
 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ สพฐ. จับมือ กกต. -วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ 1 
2 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ 3 
3 NNT ออนไลน์ กกต. แพร ่ประกาศเลือกตั้ง ส.อบต. วังชิน้ เขต 5 ใหม่ เหตุผูส้มัครคนเดียว 

ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้สมัครคนใด 
6 

4 NNT ออนไลน์  กกต. จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.  
และสมาชิกสภา อบต. ใหม่ หลายพ้ืนที่ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 นี้ 

8 

5 อปท. นิวส์ ออนไลน์ กกต. อุบลราชธานี เตรียมเลือกตั้งใหม่ 10 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เพชรภูมิฮออตนิวส์

ออนไลน์ 
วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง 
เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ 

12 

2 มติชนออนไลน์ 'เรืองไกร' ได้ที ขยายผลร้อง กกต. สอบบัญชีฝ่ายค้าน ท้า 'ชลน่าน'  
แน่จริงไปร้องปมเมียจัดข้าวให้กินผิดหรือไม่ 

13 

3 เวิร์คพอยส์ทูเดย์ออนไลน ์ เปิดใจ 'ถาวร เสนเนียม' ก่อนถึงวันชี้ชะตา สถานภาพ ส.ส. '5 อดีตแกนน า กปปส.' 15 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว ! “เรืองไกร” ท้า “ชลน่าน - เพ่ือไทย” ร้อง ป.ป.ช. จะได้รู้ว่า 

เมียจัดข้าวให้กินผิดตรงไหน 
22 

5 77ข่าวเด็ดออนไลน์ “ตรัง” อดีตรองนายก อบต. วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว 24 
6 ท็อปนิวส์ออนไลน์ เปิดเส้นทาง “ณพล บริบูรณ์” นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท “นันเป๊าะ”  

สู่นักการเมืองระดับชาติ 
29 

7 ส านักข่าวอิศราออนไลน์ ส.ส. ปริศนา ? โดน ป.ป.ช. สอบคดีอุดหนุนทีมบอล สมัยเป็น นายก อบจ.  
รัฐเสียหาย 19.5 ล. 

38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
  
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์แนวหน้า ลึกลับในสนามข่าว 40 
2 หนังสือพิมพ์มติชน จากการเลือกตั้ง อบต. สู่อนาคตการเมืองไทยหลังยุคซื้อเสียง  

และการไม่ยอมเลือกตั้ง กทม. 
41 

3 หนังสือพิมพ์มติชน เดินหน้าชน : เลือกตั้งเร็วไหม ? 45 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "เบอร์เดียว” เพ่ือไทย แลนด์สไลด์หรือฝันกลางวัน 46 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะท างานพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 107 (บางส่วน) ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564  
เพ่ือให้การพิจารณาที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม  ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสด ุ
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลึกลับในสนามข่าว 
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ข่าวอ้างอิง 
   



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I211207000284

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/local/620428
https://www.naewna.com
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หัวข้อข่าว: สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ

รหัสข่าว: I-I211207000286

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

3
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07:32
หัวข้อข่าว: สพฐ. จับมือ กกต.-วุฒิสภา ขับเคลื่อน สร้างพลเมืองดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณภาพ
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 15:19
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ประกาศเลือกตั้ง ส.อบต.วังชิ้น เขต 5 ใหม่ เหตุผู้สมัครคนเดียวได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่...

รหัสข่าว: I-I211206000920

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

6
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 15:19
หัวข้อข่าว: กกต.แพร่ ประกาศเลือกตั้ง ส.อบต.วังชิ้น เขต 5 ใหม่ เหตุผู้สมัครคนเดียวได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ใหม่ หลายพื้นที่ในวัน...

รหัสข่าว: I-I211206000957

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16:02
หัวข้อข่าว: กกต.จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ใหม่ หลายพื้นที่ในวัน...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต. อุบลราชธานี เตรียมเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I211206001319

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

10
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 19:09
หัวข้อข่าว: กกต. อุบลราชธานี เตรียมเลือกตั้งใหม่

รหัสข่าว: I-I211206001319

 opt-news.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: [Facebook - เพชรภูมิฮอตนิวส์] (๖ ธ.ค. ๖๔) วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน...

รหัสข่าว: I-I211206001317

 m.facebook.com Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:05
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' ได้ที ขยายผลร้อง กกต.สอบบัญชีฝ่ายค้าน ท้า 'ชลน่าน' แน่จริงไปร้องปมเมียจัดข้าวให้กินผิด...

รหัสข่าว: I-I211207000453

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:05
หัวข้อข่าว: 'เรืองไกร' ได้ที ขยายผลร้อง กกต.สอบบัญชีฝ่ายค้าน ท้า 'ชลน่าน' แน่จริงไปร้องปมเมียจัดข้าวให้กินผิด...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:06
หัวข้อข่าว: เปิดใจ 'ถาวร เสนเนียม' ก่อนถึงวันชี้ชะตา สถานภาพ ส.ส. '5 อดีตแกนนำกปปส.'

รหัสข่าว: I-I211207000458

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I211207000458

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/politics-thawon612/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! เรืองไกร ท้า ชลน่าน-เพื่อไทย ร้อง ป.ป.ช. จะได้รู้ว่าเมียจัดข้าวให้กินผิดตรงไหน

รหัสข่าว: I-I211207000589

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/40214/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49
หัวข้อข่าว: เอาแล้ว! เรืองไกร ท้า ชลน่าน-เพื่อไทย ร้อง ป.ป.ช. จะได้รู้ว่าเมียจัดข้าวให้กินผิดตรงไหน

รหัสข่าว: I-I211207000589

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/politics-news/40214/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ตรัง อดีตรองนายกอบต.วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว

รหัสข่าว: I-I211207000954

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/mydear/2207553
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ตรัง อดีตรองนายกอบต.วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว

รหัสข่าว: I-I211207000954

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ตรัง อดีตรองนายกอบต.วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว

รหัสข่าว: I-I211207000954

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ตรัง อดีตรองนายกอบต.วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว

รหัสข่าว: I-I211207000954

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:14
หัวข้อข่าว: ตรัง อดีตรองนายกอบต.วังวน เปิดใจ 3 ปมเหตุ คนร้ายหมายเอาชีวิตยกครัว

รหัสข่าว: I-I211207000954

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/mydear/2207553
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:18
หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ

รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th/news/179927
https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:18
หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ

รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ

รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ

รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ
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 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:18
หัวข้อข่าว: เปิดเส้นทาง "ณพล บริบูรณ์" นายกสื่อชลบุรี อดีตคนสนิท "กำนันเป๊าะ" สู่นักการเมืองระดับชาติ

รหัสข่าว: I-I211207000978

 topnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.topnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: ส.ส.ปริศนา? โดน ป.ป.ช. สอบคดีอุดหนุนทีมบอล สมัยเป็น นายก อบจ. รัฐเสียหาย 19.5 ล.

รหัสข่าว: I-I211206000764

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.isranews.org/article/isranews/104762-inves-12.html
https://www.isranews.org


บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13:48
หัวข้อข่าว: ส.ส.ปริศนา? โดน ป.ป.ช. สอบคดีอุดหนุนทีมบอล สมัยเป็น นายก อบจ. รัฐเสียหาย 19.5 ล.

รหัสข่าว: I-I211206000764

 isranews.org Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14832
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ลึกลับในสนามข่าว

รหัสข่าว: C-211207005086(7 ธ.ค. 64/06:20)

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,250(BW) 900

Col.Inch: 29.53 ADValue:  (B/W)  26,577  (FC)  36,912.50
PRValue : (B/W)  79,731  (FC)  110,737.50(x3)

40



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15976
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

หน้า: 14(กลาง)

คอลัมน์: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: จากการเลือกตั้ง อบต. สู่อนาคตการเมืองไทยหลังยุคซื้อเสียง และ...

รหัสข่าว: C-211207020090(7 ธ.ค. 64/03:58)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 179.29 ADValue:  (B/W)  197,219  (FC)  277,899.50
PRValue : (B/W)  591,657  (FC)  833,698.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15976
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

หน้า: 14(กลาง)

คอลัมน์: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: จากการเลือกตั้ง อบต. สู่อนาคตการเมืองไทยหลังยุคซื้อเสียง และ...

รหัสข่าว: C-211207020090(7 ธ.ค. 64/03:58)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 179.29 ADValue:  (B/W)  197,219  (FC)  277,899.50
PRValue : (B/W)  591,657  (FC)  833,698.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15976
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

หน้า: 14(กลาง)

คอลัมน์: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: จากการเลือกตั้ง อบต. สู่อนาคตการเมืองไทยหลังยุคซื้อเสียง และ...

รหัสข่าว: C-211207020090(7 ธ.ค. 64/03:58)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 179.29 ADValue:  (B/W)  197,219  (FC)  277,899.50
PRValue : (B/W)  591,657  (FC)  833,698.50(x3)

43



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15976
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

หน้า: 14(กลาง)

คอลัมน์: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: จากการเลือกตั้ง อบต. สู่อนาคตการเมืองไทยหลังยุคซื้อเสียง และ...

รหัสข่าว: C-211207020090(7 ธ.ค. 64/03:58)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 179.29 ADValue:  (B/W)  197,219  (FC)  277,899.50
PRValue : (B/W)  591,657  (FC)  833,698.50(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15976
วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564
Section: ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

หน้า: 14(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: เลือกตั้งเร็วไหม?

รหัสข่าว: C-211207020089(7 ธ.ค. 64/03:58)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 38.04 ADValue:  (B/W)  41,844  (FC)  58,962
PRValue : (B/W)  125,532  (FC)  176,886(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 15:51
หัวข้อข่าว: "เบอร์เดียว” เพื่อไทย แลนด์สไลด์หรือฝันกลางวัน

รหัสข่าว: I-I211206000945

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/scoop/495722
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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