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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 24 ธนัวาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เตือนผู้สมัคร อบต. แจ้งรายรับ – รายจ่าย เลือกตั้ง ภายใน 26 ก.พ. 65 1 
2 MGR ออนไลน์ กกต. เตือนผู้สมัคร อบต. แจ้งบัญชีรายรับ - จ่าย เลือกตั้งภายใน 26 ก.พ. 65  

ฝ่าฝืนโทษหนัก 
4 

3 Siamlandbank 
ออนไลน์ 

กกต. เตือนผู้สมัคร อบต. แจ้งบัญชีรายรับ – จ่าย เลือกตั้ง ภายใน 26 ก.พ. 65 
ฝ่าฝืนโทษหนัก 

6 

4 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. เตือนผู้สมัคร อบต. แจ้งบัญชีรายรับ – จ่าย เลือกตั้ง ภายใน 26 ก.พ. 65 
ฝ่าฝืนโทษหนัก 

7 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 4forcenews ออนไลน์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ลงพ้ืนที่ชุมพร ดูความพร้อมรับสมัคร 

การเลือกตั้งซ่อมชุมพร เขต 1  
9 

2 Siamfocustime 
ออนไลน์ 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ลงพ้ืนที่ชุมพร ดูความพร้อมรับสมัคร 
การเลือกตั้งซ่อมชุมพร เขต 1 

17 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. น าคณะตรวจพ้ืนที่ที่ราชพัสดุ สร้างอาคาร สนง.กกต. ชมุพรแห่งใหม ่ 25 
4 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 26 
5 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยีย่มการฝึกอบรมโครงการการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร

เพ่ือสร้างความส าเร็จ 
28 

6 บ้านเมืองออนไลน์ คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภาประชุมหารือพรรคการเมืองขอนแก่น 
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 

29 

7 8 HD ออนไลน์ ไม่ต้องให้ใครร้อง ! กกต. เตรียมเอาผิด "สิระ" แล้ว แต่รอค าวินิจฉัยฉบับเต็ม 34 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 Sootinclaimon ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ค าสั่ง กกต. ให้ "จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้น เลขาธิการ กกต. 36 
9 คมชัดลึกออนไลน์ "พรรคเพ่ืออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและ กก.บห. กกต.  

ประกาศ ลงราชกิจจาฯ 
39 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Talknews ออนไลน์ "ส.ว. ก๊อง" เฮ กกต. ยกค าร้อง "ทักษิณ" หนุนเป็นนายก อบจ.  

พร้อม ส.อบจ.กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ 21 ราย เผยไม่เข้าข่ายชี้น า  
– แทรกแซงบอก ปชช. เลือกด้วยความสมัครใจ เป็นสิทธิส่วนบุคคล 

45 

2 มติชนออนไลน์ “สว.ก๊อง” ส่อรอด หลังสะพัด กกต. ยกค าร้อง 'ทักษิณ'  
หนุนเป็นนายก อบจ. ชี้ไม่เข้าข่ายชี้น า 

47 

3 Northpublicnews 
ออนไลน์ 

"ส.ว.ก๊อง” นั่งเก้าอ้ีนายก อบต. เชียงใหม่ จนครบวาระหลัง กกต.  
ยกค าร้องคัดค้าน 

49 

4 ไทยนิวส์70ออนไลน์ "ส.ว.ก๊อง" เฮ กกต. ยกค าร้อง "ทักษิณ" หนุนเป็นนายก อบจ.  
พร้อม ส.อบจ.กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ 21 ราย 

54 

5 Chiangmaidaily 
ออนไลน์ 

"ส.ว.ก๊อง" เฮ กกต. ยกค าร้อง "ทักษิณ" หนุนเป็นนายก อบจ.  
พร้อม ส.อบจ. กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ 

58 

6 Sootinclaimon 
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. ก าหนดวัน "เลือกตั้งซ่อม" ชุมพร - สงขลา 
เช็คชื่อผู้สมัคร 

62 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต 1 คึกคัก 66 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกชนช้างสองจังหวัดภาคใต้ 68 
9 แนวหน้าออนไลน์ 'เอกภาพ' บุก กกต. ยื่นหลักฐานจี้ทบทวนใบแดง โบกมือลา 'ภท.'  

ซบพลังประชารัฐ 
70 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ รับสมัคร ลต. ซ่อม ส.ส. ชุมพรเขต 1 วันแรกคึกคัก ยังไร้เงาพรรค "กลา้ - พปชร." 72 
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รวมข่าว กกต. 
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ฃ 
 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11  แนวหน้าออนไลน์ ช้างชนช้าง 3 พรรคประเดิมสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ชุมพร เขต 1 กองหนุนพรึ่บ 77 
12  MGR ออนไลน์ "เอกภาพ" ยื่นหลักฐาน กกต. ทบทวนใบแดง ถูกพยานแกล้ง 

ยันไฟดับจริง พร้อมย้าย ภท. ซบ พปชร. 
82 

13  โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "วิษณุ" คาดเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ วันที่ 4 ก.พ. 65 87 
14  มติชนออนไลน์ 'วิษณุ' เผย กกต. ส่งเรื่องเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ถึง รบ. แล้ว น าเข้า ครม. 28 ธ.ค. 

นี้ 
89 

15  ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' เห็นด้วยสภาฯ เรียกคืนเงินเดือน 'สิระ' แต่ไม่แน่ใจร้องเอาผิด 
'กกต. - พปชร.' ได้หรือไม่ 

91 

16  เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' ไม่ชัวร์ยื่นร้องเอาผิด 'กกต. - พปชร.' ปมปล่อย 'สิระ' สมัครเลือกตั้งปี 62 93 
17  Nationtv ออนไลน์ “วิษณุ” ระบุ สภาฯ เรียกเงินคืนจาก “สิระ” ได้ ไม่ชัวร์เอาผิด กกต. - พปชร.  

ได้หรือไม่ 
96 

18  สาระนะออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ช่องสภาเรียกเงินคืนจาก "สิระ" แต่ไม่ชัวร์เอาผิด กกต. - พปชร. ได้หรือไม่ 99 
19  Sanook ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ช่องสภาเรียกเงินคืนจาก "สิระ" แต่ไม่ชัวร์เอาผิด กกต. - พปชร. ได้หรือไม่ 101 
20  Topnews ออนไลน์ “วิษณุ” ไม่แน่ใจเอาผิด กกต. - พปชร. ปล่อย “สิระ” สมัคร ส.ส. 103 

  
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บทพิสูจน์ 'พลังประชารัฐ' 105 
2 แนวหน้าออนไลน์ นายซื่อตรงรักเมืองไทย 111 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม” 116 
4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดเกมลับ "เพ่ือไทย" ผ่องถ่ายพรรคส ารองสู้คดียุบพรรค 122 
5 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ทิ้งหมัดเข้ามุม : 'สิระ' พ้นสภาพ ส.ส. กับผลพวงที่ตามมา 126 
6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานการณ์ร้อน : เช็กเรตติ้งคน กทม. ก่อนสู้ศึกใหญ่ 127 
7 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน 360 องศา 
เลือกซ่อมหลักสี่สุดมัน วัดกระแสก่อนศึกใหญ่ !? 129 

8 หนังสือพิมพ์บางกอก 
ทูเดย์ 

วิเคราะห์ : ปิดฉากการเมือง 'สิระ เจนจาคะ' เกมเปลี่ยนที่สะเทือน 
'พลังประชารัฐ-กกต.' 

131 
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วันที่  24 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ ง  เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การกระจายอ านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น  : กรอบความคิดประสบการณ์ 
และอนาคต" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์ 
(Konrad-Adenauer-Stiftung)  ณ โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดการเสวนาวิชาการ  

หัวข้อ "การกระจายอ านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรอบความคิดประสบการณ์และอนาคต" 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย  
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
และคณะ ตรวจพ้ืนที่ที่ราชพัสดุ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างอาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร และพนักงานที่เก่ียวข้อง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคาร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชุมพรแห่งใหม่ 



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 09.50 น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจพ้ืนที่ที่ราชพัสดุ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร  
และพนักงานที่เก่ียวข้อง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/263705  

 

กกต. น าคณะตรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ สร้างอาคาร สนง.กกต. ชุมพรแห่งใหม่ 

https://www.banmuang.co.th/news/region/263705


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 17.29 น. 

 

 

 

 

 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
(ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชุมพรและอ าเภอสวี) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ ว่าราชการจังหวัดชุมพร  
พลต ารวจตรีวิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 
จังหวัดชุมพร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร และนางสาวจันทิมา พันธมนต์  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ สถานที่รับสมัคร 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/263626 
 

กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ชมุพร เขต 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

https://www.banmuang.co.th/news/region/263626


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 
 
วันนี้ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่จังหวัดชุมพร เขต 1 เพ่ือติดตาม 
การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมท่าตะเภา โรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า วันนี้ผมมาสังเกตการณ์  
การรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดชุมพร เขต 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง การรับสมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ต้องขอชื่อชมคณะเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ กกต.ประจ าเขต  
ซึ่งการรับสมัครเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 23 – 27 ธ.ค. 2564 และระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งมีระยะเวลาสั้น 
เพียง 45 วันเท่านั้นเอง และในวันที่ 16 มกราคม 2565 ก็จะเป็นวันที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.siamfocustime.com/206582/  
 

กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ดูความพร้อมรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมชุมพร เขต 1 

https://www.siamfocustime.com/206582/
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 
วันนี้ 23 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่จังหวัดชุมพร เขต 1 เพ่ือติดตาม 
การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมท่าตะเภา โรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์  
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า วันนี้ผมมาสังเกตการณ์การรับ
สมัครการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดชุมพร เขต 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง การรับสมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ต้องขอชื่อชมคณะเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ กกต.ประจ าเขต  
ซึ่งการรับสมัครเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 23 – 27 ธ.ค. 2564 และระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งมีระยะเวลาสั้น 
เพียง 45 วันเท่านั้นเอง และในวันที่ 16 มกราคม 2565 ก็จะเป็นวันที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.4forcenews.com/211428/  

 

กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ชุมพร เขต 1 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

https://www.4forcenews.com/211428/
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 19.41 น. 

 

 

 

 

 

 

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการ
การเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ  
(Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่  9 และรุ่ นที่  10 โดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/activity/263643  
 
 

กกต. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส าเร็จ 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/263643
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วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการพรรคการเมือง โดยมี ผู้บริหาร
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
ณ ห้องประชุมส านักงาน ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการพรรคการเมือง 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงาน  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
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วันที่  24 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ ง  
เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to 
Success of Organization) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กับส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส าเร็จ 
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กกต.น ำคณะตรวจพื้นที่ท่ีรำชพัสดุ สร้ำงอำคำรสนง.กกต.ชุมพรแห่งใหม่ 

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 09.50 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง นำยเริงศักดิ์ มหำวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจพ้ืนที่ที่
ราชพัสดุ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือก่อส ร้างอาคารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร และพนักงานที่เก่ียวข้อง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/263705 
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หัวข้อข่าว: "ส.ว.ก๊อง" เฮ กกต.ยกคำร้อง "ทักษิณ" หนุนเป็นนายก อบจ. พร้อม ส.อบจ.กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 21 ราย เผย...
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ" ยื่นหลักฐานกกต.ทบทวนใบแดง ถูกพยานแกล้งยันไฟดับจริง พร้อมย้ายภท.ซบพปชร.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:28
หัวข้อข่าว: "เอกภาพ" ยื่นหลักฐานกกต.ทบทวนใบแดง ถูกพยานแกล้งยันไฟดับจริง พร้อมย้ายภท.ซบพปชร.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย กกต.ชงเลือกตั้งซ่อมหลักสี่เข้าครม. 28 ธ.ค. รับไม่เคยเกิดแต่ต้องรู้คุณสมบัติก่อนสมัคร
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" เผย กกต.ชงเลือกตั้งซ่อมหลักสี่เข้าครม. 28 ธ.ค. รับไม่เคยเกิดแต่ต้องรู้คุณสมบัติก่อนสมัคร
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:44
หัวข้อข่าว: "วิษณุ"คาดเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่วันที่ 4 ก.พ.65
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07:46
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย กกต.ส่งเรื่องเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ถึง รบ.แล้ว นำเข้า ครม. 28 ธ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I211224000756

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เผย กกต.ส่งเรื่องเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ถึง รบ.แล้ว นำเข้า ครม. 28 ธ.ค.นี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:55
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เห็นด้วยสภาฯเรียกคืนเงินเดือน 'สิระ' แต่ไม่แน่ใจร้องเอาผิด 'กกต.-พปชร.' ได้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211223002471

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

91

https://www.thaipost.net/politics-news/51020/
https://www.thaipost.net
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หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' เห็นด้วยสภาฯเรียกคืนเงินเดือน 'สิระ' แต่ไม่แน่ใจร้องเอาผิด 'กกต.-พปชร.' ได้หรือไม่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ไม่ชัวร์ยื่นร้องเอาผิด 'กกต.-พปชร.' ปมปล่อย 'สิระ' สมัครเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I211223003155

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' ไม่ชัวร์ยื่นร้องเอาผิด 'กกต.-พปชร.' ปมปล่อย 'สิระ' สมัครเลือกตั้งปี 62

รหัสข่าว: I-I211223003155

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

95

https://www.dailynews.co.th/news/597934/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 19:11
หัวข้อข่าว: วิษณุ ระบุ สภาฯเรียกเงินคืนจาก สิระ ได้ ไม่ชัวร์เอาผิด กกต.-พปชร. ได้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211223003186

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ช่องสภาเรียกเงินคืนจาก "สิระ" แต่ไม่ชัวร์เอาผิด กกต.-พปชร. ได้หรือไม่

รหัสข่าว: I-I211224000320

 สาระนะ.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ช่องสภาเรียกเงินคืนจาก "สิระ" แต่ไม่ชัวร์เอาผิด กกต.-พปชร. ได้หรือไม่
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06:56
หัวข้อข่าว: "วิษณุ" ชี้ช่องสภาเรียกเงินคืนจาก "สิระ" แต่ไม่ชัวร์เอาผิด กกต.-พปชร. ได้หรือไม่
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06:57
หัวข้อข่าว: วิษณุ ไม่แน่ใจเอาผิด กกต.-พปชร.ปล่อย สิระ สมัครส.ส.
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:23
หัวข้อข่าว: บทพิสูจน์ 'พลังประชารัฐ'

รหัสข่าว: I-I211223002088

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:29
หัวข้อข่าว: นายซื่อตรงรักเมืองไทย

รหัสข่าว: I-I211223002111

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:18
หัวข้อข่าว: จุดต่าง 2 ร่าง "กติกาเลือกตั้ง” ชนวนแตกหัก "พรรคร่วม”

รหัสข่าว: I-I211223002318

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/978815
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เปิดเกมลับ "เพื่อไทย" ผ่องถ่ายพรรคสำรองสู้คดียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I211223002397

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-825721
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เปิดเกมลับ "เพื่อไทย" ผ่องถ่ายพรรคสำรองสู้คดียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I211223002397

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-825721
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เปิดเกมลับ "เพื่อไทย" ผ่องถ่ายพรรคสำรองสู้คดียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I211223002397

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-825721
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: เปิดเกมลับ "เพื่อไทย" ผ่องถ่ายพรรคสำรองสู้คดียุบพรรค

รหัสข่าว: I-I211223002397

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

125

https://www.prachachat.net/politics/news-825721
https://www.prachachat.net


ปีที่: 31 ฉบับที่: 11349
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: 'สิระ'พ้นสภาพส.ส. กับผลพวงที่ตามมา

รหัสข่าว: C-211224012029(24 ธ.ค. 64/03:13)

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

Col.Inch: 30.31 ADValue:  (B/W)  33,341  (FC)  46,980.50
PRValue : (B/W)  100,023  (FC)  140,941.50(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26370
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เช็กเรตติ้งคนกทม.ก่อนสู้ศึกใหญ่

รหัสข่าว: C-211224004071(24 ธ.ค. 64/03:17)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 59.95 ADValue:  (B/W)  65,945  (FC)  125,895
PRValue : (B/W)  197,835  (FC)  377,685(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26370
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เช็กเรตติ้งคนกทม.ก่อนสู้ศึกใหญ่

รหัสข่าว: C-211224004071(24 ธ.ค. 64/03:17)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 2,100(BW) 1,100

Col.Inch: 59.95 ADValue:  (B/W)  65,945  (FC)  125,895
PRValue : (B/W)  197,835  (FC)  377,685(x3)

128



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3591
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนขวา), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: เลือกซ่อมหลักสี่สุดมัน วัดกระแสก่อนศึกใหญ่!?

รหัสข่าว: C-211224040027(24 ธ.ค. 64/04:50)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 66.36 ADValue:  (B/W)  79,632  (FC)  99,540
PRValue : (B/W)  238,896  (FC)  298,620(x3)
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3591
วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 1(บนขวา), 2

คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: เลือกซ่อมหลักสี่สุดมัน วัดกระแสก่อนศึกใหญ่!?

รหัสข่าว: C-211224040027(24 ธ.ค. 64/04:50)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 66.36 ADValue:  (B/W)  79,632  (FC)  99,540
PRValue : (B/W)  238,896  (FC)  298,620(x3)
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ปีที่: 19 ฉบับที่: 3271
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : ปิดฉากการเมือง'สิระ เจนจาคะ'เกมเปลี่ยนที่สะเทือน'พลังประชารัฐ-กกต.'

รหัสข่าว: C-211224017022(24 ธ.ค. 64/06:29)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 157.19 ADValue:  (B/W)  117,892.50  (FC)  157,190
PRValue : (B/W)  353,677.50  (FC)  471,570(x3)
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ปีที่: 19 ฉบับที่: 3271
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : ปิดฉากการเมือง'สิระ เจนจาคะ'เกมเปลี่ยนที่สะเทือน'พลังประชารัฐ-กกต.'

รหัสข่าว: C-211224017022(24 ธ.ค. 64/06:29)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 157.19 ADValue:  (B/W)  117,892.50  (FC)  157,190
PRValue : (B/W)  353,677.50  (FC)  471,570(x3)
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ปีที่: 19 ฉบับที่: 3271
วันที่: ศุกร์ 24 - พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์ : ปิดฉากการเมือง'สิระ เจนจาคะ'เกมเปลี่ยนที่สะเทือน'พลังประชารัฐ-กกต.'

รหัสข่าว: C-211224017022(24 ธ.ค. 64/06:29)

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000(BW) 750

Col.Inch: 157.19 ADValue:  (B/W)  117,892.50  (FC)  157,190
PRValue : (B/W)  353,677.50  (FC)  471,570(x3)

133
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