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 ข่าวประจ าวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 149/2564 “กกต.” ประชุมร่วม “3 ฝ่าย” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “พัทลุง” ติดท็อปเทน ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากสุด 14 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิด 10 จังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้ง “นายก อบต.” มากสุด 15 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้มาใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” 20.4 ล. คน -“พัทลุง” แชมป์มาหย่อนบัตรมากสุด 16 
4 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. แจ้ง 10 จังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากท่ีสุด ภาคใต้เกินครึ่ง 17 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เผยยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. พุ่ง 20 ล้านคน พัทลุงเข้าคูหามากสุด 18 
6 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เปิด 10 อันดับจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากท่ีสุด 19 
7 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. พุ่ง 20 ล้านคน "พัทลุง" คว้าแชมป์

คนมาหย่อนบัตรมากที่สุด 
20 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดตัวเลขคนเลือก อบต. 20.4 ล้านคน พัทลุงแชมป์แห่เข้าคูหา 84% 21 
9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง อบต. วันสุดท้าย 5 ธ.ค. นี้เท่านั้น รีบเลย 22 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12  

(พตส. 12) รวมพลังน้้าใจแห่งศรัทธา บ้าเพ็ญประโยชน์ สมทบทุนการศึกษา 
ให้น้อง ๆ นักเรียน"โรงเรียนธรรมิกวิทยา" จังหวัดเพชรบุรี 

24 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ “กกต.” จับมือ “วุฒิสภา-สพฐ.” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ 

25 

3 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประจวบฯ พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต. ชัยเกษมอีกรอบ  
หลังผู้สมัครนายกรายเดียวสิ้นใจก่อนลงคะแนน 1 วัน 

26 

4 มติชนออนไลน์ กกต. พร้อมรับสมัครนายก อบต. ชัยเกษม หลังผู้สมัครรายเดียว สิ้นใจก่อน
ลงคะแนน 1 วัน 

27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ สกลนคร เปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต. ดงมะไฟใหม่  

หลังผู้สมัครคนเดียวพ่ายโหวตโน 

28 

2 ข่าวสดออนไลน์ มึนบัตรเสีย 180 ใบ ท้าผลแพ้ชนะแค่ 21 คะแนน ทั้งที่ท้วงระหว่างนับ 

ผู้สมัครนายก อบต. ฉลุง ร้อง กกต. 

29 

3 มติชนออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. ฉลุง ร้อง กกต. สงขลา ตรวจบัตรเสีย ชี้ช่วงนับคะแนน โดน

วินิจฉัยเป็นบัตรเสียหลายครั้ง 

30 

4 MGR ออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. ฉลุง ร้อง กกต. สงขลา ขอนับคะแนนบัตรเสียใหม่ 

หลังแพ้แค่ 21 คะแนน 

31 

5 มติชนออนไลน์ ‘มหาดไทย’ จ่อหารือ ‘กกต.’ เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. คาดช่วงมกราคมนี้ 

ชัดเจนแน่  

32 

6 มติชนออนไลน์ มท. รอหารือ กกต. ลุยจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปชป’ เช็กไทม์ไลน์คาดกาบัตร

ภายใน มี.ค. ปีหน้า 

33 

7 สยามรัฐออนไลน์ "ปลัดมท." รอหารือ กกต. เคาะวันเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." คาดชัดเจนเดือน มค. 65 34 

8 มติชนออนไลน์ กราฟิกมติชน : ร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมือง ฉบับ กกต. หนุนไพรมารีฯ 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ สัญญาณเตือนประชาธิปัตย์ รุกไล่สู่เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.' 36 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส่องลึกชัยชนะ "ธนาธร" นักเลือกตั้ง อบต. ย้อมสีส้ม 38 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ กับแบบอเมริกา 40 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เก่าไปใหม่มา 42 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ดร.ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ 

การเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการ

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง น้าคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 

(พตส. 12) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลสามพระยา อ้าเภอชะอ้า 

จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ร้อยต้ารวจเอก กวินพัฒน์ ธีรประเสริฐกุล รองสารวัตรหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์ อ่วมทอง 

นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการด้าเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

ในการนี้ ได้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลสามพระยา อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
น าคณะนักศึกษา พตส. 12 ศึกษาดูงาน 

ศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ.เพชรบุรี 
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วันที่ 2 ธันวาคม 2564  ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ดร.ไกรวิทย์  โกสีย์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง น้าคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ต้าบลสระพัง 
อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ได้เป็นตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) มอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จ้าเป็นให้แก่นักเรียนของโรงเรียนธรรมิกวิทยา โดยมี 
นายประสม เนาวบุตร ผู้อ้านวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
น าคณะนักศึกษา พตส. 12 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรี 
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02 ธ.ค. 2564 icon views  

     

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  
นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม (csr) มอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จ้าเป็นให้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 
(สอนคนตาบอด) ต้าบลสระพัง อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

ศาสตราจารย์สันทัด เปิดเผยว่า นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12  
เป็นบุคลากรที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักการเมือง ภาคเอกชน ข้าราชการระดับสูงเพ่ือมาเรียนรู้ การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากเสริมสร้างทางด้านองค์ความรู้ เพ่ือใช้ 
ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศชาติแล้วยังเห็นถึงความส้าคัญในด้านการสร้างปลูกจิตส้านึก การเสียสละ 
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความร่วมมือหลอมรวมน้้าใจ จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ ด้วยความห่วงใย  
ให้น้องผู้พิการทางสายตา รวมพลังน้้าใจแห่งศรัทธา สมทบทุนการศึกษา และมอบสิ่งของที่จ้าเป็นให้น้อง ๆ นักเรียน  
"โรงเรียนธรรมิกวิทยา" (โรงเรียนสอนคนตาบอด) ซึ่งเห็นถึงความด้อยทางกายภาพ ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างโอกาส  
ให้เขาได้มีความสุขในสังคม สานต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ถือว่าทุกคนนั้นมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากัน 
เพราะฉะนั้นความไม่เท่าเทียมกันทางกายภาพ เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ  
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202214035950 

 

นักศึกษา พตส. 12 รวมพลังน้ าใจแห่งศรัทธา  
มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้แกน่ักเรียนของโรงเรียนธรรมิกวิทยา 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202214035950
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

และคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ด้าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง  

เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส้านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมร่วมกับ “สพฐ.-วุฒิสภา” ขับเคล่ือนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 
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3 ธนัวำคม 2564 12:38 น. 

 

 

 

“กกต.” จับมือ “วุฒิสภา-สพฐ.” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการ

พัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) โดยมี  

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนวุฒิสภา ผู้แทนส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม

ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง  

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือบูรณาการท้างานร่วมกัน เพ่ือก้าหนดแนวทางการขับเคลื่อน  

การให้การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งการด้าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ก้าหนดขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการด้าเนิน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ และ (ร่าง) ค้าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง  

เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ ตลอดทั้งการก้าหนดพ้ืนที่และโรงเรียนเป้าหมายที่จะด้าเนินการ เ พ่ือเสริมสร้าง 

ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้า ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิป ไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/537637/  

“กกต.” จับมือ “วุฒิสภา-สพฐ.”  
ขับเคล่ือนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 

https://www.dailynews.co.th/news/537637/
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมการนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้แก่พรรคการเมือง 18 พรรค โดยมี 

ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  

Zoom Cloud Meeting ห้องประชุม ชั้น 9 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการนิเทศพรรคการเมือง 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้ส้านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินที่มีผูอุ้ทิศใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมพิจารณากล่ันกรองโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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คนตามข่าว 
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ข่าวอ้างอิง 
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“พทัลุง” ติดท็อปเทน ใช้สทิธิเลือกตั้งนายก อบต. มากสุด 

03 ธ.ค. 2564 เวลำ 12:46 น. 12 

 

กกต.เผย 10 จังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากสุด ภาคใต้เกินคร่ึง “พัทลุง” ติดท็อปเท็น คนแห่หยอ่นบัตรร้อยละ 84.97 

 วนัที่ 3 ธ.ค. 2564 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  (กกต.) แจง้ 10 อนัดบัจังหวดั ที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้

นำยก อบต. มำกท่ีสดุ (อย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร) ขณะมีผูม้ำใชส้ิทธ์ิ เมื่อ 28 พ.ย.64 กว่ำ 20 ลำ้นคน จำกผูม้ีสิทธ์ิเลอืกตัง้ กว่ำ 27 ลำ้น

คน คิดเป็น 74.58 % 

 กำรเลือกตัง้สมำชิก สภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 

2560   พบวำ่ กำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน มีผู้มำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 

20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 

 ทัง้นี ้ยอดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล จงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้มำกที่สดุ 10 อนัดบั

แรก เรยีงล ำดบัดงันี ้

1. จงัหวดัพทัลงุ คิดเป็นรอ้ยละ 8497 

2. จงัหวดัตรงั คิดเป็นรอ้ยละ 83.38 

3. จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี คิดเป็นรอ้ยละ 83.26 

4. จงัหวดัสงขลำ คิดเป็นรอ้ยละ 82.76 

5. จงัหวดัเพชรบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.60 

6. จงัหวดัสระบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.55 

7. จงัหวดันครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 82.00 

8. จงัหวดักระบ่ี คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 

9. จงัหวดัสตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 

10. จงัหวดัล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

ส ำหรบัผลคะแนนกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำร ส่วนต ำบลอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร ผูส้นใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจ ำจังหวดั และองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลนัน้ๆ 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/505482 

  

https://www.thansettakij.com/politics/505482
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กกต. เปิด 10 จังหวดัใช้สทิธิเลือกตั้ง “นายก อบต.” มากสุด  

 02 ธ.ค. 2564 เวลำ 15:03 น. 

 

กกต. เปิด 10 อนัดับจังหวดัใช้สิทธิเลือกตั้ง “นายก อบต.” มากที่สุด “พัทลุง” น าโดง่ 84.97% ทั้งประเทศผู้ใช้สทิธิ
เลือกตั้ง 20,424,603 คน คดิเป็น 74.58% 

 วนันี ้(2 ธ.ค.64) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยตวัเลขผูม้ำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้ อบต. ทัง้นำยกและ

สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ที่มีกำรเลือกตัง้ไปเมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 64 ว่ำ มีผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 

คน มีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58  

โดย 10 จงัหวดัที่มีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้นำยก อบต.มำกที่สดุ คือ  

1. จ.พทัลงุ     คิดเป็นรอ้ยละ     84.97  

2. จ.ตรงั     คิดเป็นรอ้ยละ     83.38 

3. จ.สรุำษฎรธ์ำนี     คิดเป็นรอ้ยละ     83.26 

4. จ.สงขลำ     คิดเป็นรอ้ยละ     82.76 

5. จ.เพชรบรุ ี    คิดเป็นรอ้ยละ     82.60 

6. จ.สระบรุ ี    คิดเป็นรอ้ยละ     82.55 

7. จ.นครนำยก     คิดเป็นรอ้ยละ     82.00 

8. จ.กระบี่     คิดเป็นรอ้ยละ     81.98 

9. จ.สตลู     คิดเป็นรอ้ยละ     81.89 

10. จ.ล ำพนู     คิดเป็นรอ้ยละ     80.88 

ส ำหรบัผลคะแนนกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร ผูส้นใจสำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำนกกต.ประจ ำจงัหวดั และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนัน้ๆ 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/505378 
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ผู้มาใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” 20.4 ล. คน- 

“พัทลุง” แชมป์มาหยอ่นบัตรมากสุด 

02 ธ.ค. 2564 เวลำ 15:23 น. 

 

เปิดข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” วันที่ 28 พ.ย. กว่า 20.4 ล้านคน คิดเป็น 74.58% โชว ์10 อันดับจังหวัดคนมา
หยอ่นบัตรมากสุด “พัทลุง” แชมป์ 

ผูส้ือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ เมื่อวนัท่ี 2 ธ.ค. 2564 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เผยแพรข่อ้มลูผูม้ำใชส้ทิธิเลือกตัง้

นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เมื่อวนัที่ 28 พ.ย. 2564 ท่ีผ่ำนมำ โดยพบว่ำ มีผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ จ ำนวน 

27,386,272 คน มีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็น 74.58% 

โดยในสว่นผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้นำยก อบต. จงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธิมำกที่สดุ 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

1.พทัลงุ 84.97% 

2.ตรงั 83.38% 

3.สรุำษฎรธ์ำนี 83.26% 

4.สงขลำ 82.76% 

5.เพชรบรุ ี82.60% 

6.สระบรุ ี82.55% 

7.นครนำยก 82% 

8.กระบี่ 81.98% 

9.สตลู 81.89% 

10.ล ำพนู 80.88% 

ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้งนำยก และสมำชิกสภำ อบต. อย่ำงเป็นทำงกำร สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่

ส  ำนกังำน กกต.ประจงัหวดั และ อบต.นัน้ ๆ 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/975311 
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กกต. แจ้ง 10 จังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากที่สุด ภาคใต้เกินคร่ึง 

3 ธ.ค. 2564 11:38 น. 

 

กกต.แจ้ง 10 อันดับจังหวดั ทีมี่จ านวนผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้งนายก อบต. มากที่สุด (อยา่งไม่เป็นทางการ) ขณะมีผู้มาใช้
สิทธ์ิ เม่ือ 28 พ.ย.64 กว่า 20 ล้านคน จากผู้มีสทิธ์ิเลือกตั้ง กว่า 27 ล้านคน คดิเป็น 74.58 % 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ขอประชำสมัพนัธใ์หท้รำบว่ำในกำรเลือกตัง้สมำชิก สภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล

และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2560 ส  ำหรบักำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มีผู้

มีสทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน มีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 

ในกำรนี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ขอประชำสมัพนัธย์อดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

โดยจงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธิเลือกตัง้มำกที่สดุ 10 อนัดบัแรก เรยีงล ำดบัดงันี ้

1. จงัหวดัพทัลงุ คิดเป็นรอ้ยละ 8497 

2. จงัหวดัตรงั คิดเป็นรอ้ยละ 83.38 

3. จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี คิดเป็นรอ้ยละ 83.26 

4. จงัหวดัสงขลำ คิดเป็นรอ้ยละ 82.76 

5. จงัหวดัเพชรบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.60 

6. จงัหวดัสระบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.55 

7. จงัหวดันครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 82.00 

8. จงัหวดักระบ่ี คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 

9. จงัหวดัสตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 

10. จงัหวดัล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

ส ำหรบัผลคะแนนกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำร ส่วนต ำบลอย่ ำงไม่เป็น

ทำงกำร ผูส้นใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจ ำจังหวดั และองคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลนัน้ๆ 

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2256787 
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กกต. เผยยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.พุ่ง 20 ล้านคน พทัลุงเข้าคหูามากสุด 

2 ธนัวำคม 2564 เวลำ 15:40 น. 

 

 

 

 

2 ธ.ค.2564 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยจ ำนวนตวัเลขผูใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้สมำชิก สภำองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 2564 

ส ำหรบักำรเลอืกตัง้นำยกอบต.มีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน สว่นมีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 

ส ำหรบัยอดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกอบต.จงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตั้งมำกที่สดุ 10 อนัดบัแรก 1. จงัหวดัพทัลงุ 

คิดเป็นรอ้ยละ 84.97 2. จงัหวดัตรงั คิดเป็นรอ้ยละ 83.38 3. จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี คิดเป็นรอ้ยละ 83.26 4. จงัหวดัสงขลำ คิดเป็น

รอ้ยละ 82.76 5. จงัหวดัเพชรบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.60 6. จงัหวดัสระบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.55 7. จงัหวดันครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 

82.00 8. จงัหวดักระบ่ี คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 9. จงัหวดัสตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 10. จงัหวดัล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/general-news/37284/ 
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กกต. เปิด 10 อันดับจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากที่สุด 

วนัพฤหสับดี ท่ี 2 ธนัวำคม พ.ศ. 2564, 15.48 น. 

 

เลือกตั้ง เลอืกตั้งท้องถิน่ อบต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง การเมือง 

  เมื่อวนัที่ 2 ธันวำคม 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เปิดเผยตวัเลขผูม้ำใชส้ิทธ์ิเลือกตัง้นำยกและ

สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลที่มีกำรเลอืกตัง้ ไปเมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.64 วำ่ มีผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน 

มีผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 โดย 10 จงัหวดั ที่มีผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยก อบต.มำกที่สดุ 

ดงันี ้

1.จ.พทัลงุ คิดเป็นรอ้ยละ 84.97 

2.จ.ตรงั คิดเป็นรอ้ยละ 83.38 

3.จ.สรุำษฎรธ์ำนี คิดเป็นรอ้ยละ 83.26 

4.จ.สงขลำ คิดเป็นรอ้ยละ 82.76 

5.จ.เพชรบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.60 

6.จ.สระบรุ ีคิดเป็นรอ้ยละ 82.55 

7.จ.นครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 82.00 

8.จ.กระบี่ คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 

9.จ.สตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 

10.จ.ล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

ส ำหรบัผลคะแนนกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร ผูส้นใจสำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำน กกต.ประจ ำจงัหวดั และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนัน้ๆ 

 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/619656 
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กกต. เปิดยอดผู้ใช้สทิธ์ิเลอืกตั้งอบต. พุ่ง 20 ล้านคน "พทัลุง" คว้าแชมป์คนมาหยอ่นบัตรมากที่สุด 

 สยำมรฐัออนไลน ์ 2 ธนัวำคม 2564 16:04 น.   

 

 

 

 

วนัท่ี 2 ธ.ค.2564 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยจ ำนวนตวัเลขผูใ้ชส้ทิธิเลอืกตัง้สมำชิก สภำองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย. 2564 ส ำหรบักำรเลือกตัง้นำยกอบต.มีผูม้ี

สทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน สว่นมีผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 

 ส ำหรบัยอดผูม้ำใชส้ิทธิเลือกตัง้นำยกอบต.จงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิเลอืกตัง้มำกที่สดุ 10 อนัดบัแรก 1. จงัหวดัพทัลงุ 

คิดเป็นรอ้ยละ 84.97 2. จงัหวดัตรงั คิดเป็นรอ้ยละ 83.38 3. จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี คิดเป็นรอ้ยละ 83.26 4. จงัหวดัสงขลำ คิดเป็น

รอ้ยละ 82.76 5. จงัหวดัเพชรบรุี คิดเป็นรอ้ยละ 82.60 6. จงัหวดัสระบรุี คิดเป็นรอ้ยละ 82.55 7. จงัหวดันครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 

82.00 8. จงัหวดักระบ่ี คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 9. จงัหวดัสตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 10. จงัหวดัล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

 

อำ้งองิ : https://siamrath.co.th/n/302519 
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กกต. เปิดตัวเลขคนเลือก อบต. 20.4 ล้านคน พัทลุงแชมป์แห่เข้าคูหา 84% 

2 ธนัวำคม 2564 15:06 น.  

 

 

 

 

 

กกต. เปิดตัวเลขคนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. คนแห่ใช้สิทธิ 20,424,603 คน พัทลุงแชมป์ คนใช้สิทธิสูงสุด 84.97% 

เมื่อวนัที่ 2 ธ.ค. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล

และนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ มีผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ จ ำนวน 27,386,272 คน มีผูใ้ช้

สทิธิเลอืกตัง้ จ ำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.58 

จงัหวดัที่มีจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้มำกที่สดุ 10 อนัดบัแรก คือ จงัหวดัพทัลงุ คิดเป็นรอ้ยละ 84.97, จงัหวดัตรงั คิดเป็น

ร้อยละ 83.38, จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  คิด เ ป็นร้อยละ 83.26, จังหวัดสงขลำ คิด เ ป็นร้อยละ 82.76, จังหวัด เพชรบุรี   

คิดเป็นรอ้ยละ 82.60, จงัหวดัสระบรุี คิดเป็นรอ้ยละ 82.55, จงัหวดันครนำยก คิดเป็นรอ้ยละ 82.00, จงัหวดักระบี่ คิดเป็นรอ้ยละ 

81.98, จงัหวดัสตลู คิดเป็นรอ้ยละ 81.89 และจงัหวดัล ำพนู คิดเป็นรอ้ยละ 80.88 

 ส ำหรบักำรประกำศรบัรองผลเลือกตัง้นำยกและสมำชิก อบต. กกต.มีกรอบเวลำประกำศผล 30-60 วนั นบัแต่วนัเลอืกตัง้ 

วนัสดุทำ้ยที่จะประกำศรบัรองผลกำรเลอืกตัง้ คือ ภำยในวนัท่ี 27 ม.ค.2565  

 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/534608/ 

  

https://www.dailynews.co.th/news/534608/
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แจ้งเหตุไม่ไปเลอืกตั้งอบต. วนัสุดท้าย 5 ธ.ค.นี้เท่าน้ัน รีบเลย 

03 ธ.ค. 2564 เวลำ 8:00 น.  

 

 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตั้งอบต. 2564 ออนไลน ์หลัง 7 วนัเลือกตั้ง นายก อบต.-ส.อบต. ก่อนถกูจ ากัดสิทธิส าคัญ 2 ปี 
ถงึ 5 ธ.ค.นี้เท่าน้ัน เชค็ชอ่งทางพร้อมขัน้ตอนอยา่งละเอียดที่น่ี 

 ผ่ำนพน้ไปแลว้กบักำรเลือกตัง้อบต. 2564 เมื่อวนัอำทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ส ำหรบัผูท้ี่ไมไ่ดไ้ปหยอ่นบตัรลงคะแนน

เลอืกตัง้ อบต.2564 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ก ำหนดใหแ้จง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ไดก้่อนวนัเลอืกตัง้ 7 วนั คือ 

ระหวำ่งวนัท่ี 21-27 พ.ย. 64 หรอื แจง้เหตจุ ำเป็นภำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 64 นี ้

 หำกผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไม่ไปเลือกตัง้ใชส้ิทธิเลือกตั้ง และมิไดแ้จง้เหตุที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิ หรือแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใชส้ิทธิ

เลอืกตัง้ ผูน้ัน้จะถกูจ ำกดัสทิธิส ำคญัรวม 7 เรือ่งก ำหนดระยะเวลำครัง้ละ 2 ปี นบัแตว่นัเลอืกตัง้ ดงันี  ้

-กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ว. 

-กำรสมคัรรบัเลอืกเป็นก ำนนัและผูใ้หญ่บำ้น 

-กำรเขำ้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอน ส.ถ.หรอื ผ.ถ. 

-กำรด ำรงต ำแหนง่ขำ้รำชกำรกำรเมือง และขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมือง 

-กำรด ำรงต ำแหน่งรองผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เลขำนุกำรผูบ้ริกำรทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนุกำรผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ประธำนที่ปรึกษำ

ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน หรอืคณะที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน 

-กำรด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรประธำนสภำทอ้งถ่ิน ผูช้่วยเลขำนกุำร ประธำนสภำทอ้งถ่ิน และเลขำนกุำรรองประธำนสภำ

ทอ้งถ่ิน 

ช่องทำงกำรแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้อบต. 2564 ทำงออนไลน ์ 

เว็บไซต ์https://stat.bora.dopa.go.th เว็บไซต ์www.ect.go.th  

โดยด ำเนินกำรกรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น ซึง่ประกอบดว้ย เลขประจ ำตวัประชำชน รหสัหลงับตัรประจ ำตวัประชำชน ช่ือ 

นำมสกลุ โดยไมต่อ้งระบคุ ำน ำหนำ้ช่ือ วนั/เดือน/ปีเกิดที่ปรำกฎในบตัรประชำชน 

หลงัจำกปฏิบตัิตำมขัน้ตอนขำ้งตน้ และกดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกแลว้ ระบบจะแจง้เหตจุ ำเป็นที่ไมไ่ปใชส้ิทธิเลือกตัง้ อบต.2564 

ใหโ้ดยอตัโนมตัิ 

https://stat.bora.dopa.go.th/
http://www.ect.go.th/
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 จำกนัน้ใหพ้ิมพแ์บบกำรแจง้ไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ หรือจัดเก็บส ำเนำขอ้มูลไวใ้นรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็น

หลกัฐำน 

3.ทำงแอปพลเิคชั่น Smart Vote ไดท้ัง้ระบบ iOS และระบบ Android โดยสำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี่ 

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

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

ขัน้ตอนกำรแจง้เหตไุมไ่ปใชส้ทิธิเลอืกตัง้อบต. 2564  

 คลกิเขำ้สูแ่อปพลเิคชั่น Smart Vote คลกิไปที่เมน ู"เลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน" ตำมดว้ย "ขอ้มลูกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน" คลิกเลือกขอ้มลูที่ค  ำวำ่ "อบต." ตำมดว้ย เมนคู ำว่ำ "แจ้งเหตไุมอ่ำจไปใชส้ิทธิเลือกตัง้" ด ำเนินกำรกรอกรำยละเอียดในช่อง

ต่ำง ๆ ใหค้รบถว้น กดยืนยนัขอ้ควำมที่ไดก้รอกแลว้ พรอ้มพิมพแ์บบกำรแจง้ไม่ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ หรือจัดเก็บส ำเนำขอ้มูลไวใ้น

รูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อเป็นหลกัฐำน 

ส ำหรบัผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ที่ "ไม่มีมือถือ" หรอื "ไมม่ีสมำรท์โฟน" สำมำรถแจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ได ้ดงันี  ้

ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ท ำเป็นหนงัสือโดยระบหุมำยเลขประจ ำตวัประชำชนและที่อยู่ตำมหลกัฐำนทะเบียนบำ้นใหช้ดัเจน 

พรอ้มแจ้งเหตุผลที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ น ำไปยื่นต่อนำยทะเบียนอ ำเภอที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนดว้ยตัวเองหรือ

มอบหมำยใหผู้อ้ื่นไปยื่นแทน หรอืจดัสง่ทำงไปรษณียภ์ำยใน 7 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564  

ทัง้นี ้กรณีมีขอ้สงสยัสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดัและ

บรกิำรขอ้มลูสำยดว่น 1440 หรอืสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ไดท้ี่ สำยดว่น 1444 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/general-news/505417 

  

https://www.thansettakij.com/general-news/505417
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นักศึกษาหลักสตูรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ห่วงน้องผู้พิการทางสายตา รวมพลงั
น ้าใจแห่งศรัทธา บ าเพ็ญประโยชน ์สมทบทุนการศึกษา ใหน้้อง ๆนักเรียน"โรงเรียนธรรมิกวทิยา"(โรงเรียนสอนคนตา
บอด)จังหวดัเพชรบุรี 

02 ธ.ค. 2564 icon views  

     

 

 

 

 

เมื่อเวลำ 16.00 น. วนันี ้( 2 ธันวำคม 2564) ศ.ดร.สนัทดั ศิริอนนัตไ์พบลูย ์กรรมกำรกำรเลือกตัง้ , นำงทศันีย ์ผลชำนิโก 

รองอธิบดีกรมประชำสมัพนัธ ์และคณะนกัศกึษำหลกัสตูรพฒันำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 (พตส. 12) รว่มกิจกรรม

เพื่อสงัคม (csr) มอบทนุกำรศึกษำและสิ่งของที่จ  ำเป็นใหแ้ก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยำ (สอนคนตำบอด) ต ำบลสระพงั อ ำเภอเขำยอ้ย 

จงัหวดัเพชรบรุ ี

ศ.ดร.สนัทดั ศิรอินนัตไ์พบลูย ์กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เปิดเผยวำ่ นกัศกึษำหลกัสตูรพฒันำกำรเมอืงและกำรเลอืกตัง้ระดบัสงู 

รุน่ท่ี 12 ซึง่เป็นบคุลำกรท่ีมำจำกภำคสว่นต่ำงๆ ทัง้นกักำรเมือง ภำคเอกชน ขำ้รำชกำรระดบัสงูเพื่อมำเรยีนรู ้กำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข นอกจำกเสริมสรำ้งทำงดำ้นองคค์วำมรู ้เพื่อใชใ้นกำรพฒันำองคก์ร พฒันำ

ประเทศชำติแลว้ ยงัเห็นถึงควำมส ำคญั ในดำ้นกำรสรำ้งปลกูจิตส ำนึก กำรเสียสละ ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน ์ต่อสงัคม ดว้ยควำม

รว่มมือ หลอมรวมน ำ้ใจ จดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์ดว้ยควำมหว่งใยใหน้อ้งผูพ้ิกำรทำงสำยตำ รวมพลงัน ำ้ใจแห่งศรทัธำ สมทบ

ทนุกำรศึกษำ และมอบสิ่งของที่จ  ำเป็นใหน้อ้ง ๆ นกัเรียน"โรงเรียนธรรมิกวิทยำ" (โรงเรียนสอนคนตำบอด) ซึ่งเห็นถึงควำมดอ้ยทำง

กำยภำพ ที่เรำจะตอ้งช่วยกนัสรำ้งโอกำส ใหเ้ขำไดม้ีควำมสขุในสงัคม สำนตอ่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ที่ถือวำ่ทกุคนนัน้ 

มีสิทธิและเสรีภำพเท่ำกนั เพรำะฉะนัน้ควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงกำยภำพ เป็นเรื่องที่เรำตอ้งใหค้วำมช่วยเหลือ โดยนอ้ง ๆ นกัเรียน

โรงเรียนธรรมิกวิทยำไดร้่วมรอ้งเพลงหยำดเพชร ไฟแห่งฝัน พรอ้มร่ำยบทกลอนแทนค ำขอบคุณใหก้ับผูใ้หญ่ใจดี ผูร้่วมสมทบ

ทนุกำรศกึษำดว้ย 

ส ำหรบัโรงเรยีนธรรมิกวิทยำ หรอืช่ือเดิมวำ่โรงเรยีนกำรศกึษำวิทยำศำสตรค์นตำบอด แตต่อ่มำสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ

ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระเมตตำพระรำชทำนช่ือโรงเรียนใหใ้หม่ว่ำ "โรงเรียนธรรมิกวิทยำ" และทรงเขียนควำมหมำยใหว้่ำ 

"โรงเรียนธรรมิกวิทยำ หมำยควำมว่ำ โรงเรียนที่มีซึ่งวิชำควำมรูแ้ละกำรประพฤติในควำมดี" โรงเรียนไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อสนองพระรำช

ปรำรภของพระองคท์ำ่นท่ีทรงอยำกเห็นคนตำบอดเรยีนวิทยำศำสตรเ์หมือนคนตำบอดในตำ่งประเทศ 

อำ้งอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202214035950 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202214035950
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“กกต.” จับมือ “วุฒสิภา-สพฐ.” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ 

3 ธนัวำคม 2564 12:38 น. 

 

 

 

 

 

“กกต.” จับมือ “วุฒสิภา-สพฐ.” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ เด็กและเยาวชนวิถใีหม่ 

เมื่อวนัที่ 3 ธ.ค. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้(กกต.) จดัใหม้ีกำรประชุมกำรขบัเคลื่อนภำรกิจตำมโครงกำรพฒันำ

หลกัสตูรและเทคนิคกระบวนกำรเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรำ้งพลเมือง เด็กและเยำวชนวิถีใหม ่(Civic Education) โดยมี นำยธวชัชยั เทอด

เผ่ำไทย กกต. เป็นประธำนกำรประชุม ร่วมกับผู้แทนวุฒิสภำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร และผูแ้ทนอนกุรรมกำรดำ้นกำรพฒันำหลกัสตูรและกิจกรรมสง่เสรมิกำรศกึษำเพื่อสรำ้งพลเมือง  

โดยกำรประชมุครัง้นี ้ไดป้ระสำนควำมรว่มมือบรูณำกำรท ำงำนรว่มกนั เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคลือ่นกำรใหก้ำรศกึษำ

เพื่อสรำ้งพลเมืองคณุภำพ รวมทัง้กำรด ำเนินโครงกำรพฒันำหลกัสตูรและเทคนิคกระบวนกำรเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรำ้งพลเมือง เด็กและ

เยำวชนวิถีใหม ่นอกจำกนี ้ยงัไดก้ ำหนดขัน้ตอนกระบวนกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำหลกัสตูรและเทคนิคกระบวนกำร

เรียนรูเ้พื่อเสริมสรำ้งพลเมือง เด็กและเยำวชนวิถีใหม ่และ (รำ่ง) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรพฒันำหลกัสตูร

และเทคนิคกระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อเสริมสรำ้งพลเมือง เด็กและเยำวชนวิถีใหม่ ตลอดทัง้กำรก ำหนดพืน้ที่และโรงเรียนเปำ้หมำยที่จะ

ด ำเนินกำร เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเป็นพลเมืองคณุภำพและควำมรูค้วำมเขำ้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบักำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/news/537637/ 
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กกต. ประจวบฯ พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต. ชัยเกษมอีกรอบ หลังผู้สมัครนายกรายเดียวสิน้ใจก่อนลงคะแนน 1 วัน 

   3 ธนัวำคม 2564 10:59 น.  กำรเมืองทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 ธันวำคม นำยสญัญำ แกว้อนนัต ์ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ ( กกต.)ประจ ำ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยว่ำ กรณี

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ( อบต.)ชยัเกษม อ.บำงสะพำน ไม่มีกำรลงคะแนนเลือกตัง้นำยก อบต. เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำน

มำ เนื่องจำกนำยพฒันธิชัย ขนำบแก้ว หรือนำยกเอก ผูส้มัครนำยก อบต.หมำยเลข 1 เสียชีวิตที่ รพ.บำงสะพำน เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกำยน หลงัมีอำกำรป่วยหนกัเนื่องจำกประสบอบุตัิเหตลุื่นลม้ในหอ้งน ำ้ ขณะนี ้กกต.ทอ้งถ่ินประจ ำ อบต.ชยัเกษมไดป้ระกำศ

ใหม้ีกำรเลือกตัง้ใหม่ในพืน้ที่ 12 หมู่บำ้น ใหป้ระชำชนใชส้ิทธิเลือกตัง้เฉพำะนำยก อบต. โดยรบัสมคัรรบัเลือกตัง้ ระหว่ำงวนัที่ 6 – 

10 ธันวำคม นี ้จำกนัน้จดัใหม้ีกำรเลือกตัง้ในวนัที่ 9 มกรำคม 2565 ส ำหรบักำรเลือกตัง้นำยก อบต.ทัง้ 44 แห่ง ที่ผ่ำนมำ มีเรื่อง

รอ้งเรยีน 1 เรือ่งที่ อ.บำงสะพำน แตป่รำกฎวำ่ ผูส้มคัรนำยก อบต.ที่ถกูรอ้งเรยีนไมไ่ดร้บักำรเลอืกตัง้ ขณะที่กำรเลอืกตัง้ อบต.ท่ีผำ่น

มำทัง้ 8 อ ำเภอมีประชำชนตื่นตวัออกมำใชส้ทิธิจ ำนนวนมำกหลงัวำ่งเวน้กำรเลอืกตัง้นำนกวำ่ 8 ปี 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/302711 
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กกต. พร้อมรับสมัครนายก อบต. ชัยเกษม หลังผู้สมัครรายเดียว สิน้ใจกอ่นลงคะแนน 1 วัน 

วนัท่ี 3 ธนัวำคม 2564 - 10:45 น. 

 

 

 

 

กกต.ประจวบฯพร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.ชัยเกษมอีกรอบ หลังผู้สมัครนายกรายเดียวสิน้ใจกอ่นลงคะแนน 1 
วัน 

เมื่อวนัที่ 3 ธันวำคม นำยสญัญำ แกว้อนนัต ์ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ ( กกต.) ประจ ำ จ.ประจวบคีรขีนัธ ์เปิดเผยวำ่ กรณี

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) ชยัเกษม อ.บำงสะพำน ไมม่ีกำรลงคะแนนเลอืกตัง้นำยก อบต. เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยนที่ผำ่นมำ 

เนื่องจำกนำยพัฒนธิชัย ขนำบแก้ว หรือนำยกเอก ผู้สมัครนำยก อบต.หมำยเลข 1 เสียชีวิตที่ รพ.บำงสะพำน เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกำยน หลงัมีอำกำรป่วยหนกัเนื่องจำกประสบอบุตัิเหตลุืน่ลม้ในหอ้งน ำ้ 

ขณะนี ้กกต.ทอ้งถ่ินประจ ำ อบต.ชยัเกษมไดป้ระกำศใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหมใ่นพืน้ท่ี 12 หมูบ่ำ้น ใหป้ระชำชนใชส้ิทธิเลอืกตัง้

เฉพำะนำยก อบต. โดยรบัสมคัรรบัเลือกตัง้ ระหว่ำงวนัที่ 6-10 ธันวำคม นี ้จำกนัน้จัดใหม้ีกำรเลือกตัง้ในวนัที่ 9 มกรำคม 2565 

ส ำหรบักำรเลือกตัง้นำยก อบต.ทัง้ 44 แห่ง ที่ผ่ำนมำ มีเรื่องรอ้งเรียน 1 เรื่องที่ อ.บำงสะพำน แต่ปรำกฏวำ่ ผูส้มคัรนำยก อบต.ที่ถูก

รอ้งเรยีนไมไ่ดร้บักำรเลอืกตัง้ ขณะที่กำรเลอืกตัง้ อบต.ท่ีผำ่นมำทัง้ 8 อ ำเภอมีประชำชนตื่นตวัออกมำใชส้ทิธิจ ำนวนมำกหลงัวำ่งเวน้

กำรเลอืกตัง้นำนกวำ่ 8 ปี 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_3069980 
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สกลนคร เปิดรับสมัครเลือกตัง้ นายก อบต. ดงมะไฟใหม่  

หลังผู้สมัครคนเดียวพ่ายโหวตโน 

วนัพฤหสับดี ท่ี 02 ธนัวำคม พ.ศ. 2564, 14.22 น. 

 

จำกกำรที่ กกต.สกลนคร ไดเ้ปิดรบัสมคัร นำยก อบต.และ ส.อบต จ ำนวน 74 แห่ง และมีกำรเลือกตัง้ไป เมื่อวนัอำทิตยท์ี่  

28 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งครัง้แรกมีผูล้งสมคัร 2 คน คือ นำยศกัดิ์บุรุษ แกว้เสถียร อดีต รอง นำยก อบต.ดงมะไฟ ได้

หมำยเลข 1 และนำย พงทิพย ์บำลวงษำ อดีต นำยก อบต.ดงมะไฟ แตม่ีกำรรอ้งเรยีนกนัจนท ำให ้นำยพงทิพย ์บำงวงษำ หมำยเลข 

2 ถกูตัง้สทิธ์ิเลอืกตัง้ ท ำใหเ้หลอืผูส้มคัรเพียงคนเดียว คือนำยศกัดิบ์รุุษ แกว้เสถียร ไดห้มำยเลข 1 ผลกำรเลอืกตัง้ปรำกฏวำ่ คะแนน

ที่ออกมำได ้2,832 คะแนน ในขณะที่คู่แข่งตวัจริงคือโนโหวต กลบัไดม้ำกถึง 2,869 คะแนน เมื่อผลออกมำเช่นนี ้สง่ผลท ำให ้กกต.

ตอ้งประกำศกำรเลือกตัง้ใหม่ ผูส้ื่อข่ำวเดินทำงไปที่ อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อสอบถำมขอ้มลูจำก นำยไพโรจน ์คณุำ

วิภำตตระกูล. ปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ปฏิบตัิหนำ้ที่ นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลดงมะไฟ ซึ่งนำยไพโรจน ์กลำ่วว่ำ ตำม

กฎหมำยเลอืกตัง้ ปี พ.ส.2561 ระบวุำ่ผูท้ี่ลงสมคัรรบัเลือกตัง้เพียงคนเดียว จะตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ 10 ของ จ ำนวนผูม้ี

สิทธ์ิเลือกตัง้ ท่ีมีประมำณ  กว่ำ 7,000 คนเศษ แต่กำรเลือกตัง้มีผูอ้อกมำใชส้ิทธ์ิกวำ่ 5,000 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70 ถึงแมว้่ำคะแนน

ของนำยศกัดิ์บรุุษฯ ซึ่งได ้2,382 คะแนน จะเกินรอ้ยละ 10 ก็ตำม แต่ผลคะแนนของโหวตโน หรือผูม้ีสิทธ์ิกำในช่องไม่ประสงคจ์ะ

ลงคะแนนเลอืกผูใ้ค กลบัมำกกวำ่ คือช่องโนโหวต ไดจ้ ำนวน 2,869 คะแนน ท ำใหน้ำยศกัดิบ์รุุษ แกว้เสถียร ไมไ่ดร้บักำรรบัรองจำก กกต. 

  รำยงำนขำ่วแจง้วำ่ กกต.ไดป้ระกำศใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหม ่ตำมหนงัสอืดว่นท่ีสดุ ที่ ลต.(สน.) 0002/2009 ลงวนัท่ี 1 ธนัวำคม 

2564 ตำมมำตรำ 111 ของ พรบ.กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 และ ขอ้ 206 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้

สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 โดยก ำหนดใหม้ีกำรเลือกตัง้ใหม่ ในวนัที่ 9 มกรำคม 2565 และก ำหนดกำรรบัสมคัร ในวนัที่ 6 -10 

ธันวำคม 2564 ลงช่ือ นำงสำวจุฑำมำศ จนัโท รอง ผอ.ส ำนกังำน กกต.ประจ ำ จ.สกลนคร รกัษำกำรต ำแหน่ง ผอ.ฯ นำยไพโรจนฯ์ 

ปลดั อบต.ดงมะไฟ กลำ่วต่อวำ่ ก็ขอนอ้มรบัเสียงสว่นใหญ่ของประชำชนท่ีตดัสินออกมำแบบนนี ้และขอประชำสมัพนัธถ์ึงผูใ้ชส้ทิธ์ิ

เลือกตัง้ใหอ้อกมำใชส้ิทธ์ิครัง้ใหมก่นัเยอะๆ  ดำ้น นำยชูพงษ์ ค ำจวง นำยก อบจ.สกลนคร กลำ่วในเรื่องนีว้ำ่ ตอ้งขอช่ืนชมตอ่พี่นอ้ง

ชำวต ำบลดงมะไฟ ที่ใหบ้ทเรียนแก่ผูส้มคัรนำยก อบต. ทัง้ที่เหลือสมคัรเพียงคนเดียวและไม่มีคู่แข่ง แต่ประชำชนก็ใหบ้ทเรียน ซึ่ง

เป็นแห่งเดียวในประเทศ ที่ผูส้มคัรแพค้ะแนนโนโหวตหรือแพต้วัเอง ควรที่จะเรียกว่ำ อบต.ดงมะไฟโมเดล ไดเ้ต็มปำก ซึ่งถือว่ำผูม้ี

สิทธ์ิ เลือกตัง้ท่ีน่ี เด็ดเดี่ยวจริงๆ แมผู้ส้มคัรจะมีคนเดียว ก็ยงัไม่กำกลบัไปกำช่องไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนใหใ้คร ตอ้งนบัถือกำร

ตดัสนิครัง้นีจ้รงิๆ 

อำ้งองิ : https://www.banmuang.co.th/news/region/260994 
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มึนบัตรเสีย 180 ใบ ท าผลแพช้นะแค่ 21 คะแนน ทั้งทีท่้วงระหว่างนับ ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง ร้อง กกต. 

2 ธ.ค. 2564 - 16:49 น. 

 

 

 

 

มึนบัตรเสีย 180 ใบ ท าผลแพช้นะ 21 คะแนน ทั้งที่ผู้สังเกตการณท์ว้งระหว่างนับ เพราะเห็นบตัรดขีานเป็นบัตรเสีย 
ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง ร้อง กกต.นับบตัรเสียใหม่ 

วนัที่ 2 ธ.ค.64 ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ จ.สงขลำ นำยสมโภชน ์วิเชียร ผูส้มคัรนำยก อบต.ฉลงุ อ.

หำดใหญ่ จ.สงขลำ หมำยเลข 1 พรอ้มดว้ยผูส้มคัรสมำชิกสภำ อบต.ฉลงุ ไดเ้ขำ้ยื่นค ำรอ้งต่อ กกต.สงขลำ เพื่อขอใหม้ีกำรตรวจ

พิสจูนบ์ตัรเสยีกำรเลอืกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ใหม ่เนื่องจำกมีจ ำนวนบตัรเสยี 180 ใบ จำกจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธ์ิเลอืกตัง้ 4,763 คน 

นำยสมโภชน ์กลำ่วว่ำ ผลคะแนนที่ออกมำแพช้นะ 21 คะแนนเท่ำนัน้ ตนได ้2,238 คะแนน ในขณะที่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 

ที่ชนะกำรเลอืกตัง้ได ้2,259 คะแนน สำเหตทุี่เขำ้ยื่นค ำรอ้งตอ่ กกต.สงขลำ เพื่อใหต้รวจพิสจูนบ์ตัรเสยีกรณีเลอืกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ 

และใหม้ีกำรนบัคะแนนในสว่นบตัรเสยีใหม่ 

 เนื่องจำกในระหว่ำงกำรนบัคะแนนไดส้่งตวัแทนผูส้มคัรเขำ้สงัเกตุกำรณ์ในหน่วยเลือกตัง้ทุกหน่วยตลอดเวลำ ผูส้งัเกตุ

กำรณไ์ดแ้จง้ว่ำระหว่ำงกำรนบัคะแนนมีกำรวินิจฉัยบตัรดีของตนเป็นบตัรเสียหลำยครัง้ และผูส้งัเกตกำรณไ์ดท้ ำกำรทกัทว้งดว้ย

วำจำเป็นระยะจนเสรจ็สิน้กำรนบัคะแนนทกุหนว่ยเลอืกตัง้ 

 ปรำกฏว่ำกำรเลือกตัง้มีจ ำนวนบตัรเสียมำกถึง 180 ใบ ท ำใหปั้กใจเช่ือไดว้ำ่มีกำรวินิจฉยับตัรดีของตนเป็นบตัรเสียอยำ่ง

แนน่อน ท ำใหส้ง่ผลตอ่คะแนนบตัรเลอืกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ของตนที่ต  ่ำกวำ่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 เพียงแค ่21 คะแนนเทำ่นัน้ จึงไดย้ื่น

หนงัสือของให ้กกต.สงขลำ ตรวจพิสจูนบ์ตัรเสียและนบัคะแนนในสว่นบตัรเสียเลือกนำยกใหมท่ัง้หมด เพ่ือควำมบรสิทุธ์ิยตุิธรรมใน

กำรเลอืกตัง้ครัง้นี ้

 เบือ้งตน้ทำงกกต.สงขลำ ไดร้บัค ำรอ้งของ นำยสมโภชน ์เอำไวเ้พื่อน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรพิจำรณำค ำรอ้งของ กกต.สงขลำ 

และจะรำยงำนผลใหท้รำบตอ่ไป 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6763319 
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ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง ร้อง กกต.สงขลา ตรวจบัตรเสีย ชีช้่วงนับคะแนน โดนวินิจฉัยเป็นบัตรเสียหลายคร้ัง 

วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 - 16:51 น. 

 

 

 

 

 

ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ ร้อง กกต.สงขลา ขอนับคะแนนใหม่ งงบัตรเสีย 180 ใบ ส่งผลให้การเลือกตั้งชนะ 21 เสียง 

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ จ.สงขลำ นำยสมโภชน ์วิเชียร ผูส้มคัรนำยก อบต.ฉลงุ 

อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ หมำยเลข 1 พรอ้มดว้ยผูส้มคัรสมำชิกสภำ อบต.ฉลงุ ไดเ้ขำ้ยื่นค ำรอ้งต่อ กกต.สงขลำ เพื่อขอใหม้ีกำรตรวจ

พิสจูนบ์ตัรเสยีกำรเลอืกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ใหม ่เนื่องจำกมีจ ำนวนบตัรเสยี 180 ใบ จำกจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธิเลอืกตัง้ 4,763 คน 

 นำยสมโภชนก์ลำ่ววำ่ ผลคะแนนที่ออกมำแพช้นะกนั 21 คะแนนเท่ำนัน้ ตนได ้2,238 คะแนน ขณะที่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 

ชนะกำรเลือกตัง้ ไดไ้ป 2,259 คะแนน ทัง้นี ้สำเหตทุี่เขำ้ยื่นค ำรอ้งต่อ กกต.สงขลำ เพื่อใหต้รวจพิสจูนบ์ตัรเสียกรณีเลือกตัง้นำยก 

อบต.ฉลงุ และใหม้ีกำรนบัคะแนนในสว่นบตัรเสยีใหม ่เนื่องจำกระหวำ่งกำรนบัคะแนนไดส้ง่ตวัแทนผูส้มคัรเขำ้สงัเกตกำรณใ์นหนว่ย

เลือกตัง้ทุกหน่วยตลอดเวลำ ผูส้งัเกตกำรณไ์ดแ้จง้ว่ำระหว่ำงกำรนบัคะแนนมีกำรวินิจฉัยบตัรดีของตนเป็นบตัรเสียหลำยครัง้ ผู้

สงัเกตกำรณไ์ดท้ ำกำรทกัทว้งดว้ยวำจำเป็นระยะจนเสรจ็สิน้กำรนบัคะแนนทกุหนว่ยเลอืกตัง้ 

 นำยสมโภชนก์ลำ่ววำ่ ปรำกฏวำ่กำรเลอืกตัง้มีจ ำนวนบตัรเสยีมำกถึง 180 ใบ ท ำใหปั้กใจเช่ือไดว้ำ่มีกำรวินิจฉยับตัรดีของ

ตนเป็นบตัรเสยีอยำ่งแนน่อน ท ำใหส้ง่ผลตอ่คะแนนบตัรเลือกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ของตนท่ีนอ้นกวำ่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 เพียงแค ่21 

คะแนนเทำ่นัน้ 

 “ไดย้ื่นหนงัสือของให ้กกต.สงขลำ มีกำรตรวจพิสจูนบ์ตัรเสีย และนบัคะแนนในสว่นบัตรเสียเลือกนำยกใหมท่ัง้หมด เพื่อ

ควำมบรสิทุธ์ิยตุิธรรมในกำรเลอืกตัง้ครัง้นี”้ นำยสมโภชนก์ลำ่ว 

 เบือ้งตน้ทำง กกต.สงขลำ ไดร้บัค ำรอ้งของนำยสมโภชนไ์วเ้พื่อน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรพิจำรณำค ำรอ้งของ กกต.สงขลำ และ

จะรำยงำนผลใหท้รำบตอ่ไป 

นำงพะเยีย ศิรฺโชติ ผอ.ส ำนกังำนเลอืกตัง้ จ.สงขลำ กลำ่ววำ่ มีกำรรอ้ง กกต.ใหม้ีกำรนบัคะแนนใหมห่ลำยเรือ่ง ซึง่ กกต.รบั

ไวพ้ิจำรณำ พรอ้มรวบรวมหลกัฐำนเพื่อเสนอ กกต.กลำง หำก กกต.กลำงวินิจฉยัชีข้ำดอยำ่งไรก็จะปฏิบตัิตำม 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_3069077 
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ผู้สมัครนายก อบต. ฉลุง ร้อง กกต. สงขลา ขอนับคะแนนบตัรเสียใหมห่ลังแพ้แค่ 21 คะแนน 

2 ธ.ค. 2564 15:21    

 

 

 

 

ศูนยข์่าวหาดใหญ่ - ผู้สมัครนายก อบต.ฉลุง ร้อง กกต.สงขลา ขอนับคะแนนบัตรเสียใหม่ เพราะมีบัตรเสียมากถึง 180 
ใบ ส่งผลให้การเลือกตั้งแพ้ชนะกันเพียง 21 เสียง เชื่อมีการวินิจฉัยบัตรดีของตนเป็นบัตรเสียอยา่งแน่นอน 

วนันี ้(2 ธ.ค.) ท่ีส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ จ.สงขลำ นำยสมโภชน ์วิเชียร ผูส้มคัรนำยก อบต.ฉลงุ อ.

หำดใหญ่ จ.สงขลำ หมำยเลข 1 พรอ้มดว้ยผูส้มคัรสมำชิกสภำ อบต.ฉลงุ ไดเ้ขำ้ยื่นค ำรอ้งต่อ กกต.สงขลำ เพื่อขอใหม้ีกำรตรวจ

พิสจูนบ์ตัรเสียกำรเลือกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ใหม่อีกครัง้ เนื่องจำกมีจ ำนวนบตัรเสียมำกถึง 180 ใบ จำกจ ำนวนผูม้ำใชส้ิทธิเลอืกตัง้ 

4,763 คน และผลคะแนนที่ออกมำแพช้นะกนัแค ่21 คะแนนเท่ำนัน้ โดยตนได ้2,238 คะแนน ในขณะที่ผูส้มคัรหมำยเลข 2 ที่ชนะ

กำรเลอืกตัง้ได ้2,259 คะแนน 

 นำยสมโภชน ์กลำ่ววำ่ สำเหตทุี่เขำ้ยื่นค ำรอ้งตอ่ กกต.สงขลำเพื่อใหต้รวจพิสจูนบ์ตัรเสยีกรณีเลอืกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ และ

ใหม้ีกำรนบัคะแนนในสว่นบตัรเสยีใหม ่เนื่องจำกในระหวำ่งกำรนบัคะแนนไดส้ง่ตวัแทนผูส้มคัรเขำ้สงัเกตกำรณใ์นหนว่ยเลือกตัง้ทกุ

หนว่ยตลอดเวลำ ผูส้งัเกตกำรณไ์ดแ้จง้วำ่ระหวำ่งกำรนบัคะแนนมีกำรวินิจฉยับตัรดีของตนเป็นบตัรเสยีหลำยครัง้ และผูส้งัเกตกำรณ์

ไดท้ ำกำรทกัทว้งดว้ยวำจำเป็นระยะจนเสรจ็สิน้กำรนบัคะแนนทกุหนว่ยเลอืกตัง้ 

 และปรำกฏว่ำกำรเลือกตัง้ครัง้นีม้ีจ  ำนวนบตัรเสียมำกถึง 180 ใบ ท ำใหปั้กใจเช่ือไดว้ำ่มีกำรวินิจฉยับตัรดีของตนเป็นบตัร

เสียอย่ำงแน่นอน ท ำใหส้่งผลต่อคะแนนบตัรเลือกตัง้นำยก อบต.ฉลงุ ของตนที่ต  ่ำกว่ำผูส้มคัรหมำยเลข 2 เพียงแค่ 21 คะแนน

เท่ำนัน้ จึงไดย้ื่นหนงัสือขอให ้กกต.สงขลำ มีกำรตรวจพิสูจนบ์ตัรเสียและนบัคะแนนในส่วนบตัรเสียเลือกนำยกใหม่ทัง้หมด เพื่อ

ควำมบรสิทุธ์ิยตุิธรรมในกำรเลอืกตัง้ครัง้นี ้

 เบือ้งตน้ ทำง กกต.สงขลำ ไดร้บัค ำรอ้งของ นำยสมโภชน ์วิเชียร เอำไวเ้พื่อน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรพิจำรณำค ำรอ้งของ กกต.

สงขลำ และจะรำยงำนผลใหท้รำบตอ่ไป 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/south/detail/9640000119550 
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‘มหาดไทย’ จอ่หารือ ‘กกต.’ เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. คาดช่วงมกราคมนี้ ชดัเจนแน่ 

วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 - 17:15 น. 

 

 

 

 

“มหาดไทย” จอ่หารือ กกต.เคาะวันเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ก่อนเสนอ ครม.เคาะต่อไป คาดชดัเจนช่วง ม.ค.ปีหน้า 

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม นำยสทุธิพงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหำดไทย (มท.) กลำ่วถึงควำมคืบหนำ้กำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.

ว่ำ ขณะนีท้ำง มท.ตอ้งรอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ด ำเนินกำรจดักำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน โดยลำ่สดุคือกำรเลือกตัง้นำยก

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และสมำชิก อบต.ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน ทัง้ในส่วนของกำรสืบสวนสอบสวนขอ้รอ้งเรียนต่ำงๆ 

รวมทัง้กำรใหใ้บเหลืองใบแดง จำกนัน้ทำง มท.และ กกต.จึงจะไดห้ำรือรว่มกนั เพื่อพิจำรณำถึงควำมพรอ้มและควำมเหมำะสมใน

เรื่องของวนัเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม.ต่อไป คำดว่ำจะเกิดควำมชดัเจนในช่วงหลงัปีใหม่ มกรำคม 65 เป็นตน้ไป จำกนัน้ทำง มท.จะได้

เสนอเรื่องเขำ้สูก่ำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เพื่อให ้ครม.พิจำรณำก ำหนดวนัเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.อีกครัง้หนึ่ง รวมทั้งจะได้

จดัสรรงบประมำณ รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ในกำรจดักำรเลอืกตัง้ดว้ย ขณะท่ี กกต.จะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3069182 
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มท. รอหารือ กกต. ลุยจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ปชป’ เช็กไทมไ์ลนค์าดกาบัตรภายใน มี.ค. ปีหน้า 

วนัท่ี 3 ธนัวำคม 2564 - 07:37 น. 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม นำยสทุธิพงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหำดไทย (มท.) กลำ่วถึงควำมคืบหนำ้กำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.

ว่ำ ขณะนีท้ำง มท.ตอ้งรอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ด ำเนินกำรจดักำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน ลำ่สดุคือกำรเลือกตัง้นำยกและ

สมำชิก อบต.ใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อน ทัง้ในสว่นของกำรสบืสวนสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนตำ่งๆ รวมทัง้กำรใหใ้บเหลอืงใบแดง 

 จำกนัน้ทำง มท.และ กกต.จะไดห้ำรอืรว่มกนั เพื่อพิจำรณำถึงควำมพรอ้มและควำมเหมำะสมในเรือ่งของวนัเลอืกตัง้ผูว้่ำฯ 

กทม.ต่อไป คำดว่ำจะเกิดควำมชดัเจนในช่วงหลงัปีใหม ่มกรำคม 65 เป็นตน้ไป จำกนัน้ทำง มท.จะไดเ้สนอเรื่องเขำ้สูก่ำรพิจำรณำ

ของคณะรฐัมนตรี (ครม.) เพื่อให ้ครม.พิจำรณำก ำหนดวนัเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม.อีกครัง้หนึ่ง รวมทัง้จะไดจ้ดัสรรงบประมำณ รวมทัง้

คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ในกำรจดักำรเลอืกตัง้ดว้ย ขณะท่ี กกต.จะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ 

 ขณะที่ นำยองอำจ คลำ้มไพบลูย ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และรองหวัหนำ้พรรคประชำธิปัตยด์แูล กทม. กลำ่วว่ำ ถำ้ดตูำมไทม์

ไลนข์องกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน จะเห็นวำ่มีกำรเลอืกตัง้มำอยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตเ่ลอืก อบจ. เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แลว้ จำกนัน้ก็เลอืกเทศบำล 

เมื่อเดือน มี.ค. 64 เวน้ว่ำงช่วงโควิดระบำดหนกัระลอกล่ำสดุ เมื่อโควิดคลี่คลำยก็เลือก อบต. ไปเมื่อวนัที่ 28 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ และ

เดือนมกรำคมปีหนำ้ก็น่ำจะเขำ้สูโ่หมดของกำรเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. เช่ือว่ำทกุอย่ำงจะเป็นไปตำมไทมไ์ลนท์ี่จะเลือกผูว้่ำฯ กทม. ได้

ภำยในเดือนมี.ค.ปีหนำ้ ไมน่ำ่จะดีเลยอ์อกไปนำนกวำ่นี ้ยกเวน้วำ่จะมีโควิดระบำดระลอกใหมจ่นถึงขัน้ลอ็กดำวน์ 

“ขณะนีพ้ี่นอ้งชำว กทม. รอเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. และเลือกตัง้ ส.ก. เพรำะเรำมีผูว้่ำฯ กทม. จำกกำรแต่งตัง้ของ คสช. มำ

ตัง้แตว่นัท่ี 18 ต.ค.59 นำนกวำ่ 5 ปี และมี ส.ก. จำกกำรแตง่ตัง้ของ คสช. มำตัง้แตเ่ดือน ก.ย.57 นำนกวำ่ 7 ปี ดงันัน้รฐับำลจึงควร

เคำะใหม้ีกำรเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ ส.ก. ไดแ้ลว้ ไม่ควรยืดเวลำออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสำเหตทุี่สมควร ตำมไทมไ์ลน ์รฐับำลโดย

มติ ครม. นำ่จะมีมติใหม้ีกำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ ส.ก. ไดใ้นเดือน มี.ค.65” นำยองอำจ กลำ่ว 

นำยองอำจ กลำ่วตอ่วำ่ สว่นกรณีกฎหมำยเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองหำเสยีง แตส่ง่ผูส้มคัรในนำม

พรรคกำรเมืองไดน้ัน้ พรรคประชำธิปัตยข์อยืนยนัว่ำแมก้ฎหมำยจะหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองช่วยหำเสียง เรำก็สง่ผูว้่ำฯ 

กทม. และ ส.ก.ในนำมพรรคประชำธิปัตยอ์ย่ำงแน่นอน เพรำะเรำมีบุคลำกรที่ไม่ไดเ้ป็น ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองที่พรอ้มจะ

ท ำงำนช่วยสนบัสนนุกำรรณรงคห์ำเสยีงเลอืกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. และ ส.ก. ของพรรคอยำ่งเต็มที่ 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3069710 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3069710


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

 

"ปลัดมท." รอหารือ กกต.เคาะวันเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." คาดชัดเจนเดือนมค.65 

   สยำมรฐัออนไลน ์ 2 ธนัวำคม 2564 23:12 น.   

 

 

 

 

วนัที่ 2 ธ.ค.64 นำยสทุธิพงษ์ จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหำดไทย กลำ่วถึงควำมคืบหนำ้กำรเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.ว่ำ ขณะนี ้

ทำงมหำดไทยตอ้งรอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ด ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน โดยลำ่สดุคือกำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล (อบต.) และสมำชิก อบต.ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน ทัง้ในสว่นของกำรสืบสวนสอบสวนขอ้รอ้งเรียนตำ่งๆ รวมทัง้กำร

ใหใ้บเหลอืงใบแดง จำกนัน้ทำง กระทรวงมหำดไทย และ กกต.จึงจะไดห้ำรอืรว่มกนั เพื่อพิจำรณำถึงควำมพรอ้มและควำมเหมำะสม

ในเรือ่งของวนัเลอืกตัง้ผูว้่ำฯ กทม.ตอ่ไป คำดวำ่จะเกิดควำมชดัเจนในช่วงหลงัปีใหม ่ม.ค 65 เป็นตน้ไป จำกนัน้ทำง มหำดไทยจะได้

เสนอเรื่องเขำ้สูก่ำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เพื่อให ้ครม.พิจำรณำก ำหนดวนัเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม.อีกครัง้หนึ่ง รวมทัง้จะได้

จดัสรรงบประมำณ รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ในกำรจดักำรเลอืกตัง้ดว้ย ขณะท่ี กกต.จะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/302616 
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กราฟิกมติชน: ร่างพ.ร.ป. พรรคการเมือง ฉบับ กกต. หนุนไพรมารีฯ 

วนัท่ี 3 ธนัวำคม 2564 - 07:38 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3069718 
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สัญญาณเตือนประชาธิปัตย ์รุกไล่สู่เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.' 

3 ธ.ค. 2564 -11:55 น. 

 

 

 

 

 

พลนัที่มีเสียงดงัจำกภำยในพรรคประชำธิปัตย ์ตัง้ขอ้สงัเกตถึงกำรด ำรงอยู่อย่ำงยำวนำนของผูว้่ำฯกทม. โดยยงัไม่มีวี่แวว

วำ่จะมีกำรเลอืกตัง้ นั่นเทำ่กบัเป็นสญัญำณอนัแหลมคมทำงกำรเมือง 

เป็นสญัญำณที่ไมเ่พียงแต ่นำยวิษณ ุเครอืงำม จะตอ้งลำ้งห ูนอ้มรบัฟัง หำกแต ่พล.อ.อนพุงษ์ เผำ่จินดำ ก็ตอ้งสนใจ 

 เพรำะวำ่เสยีงจำกพรรคประชำธิปัตย ์เป็นเสยีงของพรรครว่มรฐับำล มีควำมใกลชิ้ดและแนบแนน่เป็นอยำ่งยิ่งอยูก่บัรฐับำล

อยูก่บั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

 แม้ว่ำในกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 พรรคประชำธิปัตย์ จะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แม้แต่คนเดียวใน

กรุงเทพมหำนคร แตพ่รรคนีก็้เติบใหญ่มำจำกกรุงเทพมหำนคร 

 ไม่ว่ำจะเป็นยคุของ นำยควง อภยัวงศ ์ไม่ว่ำจะเป็นยคุของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปรำโมช ไม่ว่ำจะเป็นยคุของ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ

ชีวะ 

 ก็สะทอ้นใหเ้ห็นสมัพนัธก์บักรุงเทพมหำนครตรงึตรำ 

 เสยีงกู่รอ้งกอ้งอนัมำจำกปำกของพรรคประชำธิปัตย ์จึงใกลเ้คียงอยำ่งยิ่งกบัควำมปรำรถนำของคนกรุงเทพมหำนคร 

 ในควำมเป็นจริงสถำนกำรณท์ำงกำรเมืองก ำลงัรุกไลเ่ขำ้มำเดน่ชดั และกระชบัพืน้ที่มำกเป็นล ำดบั จำกกำรเลือกตัง้นำยก

อบจ. จำกกำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตรเีทศบำล และนำยกอบต. 

 ค ำถำมก็คือ ท ำไมจึงมีกำรเลอืกตัง้อบจ. ท ำไมจึงมีกำรเลอืกตัง้เทศบำล ท ำไมจึงมีกำรเลอืกตัง้อบต. 

 แลว้เหตใุดคนกรุงเทพมหำนครจึงยงัไมไ่ด ้‘เลอืกตัง้’ 

 กำรอยู่ในต ำแหน่งผูว้่ำฯกทม.ของ พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง จึงเหมือนกับกำรนั่งอยู่บนกองไฟแห่งควำมปรำรถนำ จะ

ก ำหนดชะตำชีวิตตนเองของคนกรุงเทพมหำนคร 

 เป็นกำรรุกไลไ่ปยงั พล.อ.อนพุงษ์ เผำ่จินดำ เป็นกำรรุกไลไ่ปยงั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ดว้ยอตัรำเรง่เรำ้อยำ่งเป็นพิเศษ 
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น่ำยินดีที่พรรคประชำธิปัตยอ์ำสำเป็น ‘กองหนำ้’ ในกำรเคลื่อนไหวและกดดนั อย่ำงนอ้ยก็เพ่ือด ำรงสถำนะและศกัดิ์ศรี

ในทำงกำรเมืองของคนกรุงเทพมหำนคร 

เพรำะหำกดกูำรเคลือ่นไหวในสงัคมทกุจดุก็มีควำมพรอ้ม 

 ไมว่ำ่จะมองจำกดำ้นของพรรคพลงัประชำรฐั ไมว่ำ่จะมองจำกดำ้นของพรรคกำ้วไกล ตำ่งก็วำงตวัคนลงสมคัรสก.แลว้ครบ

ครนั 

 เพียงแตย่งัไมม่ีสญัญำณจำก พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6764429 
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ส่องลึกชัยชนะ "ธนาธร" นักเลือกตั้ง อบต. ยอ้มสีส้ม 

03 ธ.ค. 2564 เวลำ 10:32 น. 

 

 

 

 

 

ควันหลังจากเลอืกตั้ง อบต. 28 พ.ย.2564 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงชัยชนะเล็กๆ คว้าเก้าอีน้ายก 
อบต. 38 ที่น่ัง ชัยชนะเป็นหยอ่มๆของ คณะก้าวหน้า เป็นเร่ืองของคนการเมืองบ้านบ้าน เอาเสือ้สีส้มมาสวมหาคะแนน
เสียงแค่น้ันเอง 

 ควนัหลงัจำกเลือกตัง้ อบต. 28 พ.ย.2564 ธนำธร จึงรุง่เรืองกิจ ประธำนคณะกำ้วหนำ้ แถลงชยัชนะเล็กๆ ควำ้เก้ำอีน้ำยก 

อบต. 38 ที่นั่ง จำกทัง้หมดที่สง่ลงชิง 196 อบต. หรอืคิดเป็น 19.4% ของจ ำนวนที่สง่ทัง้หมด 

ในจ ำนวน อบต. 38 แห่งที่คณะกำ้วหนำ้จะไดเ้ป็นคณะบริหำรนัน้ อยู่ในพืน้ที่ 13 จังหวดัภำคอีสำนไดแ้ก่ 1.กำฬสินธุ์ 2.

ขอนแก่น 3.ชยัภมูิ 6.นครรำชสมีำ 7.บงึกำฬ 8.มหำสำรคำม 9.รอ้ยเอ็ด 10.ศรสีะเกษ 11.หนองคำย 12.หนองบวัล ำภ ู13.อดุรธำนี 

 สว่นภำคเหนือ 4 จงัหวดัคือ เชียงใหม่,นำ่น,พิษณโุลก และเพชรบรูณ ์ภำคกลำง 2 จงัหวดัคือ นครปฐม และสพุรรณบรุี 

 เป็นไปตำมคำด คณะกำ้วหนำ้ ไดเ้กำ้อีน้ำยก อบต.ที่รอ้ยเอ็ด 8 แห่ง ,อดุรธำนี 5 แห่ง, หนองบวัล ำภ ู5 แห่ง และศรีสะเกษ 

4 แหง่ 

 ที่น่ำพดูถึงมำกที่สดุ คณะกำ้วหนำ้ มีภำพลกัษณเ์ป็นตวัแทนคนรุน่ใหม ่และกำรเมืองใหม ่กลบัไม่สำมำรถควำ้ชยัชนะ ใน

สนำมเลอืกตัง้ อบต. โซนปรมิณฑลกรุงเทพฯ และโซนอตุสำหกรรมภำคตะวนัออก 

  อย่ำงเช่น อบต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรุี ที่มีหนุ่มสำวชำวโรงงำนจ ำนวนมำก และเป็นย่ำนอตุสำหกรรม คณะกำ้วหนำ้ 

คำดหวงัสงูวำ่จะเกิดกำรเปลีย่นแปลง แถมตวัผูส้มคัร ก็เคยเป็นนำยก อบต.บอ่วิน เมื่อหลำยสมยัมำแลว้ ผลเลอืกตัง้ปรำกฏวำ่ อดีต

นำยก อบต.สมยัที่แลว้ ชนะผูส้มคัรคณะกำ้วหนำ้ขำดลอย  

 

เช่นเดียวกนั อบต.ปลวกแดง ,อบต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ท่ีมีงบฯปีละ 200 ลำ้นบำท ในโซนอุตสำหกรรม 

ผูส้มคัรคณะกำ้วหนำ้ ก็ปรำชยัทัง้สองสนำม  

 คณะกำ้วหนำ้ กลบัไปไดร้บัชยัชนะใน อบต.ขนำดเล็ก มีงบฯ ปีละ 10-20 ลำ้นบำท ที่ภำคอีสำน หำกสอ่งลกึลงไปในพืน้ท่ี 

ตัง้แต่เลือกตัง้เทศบำล จนมำถึง อบต. ปัจจยัชีข้ำดในชยัชนะคือ ตวัผูส้มคัร ที่เคยเป็นนกักำรเมืองทอ้งถ่ิน และเป็นผูน้  ำชมุชนที่โดด

เดน่ 
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 สีเสือ้กำ้วหนำ้ กลบัเป็นปัจจยัรองลงไป นกักำรเมืองทอ้งถ่ินหยิบเสือ้กำ้วหนำ้ มำสวมเพื่ออพัเกรดตวัเอง และหวงัคะแนน

นิยมในคนบำงกลุม่ 

 ยกตวัอย่ำงสนำมเลือกตัง้ จ.อดุรธำนี คณะกำ้วหนำ้ สง่ผูส้มคัร นำยก อบต.มำกที่สดุ 23 ทีม จำกทัง้หมด อบต.109 แหง่ 

ผลปรำกฏว่ำ คณะกำ้วหนำ้ ไดร้บัชยัชนะในกำรเลือกตัง้นำยก อบต. 5 แห่ง คือ อบต.นำสะอำด อ.สรำ้งคอม , อบต.ถ่อนนำลบั อ.

บำ้นดงุ , อบต.โพนสงู อ.บำ้นดงุ , อบต.บำ้นมว่ง อ.บำ้นดงุ และ อบต.นำบวั อ.เพ็ญ 

 อบต.นำสะอำด อนนัต ์โฆษิต เคยเป็นนำยก อบต.มำก่อน สมยัที่แลว้ แพเ้ลือกตัง้ จึงเอำสีสม้กำ้วหนำ้มำสวมใส ่เอำชนะ

อดีตนำยก อบต.คนเก่ำได ้

 อบต.ถ่อนนำลบั ผูช้นะคือ ค ำฝอย โพนธำต ุเป็นอดีตก ำนนั ต.ถ่อนนำลบั และอดีตนำยก อบต.ถ่อนนำลบั เที่ยวนีห้ยิบเสือ้

สสีม้มำสวมลงสนำม 

 อบต.โพนสงู นำยก อบต.คนเก่ำไมล่งสนำม พงษ์พิพฒัน ์โคตรก ำกบั คณะกำ้วหนำ้ ไดร้บัชยัชนะ โดยอำศยัฐำนของนำยก 

อบต.สมยัที่แลว้ 

 อบต.บำ้นมว่ง สรุยินัต ์เสนห่ำ อดีตรองนำยก อบต.บำ้นมว่ง สวมเสือ้กำ้วหนำ้ ลม้นำยก อบต.คนเก่ำ ซึง่เคยอยูท่ีมเดียวกนั

มำก่อน 

 อบต.นำบวั นำยก อบต.คนเดิมไม่ลงสนำม ร.ต.อ.สรุพล บุญไชยศรี อดีตต ำรวจ สภ.เพ็ญ พูดจำปรำศรยัเก่ง สวมเสือ้

กำ้วหนำ้ ไดร้บัเลอืกตัง้ตำมฟอรม์ 

 ตวัอยำ่ง 5 อบต.เมืองอดุรธำนี สะทอ้นภำพคณะกำ้วหนำ้ มิไดป้ระสบควำมส ำเรจ็ในเชิงนโยบำย และอดุมกำรณก์ำรเมือง

ใหม ่เป็นเรือ่งของตวัผูส้มคัรผูม้ีฐำนเสยีงของตวัเอง และอำศยัเสือ้สสีม้มำหำคะแนนนิยมเพิ่มเทำ่นัน้ 

 อีกอยำ่งหนึง่ที่ จ.สพุรรณบรุ ี"ทนำยเดอ๋" กฤษฎำ แจง้เศรษฐ คณะกำ้วหนำ้ ไดร้บัเลอืกเป็นนำยก อบต.นำงบวช อ.เดิมบำง

นำงบวช ซึง่หลงัเลอืกตัง้ ทนำยเดอ๋บอกกบัทกุคนวำ่ ยงัสนบัสนนุบำ้นใหญ่เมืองสุพรรณฯ กำรเมืองทอ้งถ่ินกบักำรเมืองระดบัชำติ คน

ละเรือ่งกนั 

 

ถำ้ยอ้นไปดกูำรเลอืกตัง้นำยก อบจ. ตำมมำดว้ยเลอืกตัง้เทศบำล และ อบต. คณะกำ้วหนำ้ยงัไมป่ระสบควำมส ำเรจ็ในกำร

เปลีย่นกำรเมืองทอ้งถ่ิน ตำมที่วำดหวงัไว ้

 ชยัชนะเป็นหยอ่มๆของ คณะกำ้วหนำ้ เป็นเรือ่งของคนกำรเมืองบำ้นบำ้น เอำเสือ้สสีม้มำสวมหำคะแนนเสยีงแคน่ัน้เอง 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/975426 

  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/975426
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ประชาธิปไตยแบบไทยๆ กับแบบอเมริกา 

3 ธนัวำคม 2564 เวลำ 0:04 น. 

 

 

 

 

 

ซูเปอรโ์พล, สวนดุสิตโพล, นิดาโพล หรือสุโขทัยธรรมาธิราชโพล ฯลฯ ของบ้านเรา...อะไรมีงาน-ไม่มีงาน อะไรน่าเชื่อ-ไม่
น่าเชื่อ อันน้ัน...คงต้องไปหาทาง “ชั่งน ้าหนัก” ดูเอาเองก็แล้วกัน แต่ส าหรับวันนี้...คงต้องขออนุญาตตามก้นฝร่ัง หรือขอ
ไปหยิบเอาอเมริกันโพล หรือโพลของส านัก “Institute of Politics” แห่ง “Harvard Kennedy School” มาพูดจา ว่า
กล่าว เอาไว้ม่ัง ณ ที่นี้... 

คืออำจดว้ยเหตเุพรำะช่วงประมำณวนัที่ 9 วนัที่ 10 ธันวำคมที่จะถึงนี ้คณุพ่ออเมริกำท่ำนคิดจะท ำเก๋ ท ำเท่ ดว้ยกำรเชือ้

เชิญบรรดำประเทศตำ่งๆ นบัรอ้ยๆ ประเทศ 

 ไปรว่มประชุม หำรือ เจ๊ำะๆ แจ๊ะๆ กนัในเรื่องประชำธิปตง ประชำธิปไตย อะไรประมำณนัน้ หรือที่เรียกๆ ภำษำปะกิตวำ่ 

“Democracy Summit” โดยไม่คิดจะเชื ้อเชิญประเทศไทยแลนด์ แดนสยำม ของหมู่เฮำเอำเลยแม้แต่นิด ส่งผลให้ “นัก

ประชำธิปไตย” ในบำ้นเรำ ผูป้รำรถนำและตอ้งกำร “ดหูนงัโป๊เสรี” กนัเป็นจ ำนวนไมน่อ้ย เลยไดจ้งัหวะหนัไป “ด่ำบิก๊ตู่” หนัไปเยำะ

เยย้ เสยีดส ีควำมไมเ่ป็นประชำธิปไตยในเมืองไทย ชนิดบำงรำยคิดวำ่เป็นกำรตบนง่ ตบหนำ้ เอำเลยถึงขัน้นัน้!!! 

แต่ถำ้ดูจำกโพลของสถำบนักำรเมือง หรือ “Institute of Politics” ของมหำวิทยำลยัฮำรว์ำรด์ ที่เพิ่งส  ำรวจ ตรวจสอบ 

ควำมคิด-ควำมเห็นของบรรดำอเมริกนัชน โดยเฉพำะแมแ้ตเ่ด็กๆ ประเภททะลฟุ้ำ-ทะลแุก๊สทัง้หลำย หรือประเภทที่มีอำยปุระมำณ 

18-29 ปี จ ำนวนถึง 2,100 รำย แบบชนิดสดๆ-รอ้นๆ แลว้น ำมำเปิดเผยเมื่อช่วงวนั-สองวนัท่ีผ่ำนมำ ปรำกฏวำ่บรรดำเด็กๆ อเมรกินั 

อำจไม่ไดค้ิดแบบเดียวกบัคณุนอ้งรุง้ คุณนอ้งเพนกวิน หรือคุณปู่ สทุิน ฯลฯ มำกมำยซกัเท่ำไหร่ คือไม่ไดรู้ส้ึกปลำบปลืม้ ยินดี กบั 

“ควำมเป็นประชำธิปไตย” ของประเทศคณุพ่ออเมริกำเอำเลยแมแ้ต่นอ้ย ตรงกนัขำ้ม...กลบัหนัมำแสดงควำมรงัเกียจ เหยียดหยำม 

ควำมเบื่อหนำ่ยตอ่ “ประชำธิปไตยอเมรกิำ” ในทกุวนันี ้อยำ่งเห็นไดโ้ดยชดัเจน... 

คือบรรดำเด็กอเมรกินักวำ่ครึง่ หรอืถึง 52 เปอรเ์ซ็นต ์ของบรรดำผูต้อบแบบส ำรวจครำวนี ้ตำ่งแสดงออกถึงควำมไมเ่ช่ือถือ-

ศรัทธำต่อควำมเป็นประชำธิปไตยแบบอเมริกำ ที่ไม่ได้คิดจะออกไปทำง “Democracy” อะไรเลย เผลอๆ อำจหนักไปทำง 

“Plutocracy” ซะมำกกว่ำ หรือเป็นประชำธิปไตยของคนรวยแค่ประมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ อะไรท ำนองนั้น ไม่ก็อำจถือเป็น

ประชำธิปไตยของพ่อคำ้ โดยพ่อคำ้ และเพื่อพ่อคำ้ ไม่ไดม้ีอะไรสงูสง่ วิเศษวิเสโส อย่ำงที่นกัประชำธิปไตยในบำ้นเรำ อยำกจะลอก

แบบ เลยีนแบบ อยำกจะดมกน้ เดินตำมกน้อเมรกิำซะเหลอืเกิน... 
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โดยประมำณ 39 เปอรเ์ซ็นตข์องผูต้อบแบบส ำรวจ ยอมรบัวำ่ “ประชำธิปไตยอเมรกิำก ำลงัมีปัญหำ” สว่นอีก 13 เปอรเ์ซ็นต ์

ถึงขัน้ฟันธงลงไปแบบมิดผืน มิดดำ้ม วำ่เป็น “ประชำธิปไตยที่ลม้เหลว” เอำเลยถึงขัน้นัน้ มีแค ่7 เปอรเ์ซ็นตเ์ทำ่นัน้เอง ที่อำจคิดแบบ

คุณนอ้งรุง้ คุณนอ้งเพนกวิน คุณปู่ สทุิน หรือบรรดำอำจำรยท์ี่ชอบยแุยง ตะแคงรั่ว พวกเด็กๆ ทัง้หลำยคือยงัเห็นว่ำประชำธิปไตย

อเมริกำเป็น “ประชำธิปไตยที่มีประสิทธิภำพ” สว่นอีกประมำณ 27 เปอรเ์ซ็นต ์ออกอำกำรแบ่งรบั แบ่งสู ้หรือยงัไม่คิดถึงขัน้ว่ำเป็น

ประชำธิปไตยลม้เหลว หรอืมีปัญหำไปดว้ยกนัทัง้หมด เพรำะยงัอำจหลงเหลอื “บำงสว่น” ที่ยงัพอท ำงำน หรอืพอใชก้ำรได.้.. 

 แต่โดยสรุปรวมควำมแลว้...ควำมเป็นประชำธิปไตยตำมแบบฉบบัอเมริกำ คงไม่ไดม้ีอะไรดเูก๋ ดเูท่ พอที่จะรบัอำสำเป็น

เจำ้ภำพ “Democracy Summit” ไดเ้ลย เผลอๆ อำจก่อใหเ้กิดควำมหนำ้แตก หนำ้แหก ส ำหรบัตวัเองซะอีกดว้ย โดยเฉพำะเมื่อถกู

บรรดำเด็กๆ อเมริกันที่ตอบแบบส ำรวจครำวนี ้“ยกฝ่ำตีนลบูหนำ้” หนกัซะยิ่งกว่ำตบหนำ้เป็นไหนๆ ดว้ยเหตุนีก้ำรที่ประเทศไทย

แลนด ์แดนสยำม ของหมูเ่ฮำ ไม่ไดร้บัเกียรติ ไม่ไดร้บักำรเชือ้เชิญ ไม่ว่ำดว้ยเหตผุล กลใด ก็แลว้แต ่น่ำจะถือเป็นโชคดี หรือโชคช่วย 

เอำมำกๆ เพรำะอย่ำงนอ้ย...ก็ยงัพอไดโ้อกำสยืนเป็น “กลำงๆ” แบบเต็มเทำ้ เต็มตีน ไม่ตอ้งถกูลำกไปรวมกบักำรแบ่งฝ่ำย แบ่งขำ้ง 

เพื่อมุง่หวงัจะเลน่งำนคณุพี่จีน กบัคณุนำ้รสัเซีย กนัโดยเฉพำะ... 

ยิ่งถำ้ยอ้นกลบัไปดูผลโพล ของส ำนกัวิจัยในอเมริกำอีกส ำนกั คือ “University of Virginia Center for Politics” เมื่อ

ช่วงตน้เดือนตลุำคมที่ผำ่นมำ ยิ่งท ำใหป้ระชำธิปไตยอเมรกิำแทบเทียบไม่ไดเ้อำเลยกบั “ประชำธิปไตยแบบไทยๆ” ไมว่ำ่จะสบืทอด-

ไมส่บืทอดเผด็จกำรหรอืไม ่อยำ่งไร ก็แลว้แต ่คือเป็นผลส ำรวจที่ใหข้อ้สรุปคอ่นขำ้งชดัเจนประมำณวำ่ ดว้ยเหตเุพรำะควำมเละเป็นขี ้

เละเป็นโจ๊ก ของประชำธิปไตยอเมริกำนั่นเอง เลยท ำใหผู้ต้อบแบบส ำรวจที่นิยมพรรคกำรเมืองอย่ำง “รีพบัลิกัน” จ ำนวนถึง 52 

เปอรเ์ซ็นต ์และผูต้อบแบบส ำรวจที่นิยมพรรคกำรเมืองอย่ำง “เดโมแครต” อีกถึง 41 เปอรเ์ซ็นต ์เห็นว่ำ...น่ำจะถึงเวลำที่ควรแยก

ประเทศ แยกบำ้น แยกเมือง เป็นประเทศแดง ประเทศน ำ้เงิน ใหรู้แ้ลว้-รูแ้รด กนัไปซะที!!! 

พดูง่ำยๆ วำ่...เป็นประชำธิปไตยที่เต็มไปดว้ยควำมแตกแยก กำรเหยียดผิว เหยียดเผำ่พนัธุ ์แถมเป็นประชำธิปไตยที่ทกุสิ่ง

ทุกอย่ำงตกอยู่ในมือคนรวย หรือคน 1 เปอรเ์ซ็นตข์องประเทศเท่ำนัน้เอง ดงันัน้...ใครที่ยงัคิดเลียนแบบ ลอกแบบ ใครที่ยงัคิดว่ำ

ควำมเป็นฝรั่ง เป็นอะไรท่ีดเูก๋ ดเูท ่นำ่จะเริม่หนัมำ “ตำสวำ่ง” ไดม้ั่งแลว้!!! เพรำะกำรอยูแ่บบไทยๆ เป็นประชำธิปไตยแบบไทยๆ เอำ

ไป-เอำมำแลว้...มนัคงไมถ่ึงกบัหนกัหนำ-สำหสั มำกมำยซกัเทำ่ไหร ่หรอืยงัพอ “อยู่ๆ  กนัไปได”้ นั่นแล... 

ปิดทำ้ยดว้ยวำทะวนันี ้จำก “Alan Coren”... “Democracy consists of choosing yours dictators, after they’ve 

told you what you think it is you want to hear.- ประชำธิปไตยที่จรงิก็คือกำรเลอืกเผด็จกำร หลงัจำกพวกเขำไดบ้อกคณุใน

สิง่ที่คณุอยำกไดย้ินเรยีบรอ้ยแลว้...” 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/columnist-people/37453/ 

https://www.thaipost.net/columnist-people/37453/
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