รเ้อกภำพ “เกมซอ่นแตม้” ฤทธ์ิหอก

ขำ้งแครท่ิ่มแทงกนัไดท้กุขณะ 

 ยำมนีพ้รรคร่วมรฐับำลไม่มีอำรมณส์มำนฉันท ์มีแต่แย่งกนัโกยกลว้ยใสร่ถเสบียง ตุนกระสนุดินด ำใหม้ำกสดุ ในภำวะที่

รฐับำลกระแสตก ไรแ้รงสง่ มีแตแ่รงฉดุลงเหว ตำ่งฝ่ำยตำ่งตอ้งเอำตวัรอด ไมย่อมกอดคอกนัจมน ำ้ตำย 

 ขณะเดียวกนั โดยเง่ือนไขสถำนกำรณก็์เรำ้ “ปอ้มคำ่ยใหม”่ ตอ้งรบีทิง้ไพ ่กบัช็อตฮือฮำ ไฮไลตก์ำรขยบัของ “มวยเก๋ำ” เบอร์

ตน้ๆของคำ่ยประชำธิปัตยอ์ยำ่งนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบตัิ ที่ขึน้ปำ้ย “I shall return” ประกำศลำออกจำกคำ่ยเก่ำ ไปสงักดัพรรคใหม่ 

ทิง้ปรศินำแคว่ำ่ เป็นพรรคที่ครบเครือ่งทีมเศรษฐกิจ ตรงกบัภำรกิจกอบกูม้หำวิกฤติโควิด 

 ที่ส  ำคญั ไมอ่ยูใ่นสถำนะของขัว้ขดัแยง้ มุง่ฟ้ืนฟบูำ้นเมืองจำกโรคระบำด บอกใบม้ำซะขนำดนี ้คอกำรเมืองฟันธง มนัตอ้งมี 

“สีก่มุำร” ภำคสอง 

 เรื่องของเรื่องมวยเก๋ำระดบั “นิพิฏฐ์” ผ่ำนศึกเหนือเสือใตใ้นศึกเลือกตัง้มำ 7-8 สมยั คงไม่ใช่แค่อำรมณน์อ้ยใจค่ำยเก่ำ

ไมใ่หร้ำคำ แตก่ำรรเีทิรน์สงักดัใหมน่ำ่จะมองเห็นโอกำส ประเมินเลอืกตัง้รอบตอ่ไป 

 มนัตดัสนิกนัท่ี “มือบรหิำรเศรษฐกิจ” ควำมหวงัฟ้ืนโควิด. 

อำ้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2254632 
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จุดยนื มุมมอง ต่อ เลอืกตั้ง ‘ท้องถิน่’ กรณี ‘ก้าวหน้า’ 

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 - 13:03 น. 

 

 

 

 

มมุมองและทำ่ทีตอ่ควำมส ำเรจ็และควำมลม้เหลวจำกกำรเลอืกตัง้ระดบั “ทอ้งถ่ิน” ของ “คณะกำ้วหนำ้” มำกดว้ยควำมละเอียดออ่น 

 แยกจ ำแนก “ทรรศนะ” และ “วิธีกำร” 

 หำกเป็นเครอืขำ่ยของ “พนัธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย” หำกเป็นเครอืขำ่ยของมวลมหำประชำชน “กปปส.” ก็แจ่ม

ชดั 

 มองเห็นเป็น “ควำมลม้เหลว” ไรเ้ดียงสำ 

 หำกเป็นเครอืขำ่ยที่เรยีกตนเองวำ่เป็น “ฝ่ำยประชำธิปไตย” ก็มองอยำ่งเขำ้ใจ มำกดว้ยควำมเห็นอกเห็นใจ 

 ใหก้ ำลงัใจ ปลอบโยน นุม่นวล 

 ทำ่ทีและทว่งท ำนองจำก 2 ฝ่ำยนีแ้ยกจ ำแนก 1 จดุยืน 1 ทรรศนะ และ 1 วิธีกำรในกำรส ำแดงชดัเจน อำ่นไมย่ำก 

 ท ำไมจึงมองเห็นวำ่เป็น “ควำมลม้เหลว” 

 ค ำตอบอยำ่งงำ่ยที่สดุก็จำกรูปธรรมและควำมเป็นจรงิที่ปรำกฏตัง้แตก่ำรเลอืกตัง้ระดบั อบจ. กำรเลอืกตัง้ระดบัเทศบำล 

และระดบั อบต. 

 ไมว่ำ่จะมองจำก “ทัง้หมด” ไมว่ำ่จะมอง “เฉพำะสว่น” 

 นั่นก็คือ ระดบันำยก อบจ.ไมไ่ดร้บัเลอืกเลย ไดแ้ตเ่พียงสมำชิกสภำ อบจ. นั่นก็คือ ระดบัเทศบำล ไดเ้พียง 17 แหง่ และ

สมำชิกสภำต ำบลจ ำนวนหนึง่ 

 นั่นก็คือ ระดบั อบต.ไดน้ำยก อบต. 38 แหง่ สมำชิกสภำ อบต.จ ำนวนหนึง่ 

 

หำกมอง 38 จำก 5,300 แหง่ ก็เป็นจ ำนวนนอ้ยนิด ยิ่งหำกมองไปยงั 17 นำยกเทศมนตรขีองเทศบำล และกำรไมม่ีนำยก 

อบจ.แมแ้ตค่นเดยีว 

 ก็ตอ้งยอมรบัวำ่ “คณะกำ้วหนำ้” ไดม้ำนอ้ยอยำ่งยิ่ง 
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 จึงไมแ่ปลกที่จะมีกำรเทียบรอ้ยละ จึงไมแ่ปลกที่จะมีกำรระบวุำ่คณะกำ้วหนำ้ไมเ่ขำ้ใจสงัคมไทยอยำ่งเพียงพอ ออ่นหดั ไร้

เดียงสำ 

 และในท่ีสดุ “กำ้วไกล” ก็หนีชะตำกรรมนีไ้มพ่น้ 

 กระนัน้ กลำ่วส ำหรบับคุคลหรอืกลุม่บคุคลที่เรยีกตนเองวำ่เป็น “ฝ่ำยประชำธิปไตย” ก็มองปัญหำจำก อบจ. เทศบำลและ 

อบต.อยำ่งสงัเครำะห ์

 สงัเครำะห ์“ควำมจรงิ” ที่ด  ำรงอยู ่

 ไมว่ำ่จะเป็นควำมเป็นจรงิภำยใต ้“รฐัรำชกำรรวมศนูย”์ ไมว่ำ่จะเป็นควำมเป็นจรงิแหง่กำรกอ่รูปขึน้มำของ “คณะกำ้วหนำ้” 

ตอ่เนื่องจำกพรรคอนำคตใหม ่

 “คณะกำ้วหนำ้” ก็เหมือนกบั “พรรคอนำคตใหม”่ 

 นั่นก็คือ พรรคอนำคตใหมไ่มม่ีบทเรยีนในเรือ่งกำรเลอืกตัง้ ส.ส. คณะกำ้วหนำ้ก็ไมม่ีบทเรยีนในเรื่องกำรเลอืกตัง้ “ทอ้งถ่ิน” 

 กำรไมไ่ดน้ำยก อบจ.เลยเป็นท่ีเขำ้ใจได ้

กระนัน้ กำรไดน้ำยกเทศมนตรจีำก 17 เทศบำล และกำรไดน้ำยก อบต.จำก 38 อบต.ถือไดว้ำ่เป็นกำรเริม่ตน้จำก 0 

 จ ำนวนที่ไดม้ำยอ่มถือวำ่เป็น “ก ำไร” 

 บทสรุปไมว่ำ่จะมำจำก นำยธนำธร จึงรุง่เรอืงกิจ ไมว่ำ่จะมำจำก น.ส.พรรณิกำร ์วำนิช จงึเทำ่กบัเป็นกำรวจิำรณร์ะบบ 

วิจำรณต์นเองไดอ้ยำ่งดยีิ่ง 

 เป็นบทสรุป “ชยัชนะ” ที่ไดม้ำวำ่เป็นอยำ่งไร 

นั่นก็คือ เป็นชยัชนะที่ไดม้ำโดยกำรช ู“นโยบำย” เป็นอำวธุในกำรตอ่สู ้เป็นชยัชนะท่ีไดม้ำโดยไมต่อ้งใชเ้งินทุม่ไปในกำรซือ้เสยีง 

 แสดงวำ่ยงัมี “คนจรงิ” ด ำรงอยูใ่นสงัคมไทย 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3066541 
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