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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ 

สยามรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า เท่าที่ได้รับ
รายงานมาเบื้องต้นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วย
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง โดยจัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้อง
จัดตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนการรณรงค์การ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นประมาณวันที่ 16-17 ธ.ค. จะมีการจัด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วย
กระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใด
พบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนแทน  
 “วันที่ 7 ธ.ค.นี้ จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุด
เคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งในการตรวจการ
กระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บ
บัตรประชาชน ดังนั้น อยากฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใด 
ที่ผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีข้ึนมาจะล าบากได้” 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมา
ใช้สิทธิในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ กันให้มากๆ อีกทั้งขณะนี้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการ 
อบจ. ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเอง
หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคล
อ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะบียน
บ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น เพ่ือขอเพ่ิมซื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ 

11 
13 
15 
16 
17 

2 ผู้จัดการออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. เป็นประธานประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณา
การการท างานร่วมกัน การส่งรายงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

18 
20 
21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
 “ประธาน กกต.ตั้ งมอตโต้ว่า  4 ประสานต้านทุจริต คือ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ ก านันผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชน ซึ่งต้องท างานประสาน สอดรับกันจึงจะท าให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประธาน กกต.ฝากว่า หลังจากนี้ 
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว และ ผอ.กกต.ทุกจังหวัด 
ตั้งกลุ่มไลน์ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ เกิดเหตุในจุดใดก็จะได้ร่วมมือกัน
ปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และการที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ิงเริ่ม
ปฏิบัติงานวันนี้ก็ไม่ถือว่าช้า เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์จะยิ่ง
เข้มข้น 

3 INNNews ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
PPTV ออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
เนชั่นออนไลน์ 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึง การประชุมผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่า การประชุม
ครั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวทาง 
การสั่งการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่องของการซื้อเสียง ซึ่งหาก
พบก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการ
ทางกฎหมายทันที  
 ส าหรับกรณีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่
เข้าลักษณะคล้ายพรรคการเมือง ว่า เรื่องนี้มีโทษทางอาญา กกต. 
จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน โดยก าลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ 
เมื่อได้ครบถ้วนแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่ามีความผิดตามประเด็น 
ข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอนการไต่สวนสอบสวน
อยู่ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหากว่าเข้าข่ายผิดจะกระทบถึง 
ตัวผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังต้องดูข้อเท็จจริงก่อน 

22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต.ประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 12 จังหวัด 31 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รีบตรวจเลย กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งสท.12จังหวัด 32 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กมธ.ประชามติ" เชิญ5นักวิชาการ ถกเนื้อหา-ย้อนรอย ประชามติ 

7 สิงหา 59 
33 

4 สยามรัฐออนไลน์ “จุรินทร์” เชื่อ กม.ประชามติ คลอดพร้อมร่างแก้รธน. สามารถท า
ประชามติได้แน่ 

34 

5 คมชัดลึกทั่วไทย
ออนไลน์ 

"นายกโต้ง" ผู้สมัครนายก อบจ.ชุมพร เบอร์3 แจ้งจับ3คณะผู้บริหาร
คู่แข่ง แจ้งเท็จ ต่อ กกต.ออกสื่อให้เสียคะแนนนิยม 

35 

6 แนวหน้าออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครส.อบจ.เขต 1 อ.
หนองฉาง 

37 

7 BrightToday 
ออนไลน์ 

รองผบ.ตร. ประชุมเตรียมพร้อมดูแล เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. ทั่ว
ประเทศ 

38 

8 ผู้จัดการออนไลน์ ครั้งแรก! สถาบันรัชต์ภาคย์ยะลาจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายก อบจ.
ยะลา แสดงวิสัยทัศน์แก่ ปชช. 

39 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "น้องเพลง" มาช่วย "ตู่ นันทิดา" หาเสียงสู้ศึกนายก อบจ.
สมุทรปราการ 

40 

10 New18 ออนไลน์ "ธนาธร" ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ชี้อนาคตประเทศอยู่ในมือ 
ทุกคน 

41 

11 แนวหน้าออนไลน์ กกต. เชียงรายประชุมปรับแผน เตรียมความพร้อมรับมือโควิด 
ป้องกันระบาดช่วงเลือกตั้ง อบจ. 

44 

12 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ข้อปฏิบัติตัว เลือกตั้ง อบจ. ให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 45 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ เล็ก' ไม่ท้อเดินหน้าหาเสียงชิงนาย อบจ.อุบลฯ 46 
14 แนวน้าออนไลน์ ‘วิชิต’ชูเปลี่ยนแปลงปัดฝุ่นก่อสร้าง อาสาประสานทุกหน่วยฟ้ืนชีพคืน

สู่ชาวประจวบ 
47 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขอแค่เศษเสี้ยวยุติธรรม จตุพรปลุกชิงเก้าอ้ี อบจ. 49 
16 เนชั่นออนไลน์ เนชั่นทีวี จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ "เลือกตั้ง อบจ.คืนอ านาจท้องถิ่น" 

ที่สงขลา 
51 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร"น าทีมเปิดเวทีใหญ่ฉะเชิงเทราปลุกร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นสร้าง
การเมืองแบบใหม่ 

52 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนาธร' ชวนประชาชนร่วมวางอิฐก้อน สร้างฐานสู่ประชาธิปไตย 54 
19 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนาธร" ลุยศึก นายก อบจ.แปดริ้ว 56 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 เนชั่นออนไลน์ "คณะก้าวหน้า"เปิดเวทีใหญ่แปดริ้ว "ธนาธร"ชี้เลือกตั้ง อบจ.ก าหนด

อนาคตประเทศ 
58 

21 INNNews ออนไลน์ เอ๊ะยังไง!”สุดารัตน์”ช่วย พท.หาเสียงกาฬสินธุ์ 61 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ขยับแล้ว! งานแรกหลังตัดขาดเพ่ือไทย 62 
23 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“หญิงหน่อย” ควง “เฉลิมขวัญ” ลุยหาเสียงนายกฯ อบจ.กาฬสินธุ์ 
อาสาแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 

63 

24 แนวหน้าออนไลน์ ศึกท้องถิ่นเดือด พังป้ายหาเสียง ส.อบจ.อุทัยธานี 65 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. ทั่วประเทศ 335  คน 66 
2 ข่าวสดออนไลน์ ชกไม่มีมุม – ต ารวจกับ กกต. บทบาทในศึก อบจ. 79 
3 แนวหน้าออนไลน์ สกู๊ปพิเศษ : เปิดนโยบายตัวเต็งนายก อบจ.โคราช ‘ดร.ยลดา หวังศุภ

กิจโกศล’ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ 
80 

4 ข่าวสดออนไลน์ กระแส ก้าวหน้า สนาม เลือกตั้ง “ท้องถิ่น” สะท้อน การเมือง 82 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ นับถอยหลัง...สนาม อบจ.แพร่ 'ประสงค-์สุภวัฒน์' ลงชิงเก้าอ้ี 

'พ่อเลี้ยงเอน' 
83 

6 ข่าวสดออนไลน์ Footnote : สนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ สนามทดสอบก าลัง
การเมือง 

85 

7 คมชัดลึกออนไลน์ อบจ.คนคอน พิษรักแรงแค้น ตัวแปรชัยชนะ 86 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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รู้
วั
น
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วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม 
ผ่านระบบทางไกล (Gin Conference) และมอบแนวทางในการบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกับชุดเคลื่อนเร็ว ในการนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน
และซักซ้อมการจัดทำและส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin conference) 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ครั้งที่ 9/2563 พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการอบรมการใช้
ระบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่ 2 ตามโครงการติดตามประเมินผล
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วม
การอบรม ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบรายงานผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง อบจ.ชวนมาใช้สิทธิ เตือนอย่าท าผิด กม.พรุ่งนี้ถกผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
เผยแพร่: 6 ธ.ค. 2563 12:59   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขา กกต. เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวน ปชช.ร่วมออกมาใช้สิทธิกันให้มาก เตือนผู้สมัครอย่า
ท าผิดกฎหมาย พรุ่งนี้ ปธ.กกต.ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
 วันนี้ (6 ธ.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายก และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ว่า เท่าที่ได้รับรายงานมาเบื้องต้นนั้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง โดยจัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตาม
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพ่ือไม่ให้เป็นสถานที่ในการแพร่เชื้อโรค โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วย 
 ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ งนั้นแต่ละจังหวัดช่วงประมาณวันที่ 16-17 ธ.ค. จะมีการจัด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่
หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนแทน เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สาย รถโฆษณา เป็นต้น ส่วนสถานการณ์น้ าท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น เท่าที่รายงานสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว จึง
คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 “วันที่ 7 ธ.ค.นี้ จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้งในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยาก
ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีขึ้นมาจะล าบากได้” 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ กันให้มากๆ อีก
ทั้งขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการ อบจ. ที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้
มีชื่ออยู่ในทะบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือขอเพิ่มซื่อ-ถอนชื่อ 
ภายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 ธันวาคมนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูร
ณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมอบแนวทางในการบูรณา
การการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000125050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000125050
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"จรุงวิทย์" เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวน ปชช. ร่วมออกมาใช้สิทธิ 
สยามรัฐออนไลน์  6 ธันวาคม 2563 14:16 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"จรุงวิทย์" เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวนปชช.ร่วมออกมาใช้สิทธิกันให้มาก เตือนผู้สมัคร อย่า
ท าผิดกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ให้
สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่า 
เท่าท่ีได้รับรายงานมาเบื้องต้นนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง โดย
จัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพ่ือไม่ให้เป็นสถานที่ในการแพร่
เชื้อโรค โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วย 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละจังหวัดช่วงประมาณวันที่ 
16-17 ธ.ค. จะมีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด -19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนแทน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถโฆษณา เป็นต้น ส่วนสถานการณ์น้ าท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น เท่าท่ีรายงาน
สถานการณ์เริ่มดีข้ึนแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 “วันที่ 7 ธ.ค.นี้ จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้งในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยาก
ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีขึ้นมาจะล าบากได้” 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธ.ค.นี้กันให้มากๆ อีกทั้ง
ขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการอบจ. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
เจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะ
บียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมซื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 
9 ธ.ค.นี้ 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 7 ธ.ค.นี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูร
ณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมอบแนวทางในการบูรณาการ
การท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/202509 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/202509
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เลขากกต. ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 14.13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขากกต.เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวนปชช.ร่วมออกมาใช้สิทธิกันให้มาก เตือนผู้สมัคร อย่าท า
ผิดกฎหมาย  
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่า   เท่าที่ได้รับรายงานมาเบื้องต้นนั้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง โดยจัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 เพ่ือไม่ให้เป็นสถานที่ในการแพร่เชื้อโรค โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการด้วย  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละจังหวัดช่วงประมาณวันที่ 
16-17 ธ.ค. จะมีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนแทน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถโฆษณา เป็นต้น  ส่วนสถานการณ์น้ าท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น เท่าที่
รายงานสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  
 "วันที่ 7 ธ.ค.นี้ จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้งในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยาก
ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีข้ึนมาจะล าบากได้ " 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธ.ค.นี้กันให้มากๆอีกทั้ง
ขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการอบจ. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
เจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะ
บียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือขอเพ่ิมซื่อ-ถอนชื่อ  ภายในวันที่ 
9 ธ.ค.นี้  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 7 ธ.ค.นี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูร
ณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมอบแนวทางในการบูรณาการ
การท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/811268 

https://www.dailynews.co.th/politics/811268
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'กกต.' เสริมก าลัง ตร.เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วคุมเข้มโกงเลือกตั้งอบจ. 
06 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 ธ.ค.63-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.ว่า  ในช่วงวันที่ 16-17 ธ.ค.แต่ละจังหวัดจะมีการจัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การออกมาใชิสิทธิเลือกตั้ง โดยบางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี  อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนๆแทน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถโฆษณา  
 "ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19  เพ่ือไม่ให้เป็นสถานที่ในการแพร่
เชื้อโรค  โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการ" 
 เลขาฯกกต.กล่าวว่า วันที่ 7 ธ.ค.จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อท างานร่วมกับ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน 
ดังนั้นอยากฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีขึ้นมาจะล าบากได้ 
 มีรายงานว่า ในวันที่ 7 ธ.ค.นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล  เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับชุด
เคลื่อนที่เร็ว  ตลอดจนซักซ้อมการจัดท า และส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก 
อบจ. รวมทั้งมอบแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/86095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/86095
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เลขากกต.เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งอบจ.20ธ.ค.นี้ ชวนปชช.ใช้สิทธิกันให้มาก 
วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ว่า เท่าที่ได้รับรายงานมาเบื้องต้นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วยเลือกตั้ง บัตร
เลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง โดยจัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพ่ือ
ไม่ให้เป็นสถานที่แพร่เชื้อโรค โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วย 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละจังหวัดช่วงประมาณวันที่ 
16-17 ธันวาคม จะมีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อ่ืนแทน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถโฆษณา เป็นต้น ส่วนสถานการณ์น้ าท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น เท่าท่ีรายงาน
สถานการณ์เริ่มดีข้ึนแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 "วันที่ 7 ธันวาคมนี้ จะมีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้งในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยาก
ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีขึ้นมาจะล าบากได้" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ กันให้มากๆ 
อีกทั้งขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการ อบจ.ที่เลือกตั้งหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้
มีชื่ออยู่ในทะบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ 
ภายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 ธันวาคมนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล(Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณา
การการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมอบแนวทางในการบูรณาการ
การท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/536818 
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7 ธ.ค. 2563 12:04    
กกต.แจงสอบก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคเหตุมีโทษอาญา ชู 4 ประสานต้านทุจริตเลือก อบจ. 
 

 
 
กกต.เข้มจับทุจริตเลือกตั้ง อบจ. ชู 4 ประสานต้านทุจริต ผนึก มท.สั่งก านัน-ผญบ.ให้ข้อมูลคนซื้อเสียง เผยมีเก็บ
บัตร ปชช. แจงตั้ง คกก.ไต่สวนกลุ่มก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคเหตุ กม.ก าหนดเป็นโทษทางอาญา ปัดตอบผิด
กระทบผู้สมัครหรือไม่ 
 วันนี้ (7 ธ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ ทั้ง 76 จังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจง
แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน การส่งรายงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และผู้บริหารส านักงานฯเข้าร่วม 
ซึ่ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ประธาน กกต.บัญชาการให้มีการบูรณาการการท างานเลือกตั้งร่วมกันทุกจังหวัด ในแต่ละ
จังหวัดหลังจากนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งจะได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ และลง
พ้ืนที่พบกับผู้ใหญ่บ้านตามที่ปลัด มท.ก าชับ และให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือเรื่องการให้
ข้อมูลคนทุจริตซื้อเสียง เพราะเขาเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่ตามกฎหมายย่อมรู้ความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน หากต้องมีการ
จับกุมตรวจค้น กกต.จังหวัดสามารถขอหมายศาลและชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าค้นได้ แต่ถ้าพบว่าก านันผู้ใหญ่บ้านมีการปกปิด
ก็จะมีการประสานมท.เพ่ือด าเนินการ ซึ่งเหลืออีก 12 วันจะถึงวันเลือกตั้งยังไม่พบการหาเสียงผิดกฎหมายแต่ก็มีความ
เข้มข้นข้ึน 
 “ประธาน กกต.ตั้งมอตโต้ว่า 4 ประสานต้านทุจริต คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ซึ่งต้องท างานประสาน สอดรับกันจึงจะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
โดยประธาน กกต.ฝากว่า หลังจากนี้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว และ ผอ.กกต.ทุกจังหวัด ตั้งกลุ่มไลน์ รวมทั้ง
เบอร์โทรศัพท์ เกิดเหตุในจุดใดก็จะได้ร่วมมือกันปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และการที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ิงเริ่ม
ปฏิบัติงานวันนี้ก็ไม่ถือว่าช้า เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์จะยิ่งเข้มข้น ขณะนี้ก็มีการรายงานทุจริตเข้ามาจากทั่ว
ประเทศแล้ว 4-5ราย ในลักษณะมีการส าเนาบัตรประชาชนใน 5-6 แห่ง ก าลังตรวจมูลอยู่และรู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง ใคร
เก็บบัตร ก าลังติดตามอยู่ แต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นการกระท าโดยตัวผู้สมัครหรือทีมงาน” 
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 ส่วนเรื่องการประกาศรับรองผลก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหลังเลือกตั้ง หาก กกต.รับฟังรายงาน
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว ไม่มีเหตุทุจริตเลือกตั้ง รวมถึงไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.ก็จะประกาศผล
ภายใน 30 วัน แต่หากยังมีเรื่องร้องเรียน ก็จะประกาศผลภายใน 60วัน เหมือนกับการเลือกตัง้ ส.ส. 
 เลขาธิการ กกต.ยังกล่าวถึงการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่เข้าลักษณะคล้ายพรรค
การเมืองว่า เรื่องนี้มีโทษทางอาญา กกต.จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน ก าลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่เมื่อได้ครบถ้วน
แล้วก็ต้องมาพิจารณาว่ามีความผิดตามประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีกระบวนการตามข้ันตอนการไต่สวนสอบสวนอยู่ 
ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหากว่าเข้าข่ายผิดจะกระทบถึงตัวผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังต้องดูข้อเท็จจริงก่อน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000125283 
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วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 12:20 น. 
กกต.ติวเข้มผู้ตรวจการเลือกตั้ง-ตร. จับทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
กกต.ติวเข้มผู้ตรวจการเลือกตั้ง-ตร. จับทุจริตเลือกตั้งอบจ. พร้อมผนึกมท. สั่งก านัน-ผญบ.ให้ข้อมูลคนซื้อเสียง เผย
มีเก็บบัตรปชช.แล้ว 
 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ  
ทั้ง 76 จังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
การส่งรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมี 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และผู้บริหารส านักงานฯเข้าร่วม 
 ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ประธาน กกต. บัญชาการให้มีการบูรณาการการท างานเลือกตั้งร่วมกันทุก
จังหวัด ในแต่ละจังหวัดหลังจากนี้ ชุดเคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งจะได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ปฏิบัติ
หน้าที่ และลงพ้ืนที่พบกับผู้ใหญ่บ้านตามที่ปลัดมหาดไทย ก าชับให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดให้ความ
ร่วมมือเรื่องการให้ข้อมูลคนทุจริตซื้อเสียง เพราะเขาเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่ตามกฎหมายย่อมรู้ความเคลื่อนไหวใน
หมู่บ้าน หากต้องมีการจับกุมตรวจค้น กกต.จังหวัดสามารถขอหมายศาลและชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าค้นได้ แต่ถ้าพบว่าก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีการปกปิดก็จะมีการประสานมหาดไทย เพ่ือด าเนินการ ซึ่งเหลืออีก 12 วันจะถึงวันเลือกตั้งยังไม่พบการหา
เสียงผิดกฎหมายแต่ก็มีความเข้มข้นขึ้น 
 “ประธาน กกต.ได้ตั้งว่า 4 ประสานต้านทุจริตคือ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ซึ่งต้องท างานประสานสอดรับกันจึงจะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม โดย
ประธาน กกต. ฝากว่า หลังจากนี้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและผอ.กกต.ทุกจังหวัด ตั้งกลุ่มไลน์ รวมทั้งเบอร์
โทรศัพท์  เกิดเหตุในจุดใดก็จะได้ร่วมมือกันปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว  และการที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ิงเริ่มปฏิบัติงาน
วันนี้ก็ไม่ถือว่าช้า เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์จะยิ่งเข้มข้น ขณะนี้ก็มีการรายงานทุจริตเข้ามาจากทั่วประเทศ
แล้ว 4-5 ราย ในลักษณะมีการส าเนาบัตรประชาชนใน 5-6 แห่ง  ก าลังตรวจมูลอยู่และรู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง ใครเก็บ
บัตร ก าลังติดตามอยู่ แต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นการกระท าโดยตัวผู้สมัครหรือทีมงาน” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการประกาศรับรองผลก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หลังเลือกตั้ง 
หากกกต.รับฟังรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว ไม่มีเหตุทุจริตเลือกตั้ง รวมถึงไม่มีเรื่องร้องเรียน 
กกต. จะประกาศผลภายใน 30 วัน แต่หากยังมีเรื่องร้องเรียน ก็จะประกาศผลภายใน 60 วัน เหมือนกับการเลือกตั้ง 
ส.ส. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2475576 
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07/12/2563 12:47 
กกต.เข้มจับทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
กกต. 7 ธ.ค.-กกต.เข้มจับทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ต้านทุจริต ผนึก มท.สั่งก านัน-ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลคนซื้อเสียง เผยมี
เก็บบัตรประชาชนแล้ว 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานประชุมผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด และชุดเคลื่อนที่ เร็วที่ เป็นต ารวจ ทั้ง 76 จังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin 
Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน การส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และ
ผู้บริหารส านักงานฯ เข้าร่วม 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ประธาน กกต.บัญชาการให้มีการบูรณาการการท างานเลือกตั้งร่วมกันทุกจังหวัด
ในแต่ละจังหวัดหลังจากนี้ ชุดเคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ และ
ลงพื้นที่พบกับผู้ใหญ่บ้านตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าชับให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือ
เรื่องการให้ข้อมูลคนทุจริตซื้อเสียง เพราะเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่ตามกฎหมายย่อมรู้ความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน หากต้อง
มีการจับกุมตรวจค้น กกต.จังหวัดสามารถขอหมายศาลและชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าค้นได้ แต่ถ้าพบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
การปกปิด ก็จะมีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือด าเนินการ ซึ่งเหลืออีก 12 วันจะถึงวันเลือกตั้ง ยังไม่พบการหา
เสียงผิดกฎหมาย แต่ก็มีความเข้มข้นข้ึน 
 “ประธาน กกต.ตั้ง 4 ประสานต้านทุจริต คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ซึ่งต้องท างานประสาน สอดรับกัน จึงจะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม โดย
ประธาน กกต.ฝากว่าหลังจากนี้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว และผอ.กกต.ทุกจังหวัด ตั้งกลุ่มไลน์ รวมทั้งเบอร์
โทรศัพท์ เกิดเหตุในจุดใดก็จะได้ร่วมมือกันปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และการที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ิงเริ่มปฏิบัติงาน
วันนี้ ก็ไม่ถือว่าช้า เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์จะยิ่งเข้มข้น ขณะนี้มีการรายงานทุจริตเข้ามาจากทั่วประเทศ
แล้ว 4-5 ราย ในลักษณะมีการส าเนาบัตรประชาชนใน 5-6 แห่ง ก าลังตรวจข้อมูลอยู่และรู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง ใครเก็บ
บัตร ก าลังติดตามอยู่ แต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นการกระท าโดยตัวผู้สมัครหรือทีมงาน” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการประกาศรับรองผล จะเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หลังเลือกตั้ง 
หาก กกต.รับฟังรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว ไม่มีเหตุทุจริตเลือกตั้ง รวมถึงไม่มีเรื่องร้องเรียน 
กกต.จะประกาศผลภายใน 30 วัน แต่หากยังมีเรื่องร้องเรียน จะประกาศผลภายใน 60 วัน เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส.- 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-596367 

https://tna.mcot.net/politics-596367
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 7 ธันวาคม 2020 - 11:10 
กกต.ประชุมผู้ตรวจการ ลต.รับศึก อบจ. 
เลขาฯ กกต.ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ.ก าชับบูรณาการ 4 ประสาน 
ป้องกันทุจริต - กกต.เร่งสอบ"ก้าวหน้า"ชี้หากผิดตริงมีโทษอาญา 
 

 
 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง การประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด(ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)และมอบแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกับ
ชุดเคลื่อนที่เร็ว ว่า การประชุมครั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวทางการสั่งการ ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่องของการซื้อเสียง ซึ่งหากพบ
ก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลื อกตั้งโดยเฉพาะ
เข้ามาด าเนินการทางกฎหมายทันที หากพบการทุจริต 
 ส าหรับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนหากพบการทุจริตแล้วไม่แจ้ง ไม่สามารถระบุโทษได้ แต่ต้องขอความ
ร่วมมือ ให้ช่วยกันสอดส่องการทุจริต เพราะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนต้องทราบอยู่แล้วว่า มีการทุจริตหรือไม่ ซึ่ งได้
ประสานให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนแล้ว 
ทั้งนี้ การเลือกตั้งจะสุจริตได้และต้องบูรณาการร่วมกัน ต้องเน้นย้ า4 ประสาน คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง, ชุดเคลื่อนที่เร็ว, 
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน และประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้พบการทุจริตแล้ว 4 เรื่อง ซึ่งก าลังด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอยู่ 
 พร้อมเน้นย้ าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ใบแรกคือเลือกนายก อบจ.และอีกใบเป็นการ
เลือกส.อบจ.ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ กาได้ใบละ 1 คน และการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าจึงอยากเชิญชวนให้
ประชาชนกลับไปเลือกตั้งในจังหวัดของตนเอง 
 ส่วนการประกาศผลวันเลือกนั้นก็จะเว้นระยะในการประกาศผลตามที่กฎหมายก าหนดเช่นเดียวกันกับการ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ 
เลขาฯกกต.ยันเร่งตรวจสอบ”ก้าวหน้า”ด าเนินการท างานเหมือนพรรคการเมือง ชี้หากพบผิดต้องมีโทษทางอาญา 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการตรวจสอบคณะก้าวหน้าว่ามีการ
ด าเนินการท างานเหมือนพรรคการเมืองหรือไม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าเป็น
การด าเนินงานในลักษณะเหมือนพรรคการเมืองก็จะต้องมีโทษทางอาญา ส่วนจะมีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
นั้น ต้องรอให้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน จึงจะดูข้อกฎหมายได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_837311/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_837311/
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7 ธันวาคม 2563 - 12:13 น. 
กกต.เผย ก าลังตรวจสอบ "คณะก้าวหน้า" เลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
กกต.จัดประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เน้นบูรณาการ ตรวจเข้มการทุจริต ขณะท่ีเลขา กกต. เผย ก าลัง
ตรวจสอบคณะก้าวหน้าด าเนินการเหมือนพรรคการเมืองหรือไม่  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง การประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลเพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วตลอดจน
ซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบพิจารณาผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด(ส.อบจ.)และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)และมอบแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ว่า การประชุมครั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวทางการสั่งการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพ่ือขอ
ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่องของการซื้อเสียง ซึ่งหากพบก็ต้องแจ้งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการ
ทางกฎหมายทันที หากพบการทุจริต  
 ส าหรับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนหากพบการทุจริตแล้วไม่แจ้งไม่สามารถระบุโทษได้ แต่ต้องขอความ
ร่วมมือ ให้ช่วยกันสอดส่องการทุจริต เพราะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนต้องทราบอยู่แล้วว่า มีการทุจริตหรือไม่ ซึ่งได้
ประสานให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนและ  
 ทั้งนี้ การที่การเลือกตั้งจะสุจริตได้และต้องบูรณาการร่วมกัน ต้องเน้นย้ า 4 ประสาน คือ ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง , ชุดเคลื่อนที่เร็ว,ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนและประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้พบการทุจริตแล้ว 4 เรื่อง ซึ่ง
ก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่พร้อมเน้นย้ าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ใบแรกคือเลือกนายก 
อบจ.และอีกใบเป็นการเลือก ส.อบจ.ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ กาได้ใบละ 1 คน  
 ส่วนการประกาศผลวันเลือกนั้นก็จะเว้นระยะในการประกาศผลเช่น เดียวกันกับการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระยะเวลาจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 นอกจากนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวถึงการตรวจสอบคณะก้าวหน้าว่ามีการด าเนินการท างานเหมือนพรรค
การเมืองหรือไม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าเป็นการด าเนินงานในลักษณะเหมือน
พรรคการเมืองก็จะต้องมีโทษทางอาญา  
 ส่วนจะมีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่นั้น ต้องรอให้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะดูข้อกฎหมายได้  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/451078 

https://www.komchadluek.net/news/politic/451078
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วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 12:31 น. 
เลขาฯ กกต.แจงตั้ง กก.สอบ ‘ก้าวหน้า’ เหตุ กม.ก าหนดเป็นโทษทางอาญา ปัดตอบกระทบผู้สมัครหรือไม่ 
 

 
 
เลขาฯกกต. แจงตั้ง คกก.สอบ ‘กลุ่มก้าวหน้า’ เหตุ กม.ก าหนดเป็นโทษทางอาญา ปัดตอบกระทบผู้สมัครหรือไม่ ชี้ 
ต้องดูข้อเท็จจริงก่อน 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต.กล่าวถึงการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่ เข้าลักษณะคล้ายพรรคการเมือง  
 ว่า เรื่องนี้มีโทษทางอาญา กกต.จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน โดยก าลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ เมื่อได้ครบถ้ วน
แล้วก็ต้องมาพิจารณาว่ามีความผิดตามประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีกระบวนการตามข้ันตอนการไต่สวนสอบสวนอยู่ 
ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหากว่าเข้าข่ายผิดจะกระทบถึงตัวผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังต้องดูข้อเท็จจริงก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2475641 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2475641
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
 
 
 

7 ธ.ค. 2563,12:23น. 
กกต.รวบรวมข้อมูล "คณะก้าวหน้า" ท ากิจกรรมเลือกตั้ง อบจ.อาจต้องโทษอาญา 
กกต.เร่งรวบรวมข้อมูล “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง หากผิดมีโทษทางอาญาด้วย 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  กล่าวถึง การ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล   เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)และมอบแนวทางในการบูรณา
การการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ว่า การประชุมครั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนว
ทางการสั่งการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่อ ง
ของการซื้อเสียง ซึ่งหากพบก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการทางกฎหมายทันที หากพบการทุจริต  
 ส าหรับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนหากพบการทุจริตแล้วไม่แจ้ง ไม่สามารถระบุโทษได้ แต่ต้องขอความ
ร่วมมือ ให้ช่วยกันสอดส่องการทุจริต เพราะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนต้องทราบอยู่แล้วว่า มีการทุจริตหรือไม่ ซึ่งได้
ประสานให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนแล้ว 
 ทั้งนี้ การเลือกตั้งจะสุจริตได้และต้องบูรณาการร่วมกัน ต้องเน้นย้ า4 ประสาน คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง , 
ชุดเคลื่อนที่เร็ว , ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน และประชาชน "อย่างไรก็ตามขณะนี้พบการทุจริตแล้ว 4 เรื่อง ซึ่งก าลัง
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่"  
 พร้อมเน้นย้ าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ใบแรกคือเลือกนายก อบจ.และอีกใบเป็นการ
เลือกส.อบจ.ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ กาได้ใบละ 1 คน และการเลือกตั้งครั้งยี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าจึงอยากเชิญชวนให้
ประชาชนกลับไปเลือกตั้งในจังหวัดของตนเอง  
 ส่วนการประกาศผลวันเลือกนั้นก็จะเว้นระยะในการประกาศผลเช่น เดียวกัน กับการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะใช้เวลาหลังจากวันเลือกตั้ง วัน จึงจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ  
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงการตรวจสอบคณะก้าวหน้าว่ามีการด าเนินการท างานเหมือนพรรคการเมือง
หรือไม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าเป็นการด าเนินงานในลักษณะเหมือนพรรค
การเมืองก็จะต้องมีโทษทางอาญา ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป. พรรคการเมือง ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่
เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี  ส่วนจะมีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น
หรือไม่นั้น ต้องรอให้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน จึงจะดูข้อกฎหมายได้ 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137883 
 
  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137883
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137883
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7 ธ.ค. 2563-12:53 น. 
กกต. แจงแล้ว เหตุตั้ง คกก.สอบ คณะก้าวหน้า ยันมีโทษทางอาญา 
 

 
 
กกต. แจงแล้ว เหตุตั้ง คกก.สอบ คณะก้าวหน้า ยันมีโทษทางอาญา 
 วันที่ 7 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. 
กล่าวถึงการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ คณะก้าวหน้า ที่เข้าลักษณะคล้ายพรรคการเมืองว่า เรื่องนี้มีโทษทางอาญา 
กกต.จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน ก าลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่เมื่อได้ครบถ้วนแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่ามีความผิด
ตามประเด็นข้อกฎหมายหรือไม ่
 ซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอนการไต่สวนสอบสวนอยู่ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหากว่าเข้าข่ายผิด
จะกระทบถึงตัวผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังต้องข้อเท็จจริงก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5480488 
 
  

https://www.facebook.com/ThailandProgressiveMovement/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5480488
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg
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07/12/2563 12:55 
แจงตั้ง คกก.ไต่สวนคณะก้าวหน้า 
 

 
 
กกต. 7 ธ.ค.-“พ.ต.อ.จรุงวิทย์”แจงตั้ง คกก.ไต่สวนคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคการเมือง เหตุกฎหมายก าหนด
เป็นโทษทางอาญา ไม่ตอบผิดกระทบผู้สมัครหรือไม่ อ้างต้องดูข้อเท็จจริงก่อน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ
คณะก้าวหน้าที่เข้าลักษณะคล้ายพรรคการเมือง ว่า เรื่องนี้มีโทษทางอาญา กกต.จึงต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน ก าลัง
รวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ เมื่อได้ครบถ้วนแล้ว ก็ต้องมาพิจารณาว่ามีความผิดตามประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมี
กระบวนการตามขั้นตอนการไต่สวนสอบสวน ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหากว่าเข้าข่ายผิด จะกระทบถึงตัวผู้สมัคร
หรือไม่ เพราะยังต้องดูข้อเท็จจริงก่อน.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-596516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-596516
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7 ธันวาคม 2563 
'กกต.' พบทุจริตเลือก 'อบจ.' 4 เรื่อง เร่งสอบ 'คณะก้าวหน้า' ท างานการเมืองหรือไม่ 
 

 
 
'กกต.'จัดประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เน้นบูรณาการ ตรวจเข้มการทุจริต ขณะที่เลขา กกต. เผย ก าลัง
ตรวจสอบ 'คณะก้าวหน้า' ด าเนินการเหมือนพรรคการเมืองหรือไม่ หากเข้าข่ายฟันอาญา 
 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง การประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับชุด
เคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)และมอบแนวทางในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ว่า การประชุมครั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวทางการสั่ง
การ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่องของการซื้อ
เสียง ซึ่งหากพบก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการทางกฎหมายทันที หากพบการทุจริต  
 ส าหรับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนหากพบการทุจริตแล้วไม่แจ้ง ไม่สามารถระบุ โทษได้ แต่ต้องขอความ
ร่วมมือ ให้ช่วยกันสอดส่องการทุจริต เพราะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนต้องทราบอยู่แล้วว่า มีการทุจริตหรือไม่ ซึ่งได้
ประสานให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนและ ทั้งนี้ การที่การเลือกตั้งจะสุจริตได้และต้องบูรณา
การร่วมกัน ต้องเน้นย้ า 4 ประสาน คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง , ชุดเคลื่อนที่เร็ว , ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน และ
ประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้พบการทุจริตแล้ว 4 เรื่อง ซึ่งก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ย้ าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ใบแรกคือเลือกนายก อบจ.และอีกใบเป็นการ
เลือก ส.อบจ.ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ กาได้ใบละ 1 คน ส่วนการประกาศผลวันเลือกนั้นก็จะเว้นระยะในการประกาศผลเช่นเดียวกัน
กับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระยะเวลาจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ส าหรับการตรวจสอบคณะก้าวหน้า ว่ามีการด าเนินการท างานเหมือนพรรคการเมืองหรือไม่นั้น  ขณะนี้อยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าเป็นการด าเนินงานในลักษณะเหมือนพรรคการเมืองก็จะต้องมีโทษ
ทางอาญา ส่วนจะมีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่นั้น ต้องรอให้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน 
จึงจะดูข้อกฎหมายได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911303 
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7 ธ.ค. 2563 
กกต.วอนผู้น าชุมชนร่วมสอดส่องกันโกงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
"กกต." จัดประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เน้นบูรณาการตรวจเข้มการทุจริต วอนผู้น าชุมชนช่วย
สอดส่องกันโกงอบจ. ย้ าประกาศผลเหมือนกับการเลือกผู้แทนราษฎร เผยก าลังตรวจสอบคณะก้าวหน้าด าเนินการ
เหมือนพรรคการเมือง ชี้พบผิดได้โทษทางอาญา ส่วนมีผลต่อผู้ลงสมัครท้องถิ่นต้องดูข้อกฎหมายต่อไป 
7 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า การประชุมผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ตลอดจนซักซ้อมการจัดท า และส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  พร้อมมอบแนวทางในการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวทางการสั่งการ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในเรื่องของการซื้อเสียง 
ซึ่งหากพบก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว และเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะ เข้ามาด าเนินการทางกฎหมายทันที หากพบการทุจริต 
ส าหรับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนหากพบการทุจริตแล้วไม่แจ้ง ไม่สามารถระบุโทษได้ แต่ต้องขอความร่วมมือ ให้ช่วยกัน
สอดส่องการทุจริต เพราะผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชนต้องทราบอยู่แล้วว่ามีการทุจริตหรือไม่ ซึ่ งได้ประสานให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน 
"การที่การเลือกตั้งจะสุจริตได้และต้องบูรณาการร่วมกัน ต้องเน้นย้ า 4 ประสาน คือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน และประชาชน แต่ขณะนี้พบการทุจริตแล้ว 4 เรื่อง ซึ่งก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อยู่ และเน้นย้ าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรก คือ เลือกนายก อบจ.และอีกใบเป็นการเลือก ส.อบจ. 
ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ กาได้ใบละ 1 คน" เลขาฯ กกต. กล่าวและว่าส่วนการประกาศผลวันเลือกนั้น ก็จะเว้นระยะในการประกาศ
ผล เช่นเดียวกันกับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระยะเวลาจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนผลการตรวจสอบคณะก้าวหน้าว่ามีการด าเนินการท างานเหมือนพรรคการเมืองหรือไม่ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่า เป็นการด าเนินงานในลักษณะเหมือนพรรคการเมือง ก็
จะต้องมีโทษทางอาญาส่วนจะมีผลกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่นั้น ต้องรอให้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะดูข้อกฎหมายได้ 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378809195 

https://www.nationtv.tv/main/content/378809195
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กกต.ประกาศแล้ว แบ่งเขตเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 12 จังหวัด 
6 ธันวาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) ใน 8 จังหวัด และอีก 
4 เทศบาลใน 4 จังหวัด รวม 12 จังหวัด   
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกกต. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 เรื่อง การแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) ใน 8 จังหวัด และอีก 4 เทศบาลใน 4 จังหวัด รวม 12     จังหวัด เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในล าดับถัดไป ประกอบด้วย 
1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ 
5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดล าปาง 
6.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
7.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี 
8.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองบัวล าภู 
9.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 
10.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
11.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 
12.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
อ้างอิง  : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911272 
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รีบตรวจเลย กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งสท.12จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกกต.เม่ือวันที่ 4 ธ.ค.2563 เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) 
ใน 8 จังหวัด และอีก 4 เทศบาลใน 4 จังหวัด รวม 12 จังหวัด 
 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกกต.เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล(สท.) ใน 8 จังหวัด และอีก 4 เทศบาลใน 4 จังหวัด รวม 12 จังหวัด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในล าดับถัดไป ประกอบด้วย 
1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ 
5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดล าปาง 
6.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดล าพูน 
7.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี 
8.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองบัวล าภู 
9.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 
10.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 
11.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 
12.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรั้วใหญ่ อ าเภ อเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/459412 
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"กมธ.ประชามติ" เชิญ5นักวิชาการ ถกเนื้อหา-ย้อนรอย ประชามติ 7สิงหา59 
6 ธันวาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
กมธ.ประชามติ เชิญ 5 นักวิชาการ ให้ความเห็นเนื้อหากฎหมายประชามติ ย้อนรอยประชามติ 7 สิงหาคม 2559 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ....รัฐสภา ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. เป็นประธานกมธ. นัดประชุมเพ่ือพิจารณาเนื้อหา
โดยในวันที่ 17 ธันวาคม ได้เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   
 ได้แก่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า, นายบรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บิด้า), นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์
อ่อน ผู้ประสานงานโครงการประจ าประเทศไทย มูลนิธิอัลเฟรล และ น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการมูลนิธิ
องค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต)  เพ่ือชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการท าประชามติที่ผ่า นมา เมื่อ 7 
สิงหาคม 2559 ที่พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมาย และการออกเสียงประชามติ ที่ถูกวิจารณ์ต่อการใช้เสรีภาพเพ่ือรณรงค์
การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911246
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“จุรินทร์” เชื่อ กม.ประชามติ คลอดพร้อมร่างแก้รธน. สามารถท าประชามติได้แน่ 
สยามรัฐออนไลน์  6 ธันวาคม 2563 14:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์” เชื่อ กม.ประชามติ คลอดพร้อมร่างแก้รธน. สามารถท าประชามติได้แน่ ระบุไม่ประสงค์ให้การแก้
รัฐธรรมนูญล่าช้า 
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่สนามบินหาดใหญ่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี 
และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึง การแก้รัฐธรรมนูญ ว่า การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรนมนูญ ฯ ใน
วาระที่ 2 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หากเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ก็คาดว่าคณะกรรมาธิการฯจะพิจารณา
แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมกราคม 64 และก.พ. 64 ก็น่าจะมีการน าเข้าสู่สภาฯ พิจารณาในวาระที่ 3 ได้ และหลังจาก
นั้นจะต้องน าไปท าประชามติตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับกฎหมายประชามติด้วย 
ซึ่งมาถึงนาทีนี้กฎหมายประชามติยังไม่มีอะไรน่ากังวล เพราะได้ผ่านขั้นรับหลักการไปแล้ว เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 
2 หากกฎหมายประชามติสามารถด าเนินการได้เร็วควบคู่ไปกับการแก้รัฐธรรมนูญ โดยจะสามารถมาบรรจบการบังคับ
ใช้ได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่ 3 แล้วจ าเป็นต้องท าประชามติ กฎหมายประชามติก็สามารถ
บังคับใช้ได้ ดังนั้นการท าประชามติก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ 
 “ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ และพร้อมผลักดันเต็มที่ที่จะให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นได้จริง อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรค และท าให้ต้องล่าช้าออกไปโดยไม่จ าเป็น 
ประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนและไม่ประสงค์จะให้เกิดเหตุนี้ขึ้น เพราะถือว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและผูกมัดคนทั้งประเทศไว้แล้ว” นายจุรินทร์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/202511 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/202511
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"นายกโต้ง" ผู้สมัครนายก อบจ.ชุมพร เบอร์3 แจ้งจับ3คณะผู้บริหารคู่แข่ง แจ้งเท็จ ต่อ กกต.ออกสื่อให้เสียคะแนน
นิยม 
publish : 6 ธ.ค. 2563อ่าน 13 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
“นายกโต้ง” ผู้สมัครนายก อบจ.ชุมพร เบอร์3 แจ้งจับ3คณะผู้บริหารคู่แข่ง แจ้งเท็จ ต่อกกต.ออกสื่อให้เสียคะแนน
นิยม 
 เมื่อเวลา18.31น.วันนี้(5 ธ.ค.2563) นายนพพร อุสิทธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ชุมพร เบอร์ 3 อยู่
บ้านเลขที่ 90/4 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร อายุ 52 ปี มีอาชีพนักการเมืองท้องถิ่น ได้เข้าพบ พ.ต.ท.สุขสันต์ ยิ้มแย้ม 
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร เพ่ือขอร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า มีผู้กระท าผิดอาญา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา137 แจ้งความเท็จต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุ มพร(กกต.) และกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.ฅ2550 และกระท าผิดตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา65(5) กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครใด หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัคร การกระท าของ 3 คณะผู้บริหาร ของ
ผู้สมัครนายก อบจ.ชุมพร ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แห่งหนึ่ง เป็นการกระท าผิดอาญาต่อกฎหมายหลายบทต่างกัน 
จึงขอร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ด าเนินคดีกับบุคคลทั้ง3มาด าเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าจะถึงที่สุด โดย
พนักงานสอบสวนได้รับค าร้องทุกข์ไว้แล้ว จึงรับคดีอาญาที่ 2579/2563ไว้แล้วเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 
 “ตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์แห่งหนึ่ง ปรากฏภาพและเนื้อหาข้อมูลพบว่า มี 3 คณะผู้บริหารของ
ผู้สมัครนายกอบจ.ชุมพร รายหนึ่ง ได้เข้าร้องต่อ กกต.ชุมพร กล่าวหาข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครนายก  อบจ.ชุมพร 
หมายเลข 3 ทีมพลังชุมพร ว่าได้กระท าผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ตามปรากฏตามส าเนาภาพถ่ายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเนื้อหาและรายนละเอียดตามที่
ปรากฎในข่าวสื่อออนไลน์ต่างๆที่บุคคลทั้ง3น าไปเผยแพร่แล้ว เห็นว่า เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงซึ่งการกระท าของบุคคลทั้ง3นั้นเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของข้าพเจ้าหรือผู้อ่ืน หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้อื่นงดเว้นการลงคะแนนให้แก่ข้าพเจ้า ตามมาตรา65(5) 
แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องมาด าเนินคดีในครั้งนี้” นาย
นพพร กล่าว 
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 “วันนี้ต้องงดออกหาเสียงตามปฏิทินที่วางแผนไว้เพราะว่ามีชาวบ้านโทรศัพท์มาสอบถามอย่างต่อเนื่องถึ ง
กรณีดังกล่าว พร้อมมีการสร้างเพจปลอมโจมตีให้ร้าย ต่างๆ อาทิ ถูกร้องจนตนอาจถูกเพิกถอนสิทธิบ้าง อาจโดน
ใบเหลืองใบแดงบ้าง พอโพสต์เสียๆหายๆ เพจเหล่านั้นก็ปิดตัวไป แต่ความเข้าใจของประชาชนเกิดความสับสนอย่าง
มาก จึงต้องออกมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการมาพบพนักงานสอบสวน”นายนพพร กล่าวทิ้งท้าย 
 
///// ธนสร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร รายงาน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komkhaotuathai.com/contents/16518 
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เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครส.อบจ.เขต 1 อ.หนองฉาง 
วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้การประสานทางโทรศัพท์จาก นางอนัญญา พันธุ
เมฆ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี หมายเลข 1 ว่า ป้ายหา
เสียงตนเองได้ถูกมือดีกรีดป้ายหาเสียงมาตั้งแต่คืนวันที่ 4 ธ.ค.63 ที่บริเวณวัดหนองมะกอก ต.หนองนางนวล , คืนวันที่ 
5 ธ.ค.63 บริเวณทางแยกเข้าวัดทุ่งทอง และคืนวันที่ 6 ธ.ค.63 บริเวณริมถนนสายหนองฉาง-ทัพทัน หมู่ 1 ต.หนองฉาง 
โดยป้ายหาเสียงมีการฉีกขาด ซึ่งคนร้ายนั้นจะลงมือท าในช่วงกลางคืน 
 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน ผู้สื่อข่าว พร้อมผู้สมัคร ได้ลงไปยังบริ เวณป้ายที่โดนคนร้ายลงมือ
ท า เพ่ือตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยผู้สมัครนั้นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจช่วงกลางคืนช่วยตรวจตราเพ่ิมความเข้ม 
โดยหลังจากนั้น นางอนัญญา พันธุเมฆ ผู้สมัคร จะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน 
 ทั้งนี้ เขต 1 อ.หนองฉาง มีผู้สมัคร 2 คน เบอร์ 1 นางอนัญญา พันธุเมฆ ผู้สมัครหน้าใหม่ ส่วนผู้สมัคร
เบอร์ 2 นางพัฒน์ธนันตร์ (หรือหมอสาว) หัสแดง อดีตสมาชิก ส.อบจ.หลายสมัย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/536819 
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รองผบ.ตร. ประชุมเตรียมพร้อมดูแล เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. ทั่วประเทศ 
6 ธ.ค. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 เลือกตั้งท้องถิ่น — พล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้
พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติทางระบบ VDO Conference และได้ก าชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการรวม 6 มาตรการ ประกอบด้วย 
 ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อาจเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงและดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่มิให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัครเกิดเหตุประทุษร้ายต่างๆหรือการ
กระท าผิดกฎหมายต่างๆ, อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 โดยเฉพาะการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย , ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรปภ. ประจ า
หน่วยชุดเคลื่อนที่เร็วในการระงับเหตุการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง
หรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง, สนับสนุนการปฏิบัติตามที่กกต. และกกต. จังหวัดร้องขอ , ประชาสัมพันธ์ข้อห้าม
หรือกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และกรอบกฎหมายที่ก าหนดรวมทั้งให้การวางตัวเป็นกลาง 
 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบเห็นผู้กระท าความผิดสามารถแจ้ง
เบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 ทั่วประเทศหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนหมายเลขสายด่วนตร. 1559 และแอพพลิเคชั่น 
Police I lert u 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.brighttv.co.th/news/politics/police-local-election-2020 
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ครั้งแรก! สถาบันรัชต์ภาคย์ยะลาจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายก อบจ.ยะลา แสดงวิสัยทัศน์แก่ ปชช. 
เผยแพร่: 6 ธ.ค. 2563 20:25   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยะลา - สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา เปิดเวทีดีเบตครั้งแรกของจังหวัดยะลา น าผู้สมัครนายก และสมาชิก 
อบจ.ยะลา ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 
 วันนี้ (6 ธ.ค.) ที่สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา ได้เปิดเวทีดีเบตครั้งแรกของจังหวัดยะลา น าทีม
ผู้สมัครนายก และสมาชิก อบจ.ยะลา ตอบค าถามพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการเลือกตั้ง อบจ.ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม
ใหญ่ของสถาบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ จ.ยะลา เข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมายของ กกต.ยะลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 ส าหรับการน าเสนอวิสัยทัศน์ ครั้งนี้ มีทีมบริหารยะลาพัฒนา โดยนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขึ้นเวที่ดี
เบต ในฐานะผู้สมัครรองนายก อบจ.ยะลา แทน นายมุขตาร์ มะทา ผู้สมัครนายก อบจ.ยะลา หมายเลข 1 และทีม
บริหาร ยะลาประชารัฐ ของนายอับดุลลาเตะ ยากัด โดยทั้ง 2 ทีมต่างแสดงวิสัยทัศน์ ตอบค าถามไปมาตามนโยบายของ
พรรค ซึ่งเป็น 4 ค าถามจากทีมงาน และ 4 ค าถาม จากการโพสต์ถามก่อนจะมีการเปิดเวที อาทิ จุดแข็งของแต่ละทีม 
การจัดหารายได้นอกเหนือจากภาษี และเงินอุดหนุนจากรัฐ และประเด็นอื่นๆ 
 อาจารย์ จิรายุ เบ็ญจวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันรัชต์ภาคย์ 
ยะลา เปิดเผยว่า ส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แนวคิดว่าอยากจะเปิดพ้ืนที่กลางให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร โดยการแสดงวิสัยทัศน์ของทั้งสมาชิก และนายก อบจ.ยะลา ผ่านการดีเบต โดยได้เรียนเชิญทั้งผู้สมัคร ส.อบจ.
ยะลา และนายก อบจ.ยะลา มาท่ีสถาบันรัชต์ภาคย์ มลายูบางกอกยะลา มาแสดงวิสัยทัศน์ 
 โดยใจความหลักจะเป็นการให้ความส าคัญกับประชาชน ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนฯ โดยผ่านการ
พิจารณาถึงความสามารถด้านศักยภาพต่างๆ ของผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทน และอาจจะได้น าไปสู่การตัดปัจจัยอ่ืนๆ เช่น
ปัจจัยในการใช้เงินซื้อเสียง แจกสิ่งของก็ดี เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมถึง จ.ยะลา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ จ.ยะลา และดีใจที่การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี จะท าให้ได้เห็นถึงความสามารถของผู้สมัครศักยภาพ เพ่ือตัดสินใจเลือกใครที่เหมาะจะเป็นผู้แทน
นายก อบจ.ยะลา 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/south/detail/9630000125148 

https://mgronline.com/south/detail/9630000125148


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

 
 
"น้องเพลง" มาช่วย "ตู่ นันทิดา" หาเสียงสู้ศึกนายก อบจ.สมุทรปราการ 
วันที่ 06 ธ.ค. 2563 เวลา 21:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุทรปราการ-2 ผู้สมัครนายกอบจ.ปากน้ าคนดังเร่งลงพื้นที่หาเสียง"ตู่ นันทิดา"จูงมือ"น้องเพลง"ลูกสาวอ้อนขอ
คะแนน 
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ หมายเลข 1 และ นายสม
ถวิล พูลเกตุ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต 13 ในนามกลุ่ม "สมุทรปราการก้าวหน้า" พร้อมด้วย 
น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม หรือ น้องเพลง บุตรสาว ของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสายได้ลงพ้ืนที่ภายในซอยเทศบาลบางปู 47 
ต่อเนื่อง เทศบาลบางปู 49 ย่าน เคหะสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เพ่ือขอคะแนนเสียง จากพ่อค้าแม่ค้า และ
ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด โดยยังคงชูนโยบายเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง จะพัฒนาต่อไป เร่งรัด สานต่อ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเดิม ที่เคยวางโครงการไว้ ก่อนหน้านี้  
 ขณะที่ นายอ านวย รัศมิทัต ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ หมายเลข 4 รวมทั้งนายส าเนาว์ รัศมิทัต 
อดีตนายกอบต.บางน้ าผึ้งลูกชายของนายอ านวย และนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีตส.ส.พรรคเพ่ือไทย พร้อมทีมงาน ลง
พ้ืนที่ วัดบางพลีใหญ่(ใน)ไหว้หลวงพ่อโตเพ่ือความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้ขอคะแนนเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของใน
วัดบางพลีใหญ่(ใน) และลงพ้ืนที่ยังตลาดโบราณบางพลี ที่มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสินค้าจ านวนมาก โดยพ่อค้าแม่ค้า
ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างด ี
 นายอ านวย กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่หาเสียงพบว่า ชาวบ้านยังให้การตอบรับเพราะในอดีตเคยด ารง
ต าแหน่งนายกอบจ.สมุทรปราการมาก่อน ชาวบ้านมองว่า เราท างานให้อย่างแท้จริง และในการเลือกตั้งชาวบ้านจะ
พิจารณาเองว่า เราสมควรที่จะเป็นผู้น าให้เขาหรือไม่ 
 ด้านนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตนไม่ได้มาในนามพรรคแต่มาในนามอิสระ
และมีความเคารพส่วนตัวกับนายอ านวย ชอบในนโยบายหลายๆอย่างที่สมุทรปราการจะต้องมีการพัฒนา เช่น การตั้ง
ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และเรื่องครูอัตราจ้างซึ่งในอดีตเคยท ามาแล้วและจะท าต่อไป รวมทั้ง
เรื่องไอทีถือว่าจ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัด 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639720 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639720


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
 

 
"ธนาธร" ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ชี้อนาคตประเทศอยู่ในมือทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร - ช่อ" ปราศรัยหาเสียงฉะเชิงเทรา ชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.สร้างมิติการเมือง
ท้องถิ่นแบบใหม่ชี้อนาคตประเทศอยู่ในมือทุกคน 
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา คณะก้าวหน้าฉะเชิงเทรา จัดเวทีปราศรัยใหญ่ น าโดย 
นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา เบอร์ 2 โดยมี นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมปราศรัยหา
เสียงให้ด้วย ท่ามกลางประชาชนชาวพนมสารคามและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันฟังเป็นจ านวนมาก 
 นายธนาธร กล่าวว่า เราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยเห็นคุณภาพชีวิตใน จ.ฉะเชิงเทราของเราดี
ขึ้น ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจมีความใหญ่โตมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย แต่รายได้
ครัวเรือนของชาวฉะเชิงเทราอยู่ที่เพียงเฉลี่ยเดือนละ 2.2 หมื่นบาทเท่านั้น ต่ ากว่าเฉลี่ยของประเทศที่ 2.6 หมื่นบาทเสีย
อีก ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของประเทศ แต่เรากลับมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ทั้งที่
เรามีแม่น้ าบางปะกงเป็นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออก แต่คนฉะเชิงเทรา 50เปอร์เซ็นต์ยังเข้าไม่ถึงระบบน้ าประปา
ที่ดี ทั้งๆ ที่ฉะเชิงเทรามีโรงงานก าจัดขยะ แต่ขยะของจ.ฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นที่น่าพอใจ นี่คือความ
จริงที่น่าเจ็บปวด ดังนั้นตนและนายยศสิงห์ได้ท างานกันอย่างหนัก ในการไปดูพ้ืนที่ต่างๆ รอบ จ.ฉะเชิงเทรา จนออกมา
เป็นนโยบายการคมนาคม ที่จะดึงศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงออกมาใช้ มีศูนย์กลางที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัด
หลวงพ่อโสธร) ท าให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาสะอาดให้ได้ภายใน 4 ปี ท าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร 
เช่น โดรนพ่นยา และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า เราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ ที่ไม่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างคนรวยกับคนจนมหาศาลขนาดนี้ ที่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีช่องทางท ามาหากิน ที่กฎหมายและคุกมีไว้ใช้กับ
เฉพาะคนจน หลายคนอยากไปร่วมต่อสู้กับขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ก าลังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ แต่
หลายคนมีเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถออกไปสู้กับพวกเขาได้ แต่วันที่ 20 ธ.ค.นี้ คือช่องที่ถูกเปิดให้เราออกมาร่วม
ต่อสู้กับพวกเขาได้ เราไม่ได้มีรถถัง ไม่มีปืน ไม่มีกฎหมาย ไม่มีศาลที่อยู่ข้างเรา เรามีสิ่งเดียวคือบัตรเลือกตั้ง เราต้องใช้
มันให้เป็นประโยชน์ เราต้องใช้มันเพ่ือการเปลี่ยนแลง ทั้งนี้ เราให้สัญญาได้สามอย่าง 1.เราจะต่อสู้กับอ านาจเผด็จการ สู้
กับอ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทุกรูปแบบ 2.ไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียง 3.ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และเราจะท าให้ดูว่าเรา
สามารถท าให้ประชาธิปไตยกินได้ ท าให้การเมืองดี คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ มาเริ่มท าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 
20 ธ.ค.นี้ 
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 "ขอให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างมีความหวัง เชื่อว่าฉะเชิงเทราที่ดีกว่านี้ ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย เท่า
เทียมเป็นธรรมเป็นไปได้ ไปเลือกตั้งด้วยความหวัง ว่าประเทศของเราจะดีกว่านี้ได้ อย่าเกรงกลัวต่อระบบอุปถัมภ์ ต่อ
การใช้อิทธิพล ผมท าคนเดียวไม่ได้ ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ท าคนเดียวไม่ได้ ส.อบจ.ของพวกเราก็ท าคนเดียวไม่ได้ จะ
เปลี่ยนแปลงจ.ฉะเชิงเทราให้ดีกว่านี้ได้ต้องอาศัยพลังของทุกคน อีก 10 กว่าวันจะถึงการเลือกตั้ง ถ้าท่านเห็นด้วยกับ
พวกเราช่วยพวกเราหน่อย ช่วยประชาสัมพันธ์ความฝันของเรา บอกคนรู้จักให้ไปเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ จ.ฉะเชิงเทรา แต่ใน 
42 จังหวัดที่พวกเราส่งคนไปแข่งขัน นี่คือวิธีเดียวที่เราจะสร้างประชาธิปไตยจากอิฐก้อนฐานได้ อนาคตฉะเชิงเทราจะ
เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธ.ค. อนาคตประเทศไทย อนาคตประชาธิปไตยไทยจะเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธ.ค. ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาสร้างการเมืองที่จะผลักดันไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตยด้วยกัน” นายธนาธร กล่าว 
 ด้าน น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า วันนี้ตนไม่ได้มาเพ่ือพูดเรื่องนโยบาย แต่จะมาพูดให้ฟังว่าการเลือกตั้งใน
วันที่ 20 ธ.ค.ที่ก าลังจะมาถึงนี้มีความส าคัญอย่างไร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราให้ความคาดหวังกับ ส.ส.ในการแก้ปัญหาต่างๆที่
อยู่รอบตัวประชาชน แต่ในทางความเป็นจริง ส.ส.ไม่มีงบประมาณและอ านาจที่จะไปช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ ช่วยได้เพียงการ
ประสานงานต่างๆ เท่านั้น แต่การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ไม่เหมือนเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งนี้คือการเลือกตั้งนายก อบจ. ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่มีอ านาจและงบประมาณ
ที่จะแก้ไขได้ตรงจุด ว่าเงิน 1,000 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาจากภาษีประชาชน จากหยาดเหงื่อแรงกาย
ของพวกเรา จะไปอยู่ในมือของใคร นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่สุด ชีวิตความเป็นอยู่ของเราและอนาคตของลูกหลานเราที่จะ
เติบโตขึ้นไป ว่าจะเอาเบอร์ไหน เอาใครไปใช้เงิน 4 พันล้านบาทตลอดวาระ ไปทุบถนนแล้วท าใหม่ซ้ าไปซ้ ามาหรือว่าจะ
เอาไปแก้ปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่เป็นปัญหาเรื้อรังของชาวฉะเชิงเทรา 
 "ความส าคัญประการต่อมา คือความเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ กับสถานการณ์ทางการเมืองที่ก าลัง
มีการขับเคลื่อนเพ่ือประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้ ตลอดเวลาที่ตนไปหาเสียง มักจะได้รับค าถามอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านเมือง
จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรถ้าเอาแต่มาหาเสียง ไม่ไปช่วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ แต่สิ่งที่ตน
ต้องพูดให้ชัด ว่าพวกเราที่เคลื่อนไหวชุมนุมกันมาตลอดเวลา แม้เป็นการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหน้าที่ของเราทุก
คน แต่ในระหว่างที่เราสู้อยู่ในสนามที่เรายังไม่ชนะ เราต้องขยายพ้ืนที่ออกไปด้วย เราต้องมีอ านาจรัฐเป็นของตัวเอง ใน
วันที่อ านาจรัฐ กฎหมาย กองทัพ กลไกราชการเป็นของฝ่ายเผด็จการ เราต้องท าทุกวิถีทางให้เราได้มาซึ่งอ านาจรัฐที่จะ
ปกป้องคุ้มครองประชาชน" น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดไหนก็ตามที่ อบจ.เป็นคนของคณะก้าวหน้า เขาจะช่วยปกป้อง
ประชาชน ไม่ต้องมีใครตายใครเจ็บ โดนยัดเข้าคุก เขาคือคนที่เป็นพ่อเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ไม่ใช่คน
ที่ได้รับแต่งตั้งมาจากกระทรวงมหาดไทย เขาคือคนที่จะไม่มีวันหันกระบอกปืน รถน้ า รถขยะเข้าหาประชาชนที่ออกมา
เรียกร้องเพ่ือสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชายังอยู่ อ านาจรัฐยังเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ 
แต่ตราบใดก็ตามที่เรามีนายก อบจ.ของเราอยู่ในอ านาจ พวกเขาจะเป็นปราการของประชาชนที่จะบอกว่านายกของ
จังหวัดนี้จะปกป้องประชาชน มีเจ้านายคือประชาชน จะไม่ท าตามค าสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ 
 "ประการต่อมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 บางจังหวัดไม่ได้เลือก
มาแล้ว 8-10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกหลานของเราที่มีอายุ 18-26 วันนี้ยังไม่เคยได้เลือกตั้งนายก อบจ.ของตัวเองเลยสัก
ครั้งในชีวิต ภาษีปีละ 1 พันล้านที่อยู่ในมือนายก อบจ.ที่เราไม่ได้เลือกสูญสลายหายไปไหนโดยที่เราไม่มีทางรู้เลย เพราะ
พวกเขาอยู่ต่อในอ านาจมาเรื่อยๆโดยอาศัยอ านาจการต่ออายุของ คสช. แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ย่อมไม่รับใช้  
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ประชาชน นี่คือโอกาสที่เราเสียไปในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ซ้ าร้ายไปกว่านั้น ปีนี้จะมีคนอีกเป็นแสนๆ คนที่จะเสีย
สิทธิการเลือกตั้ง เพราะยังย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ครบ 1 ปีดี แล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของทุกคน บ้างก็
เพราะไปเรียนหนังสือ บ้างก็เพราะไปท างาน การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงต้องฝากความหวังไว้ที่คนที่อยู่ที่บ้าน ที่จ ะได้ไป
เลือกตั้ง" น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า วันที่ 20 ธ.ค.นี้ ช่วยกันบอกเพ่ือน บอกเพ่ือนบ้าน บอกเพ่ือนที่ท างาน 
ช่วยกันบอกทุกคน ท าทุกอย่างที่เป็นไปได้ ใครที่มีสิทธิเลือกตั้ง ขอร้องให้ทุกคนไปใช้สิทธิ ไม่ใช่แค่เพ่ือตัวเราเอง อนาคต
ของเรา หรือของจังหวัดเรา แต่เพ่ือคนที่อยากเลือกตั้งแต่เลือกไม่ได้ เลือกเพ่ือคนที่ไม่ ยอมทนอีกแล้วกับอ านาจที่ไม่
ยุติธรรมแต่เขาเสียสิทธิที่จะไปเลือก 20 ธ.ค. 1 สิทธิ 1 เสียงของทุกคน ขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่นอนอยู่กับบ้าน
เพียงเพราะขี้เกียจไป เพียงเพราะคิดว่าไปก็ไม่ชนะ ถ้าคิดเช่นนี้เราจะแพ้ไปตลอดกาล ถ้าท่านปล่อยให้สิทธิและเสียงของ
ท่านนอนอยู่ที่บ้าน ท่านก าลังปล่อยให้ประเทศนี้แพ้ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/70972 
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วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
กกต.เชียงรายประชุมปรับแผน เตรียมความพร้อมรับมือโควิด ป้องกันระบาดช่วงเลือกตั้ง อบจ. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารคชสาร  สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ประจ าจังหวัดเชียงราย ได้เรียกคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 18 อ าเภอ ของ จ.เชียงราย มาร่วมรับฟัง
และฝึกทักษะการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงราย  ซึ่งจะมีขึ้นใน
วันที่ 20 ธ.ค.2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเลือกตั้งภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ปัจจุบัน จ.
เชียงราย มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.)เชียงราย กล่าวว่า การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็นการ
ให้ความรู้ให้ทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด  ทาง กกต.เชียงราย  ได้มีการปรับจ านวนผู้ ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งไม่เกินหน่วย
ละ  600 คน  เ พ่ือไม่ ให้ เกิดความหนาแน่นจนเกิน ไป  ท า ให้จากเดิมที่มีหน่ วย เลือกตั้ ง  1,932 หน่ วย  เ พ่ิม
เป็น 2,039 หน่วย  นอกจากนี้ยังมีการดึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม.มาประจ า หน่วย
เลือกตั้งละ 2 คน 
 นายสุคนธ์ กล่าวด้วยว่า ในวันเลือกตั้งนอกจากจะมีการเข้มงวดให้ทุกคนที่ลงไปใช้คะแนนเสียงต้องสวม
หน้ากากอนามัยทุกคน และบริการเจลล้างมือทั้งก่อนและหลังการเข้าคูหากาคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่อสม.ยังมีหน้าที่ใน
การตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคน ซึ่งกกต.ได้มีการจัดจุดเลือกตั้งพิเศษขึ้นมาควบคุมกับจุดเลือกตั้งปกติ หาก
มีการตรวจพบผู้มีอุณหภูมิตามที่สาธารณสุขก าหนดก็จะคัดแยกให้ลงคะแนนในจุดพิเศษแยกจากผู้ที่อุณหภูมิปกติ 
 “การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ต้องห่วงเรื่องการแพร่ระบาดเพราะมีการคัดกรองตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้
คณะกรรมการหน่วยและคัดแยกมีสิทธิ์ลงคะแนน ซึ่งจะเป็นคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไปในตัว หากพบว่าใครมี
อุณหภูมิสูงเกินก าหนดทางสาธารณสุขก็จะมีมาตรการคัดกรองต่อไป  รวมไปถึงผู้สมัครต่างๆ ทั้งนายก อบจ. และ
สมาชิก อบจ. ทางกกต. ได้เน้นย้ าให้การหาเสียงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโรค มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้สมัครและ
ทีมงาน ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่ออกท าการหาเสียงยังพ้ืนที่ต่างๆ” นายสุคนธ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/536868 
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วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 10:07 น. 
ข้อปฏิบัติตัว เลือกตั้ง อบจ. ให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 
 

 
 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติเรื่อง การ
เลือกตั้ง อบจ. ในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 
 ส านังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ
การด าเนินการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุก ๆ ขั้นตอนของการ
ด าเนินการ ข้อปฏิบัติของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์และถุงมือตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  
ข้อปฏิบัติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดคูหาลงคะแนน
พิเศษ ส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ เป็นหวัด หรือไอ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไป
ในที่เลือกตั้ง และก่อนออกจากที่เลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-569476 
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ตี๋เล็ก' ไม่ท้อเดินหน้าหาเสียงชิงนาย อบจ.อุบลฯ 
นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก) โภคกุลกานนท์ อดีตรองประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี 
 

 
 
 นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก) โภคกุลกานนท์ อดีตรองประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ตน
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชาวอุบลฯ ในศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. ที่จะมีการหย่อนบัตรในวันที่ 20 ธ.ค. 63 โดยขอชูนโยบาย
หลัก “ถนนดี มีน้ าใช้ เจ็บไข้ดูแล” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แม้จะยากล าบากมีการแข่งขันที่สูง แต่ก็ลงพ้ืนที่เดินหาชาวบ้าน
ด้วยใจ และหวังคะแนนที่บริสุทธิ์จากชาวอุบลฯ ซึ่งตนพร้อมทีมงานยังคงเดินหน้าหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพ้ืนที่
อ าเภอเมือง และอ าเภอรอบนอก เพ่ือพบประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียง 
 “การแข่งขันครั้งนี้ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก มีผู้สมัครถึง 7 คน ที่เคยผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ระดับต่าง ๆ มาแล้วทั้งสิ้น จึงต้องเร่งลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนอย่างหนัก เดินหาเสียงด้วยใจ ชูนโยบายในการที่จะ
พัฒนา ผมขอท าหน้าที่ รวมพลังคนดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภาคการเมืองทุกหมู่เหล่า ร่วมใจ ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ด้วยความรัก ความสามัคคี ความหวังดีต่อบ้านเมืองบนความถูกต้อง โปร่งใส รวมใจเป็นหนึ่ง
สร้างสรรค์พัฒนาอุบลราชธานี และเน้นย้ าความถูกต้องโปร่งใส คือหัวใจของการพัฒนา ผมจะยึดมั่นและท าอย่าง
เข้มข้น” นายเชิดศกัดิ์ กล่าว.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811376 
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วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 10.26 น. 
‘วิชิต’ชูเปลี่ยนแปลงปัดฝุ่นก่อสร้าง อาสาประสานทุกหน่วยฟ้ืนชีพคืนสู่ชาวประจวบ 
 

 
 
“วิชิต” หวังปัดฝุ่นสิ่งก่อสร้าง หลังปล่อยร้างหลายเเห่ง พร้อมประสานทุกหน่วยฟื้นชีพ  คืนประโยชน์ให้ชาว
ประจวบ 
 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข2พรรคเพ่ือไทย 
กล่าวว่า ในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)ท่ีจะมีขึ้นในวันที่20ธ.ค.นี้นั้น ตนเเละทีมผู้สมัครส.จ.ลง
พ้ืนที่เเปดอ าเภออย่างต่อเนื่อง ได้ฟังเสียงสะท้อนหลายด้านจากประชาชน ตนจึงหวังว่าหากประชาชนให้ความไว้วางใจ
ตนจะน าปัญหาต่างๆไปเร่งประสานเเก้ไขโดยเร็ว 
 นายวิขิตกล่าวว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจเเละปากท้องคือเสียงสะท้อนอันดับต้นๆจากประชาชน ดังนั้น
อาคารสถานที่ราชการหลายเเห่งที่ก่อสร้างเเละยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะมีการด าเนินการผิดกฎหมายนั้น ควรเร่งบูรณา
การกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน ามาใช้ประโยชน์โดยเร็ว ตนเคยทราบว่านายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการคณะกรรมการการตรวจ
เงินเเผ่นดิน(สตง.)เคยบอกกับสื่อมวลชนว่า การตรวจสอบการใช้งบของรัฐนั้นโดยหลักการแล้วจะใช้เกณฑ์ที่เรียกกันว่า 
3E คือ ประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และประสิทธิผล (Efficiency) มาเป็นเกณฑ์วัดผลในการ
ตรวจสอบ แต่ในปัจจุบันเกณฑ์ด้านความประหยัดจะถูกแทนที่ด้วยเกณฑ์ด้านความคุ้มค่า (Value for money) ซึ่ง
แทนที่จะมุ่งเน้นในเรื่องความประหยัดเพียงอย่างเดียว เราก็จะไปดูว่าหน่วยงานของรัฐใช้จ่ายเงินไปแล้วมีความคุ้มค่ากับ
เม็ดเงินที่เสียหรือไม่แทน ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบเพ่ือช่วยให้ประเทศชาติใช้จ่ายเงินงบประมาณไปอย่างชาญฉลาด 
(Helping the nation spend wisely)นั้นตนเห็นด้วย 
 “สิ่งที่ผมเคยพบในพ้ืนที่เเละยังติดตามเเก้ไขอยู่คือโครงการท่าเรือร่องน้ าคลองวาฬ อ.เมือง มูลค่า 429 
ล้านบาทของกรมเจ้าท่า หลังจากสร้างเสร็จในปี 2549 ถึงวันนี้ยังพบว่าไม่มีองค์กรใดเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ 
ปล่อยทิ้งให้สิ่งปลูกสร้างช ารุด และหลังจากก่อสร้างเสร็จท าให้มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในเขตเทศบาลต าบลคลอง
วาฬอย่างรุนแรง” นายวิชิต กล่าว 
 นายวิชิต กล่าวว่า รวมทั้งการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใช้งบ 60 ล้านบาทจากกรมเจ้าท่า ที่หมู่ 
2 บ้านทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ปัจจุบันพบว่าผู้รับเหมาเดิมทิ้งงาน 2 ปี ล่าสุดไม่มีการจัดสรรงบเพ่ือก่อสร้างให้
เสร็จตามเป้าหมาย โดยชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
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 นายวิชิตกล่าวว่ารวมทั้งการสร้างเขื่อนกันคลื่นที่หมู่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง โดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง 
ใช้งบ 67 ล้านบาท สร้างเขื่อนริมหาด แต่ถูกศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวนานกว่า 2 ปีเเล้ว
โดยก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุในการรับฟังความเห็นยืนยันว่าจุดดังกล่าวไม่เคยมีปัญหาการกัด
เซาะ ส่วนการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นในเขตเทศบาล ใช้งบจากกรมโยธาฯมากกว่า 100 ล้านบาทพบว่าบางจุดได้รับความ
เสียหายและก่อนก่อสร้างไม่ได้ส่งโครงการให้สภาเทศบาลเมืองประจวบฯให้ความเห็นชอบและเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ได้
มอบให้เทศบาลดูแล ท าให้ปัจจุบันต้องรองบซ่อมจากหน่วยงานในส่วนกลาง 
 นายวิชิต กล่าวว่า เเม้เเต่โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่เชิงเขาทุ่งกระต่าย
ขัง อ.เมืองบริเวณริมถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้า เเละขาออก บริเวณเชิงเขาทุ่งกระต่ายขัง ที่ก่อสร้างตั้งแต่เดือน
กันยายน 2558 จากนั้นมีการปรับสภาพพ้ืนที่อีกครั้งในจุดเดิม เพ่ือใช้งบประมาณปรับปรุงตลาดเพ่ือให้เป็นจุดพักรถ 
และมีการก่อสร้างร้านจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าโอทอป ตั้งแต่ต้นปี 2561 แต่ปัจจุบันกลายเป็นตลาดร้างเพราะ
การก่อสร้างผิดเเบบเป็นต้น 
 “สิ่งเหล่านี้คือการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนไม่คุ้มค่า เเละอาจผิดกฎหมายบางข้อ ดังนั้นการ
ประสานบูรณาการเพ่ือปลดล็อกให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับชาวประจวบฯนั้นหากตนได้รับความไว้วางใจจากการ
เลือกตั้งครั้งนี้ตนจะเร่งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างข้างต้นให้ปลดล็อก โดนเร็วเพราะชาว
ประจวบฯเสียโอกาสเหล่านี้มานานเเล้วเเละเรื่องเเบบนี้มันต้องไม่เกิดชึ้นอีกในวันข้างหน้า” นายวิชิต กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/536922 
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07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
 ขอแค่เศษเสี้ยวยุติธรรม จตุพรปลุกชิงเก้าอี้ อบจ. 
 

 
 
 “จรุงวิทย์” หวัง 20 ธ.ค. ประชาชนแห่มาใช้สิทธิ์  เตรียมเปิดตัวหน่วยเคลื่อนที่ เร็วตรวจการซื้อเสียง  
“จตุพร” กร้ าวประกาศขอทานเศษเสี้ยวความยุติธรรม อย่าให้คนชั่ว เหยียบบันได อบจ. เชียงใหม่ 
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์
ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ว่าเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทั้งหน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง โดยการจัดหน่วยเลือกตั้งยังต้องจัดตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 เพ่ือไม่ให้เป็นสถานที่ในการแพร่เชื้อโรค ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละจังหวัด
ช่วงประมาณวันที่ 16-17 ธ.ค. จะจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจจัดบิ๊กเดย์เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจใช้วิธีรณรงค์อ่ืนแทน  
 "วันที่ 7 ธ.ค. จะเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งในการ
ตรวจการกระท าหรือหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยากฝากเตือนผู้สมัคร
ทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีขึ้นมาจะล าบากได้" พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว และว่า อยากขอเชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้กันให้มากๆ 
  มีรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลเพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการเลือกตั้ง อบจ.  
          วันเดียวกัน การหาเสียงของ อบจ.เชียงใหม่ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่อง ล่าสุด นายจตุพร พรหมพันธุ์ 
ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ลงพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ช่วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
ผู้สมัครนายก อบจ. โดยปราศรัยที่ อ.ไชยปราการ ตอนหนึ่งว่า กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าทรยศต่อพรรค
เพ่ือไทย (พท.) ไปอยู่กับเผด็จการในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งการเมืองในเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงความอ
ยุติธรรม ถ้าอยู่เฉยๆ ทนต่อความอยุติธรรม ก็จะไม่ถูกข้อกล่าวหาไปอยู่กับ พปชร. ทั้งที่ไล่ คสช.ทุกวัน และยังไล่ถึง
ปัจจุบัน แต่เมื่อพรรค พท.ไม่เอานายบุญเลิศ ก็ตัดสินใจยืนข้างนายบุญเลิศ เพราะนายบุญเลิศเป็นนายก อบจ.คนเดียวที่
ติดคุกเพราะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 แต่พรรค พท.กลับอ้างรูปถ่ายใบเดียวมาตัดสินย้อนหลังเพียงหาเหตุไม่เอานาย
บุญเลิศเท่านั้น ซึ่งถ้าคนจะทรยศกันต้องรอถึง 2 ปีด้วยหรือ  
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          นายจตุพรกล่าวว่า ได้ต่อสู้มาตลอด 10 ปี เข้า-ออกคุกมา 4 ครั้ง มีโทษสูงสุดประหารชีวิต เป็นการต่อสู้
กับสองมาตรฐาน หรือเรื่องความอยุติธรรม หากพรรค พท.พิจารณาผู้ลงสมัครนายก อบจ.เชียงใหม่รอบคอบแล้ว คง
จดจ าเหตุการณ์ปี 2555 กรณีบอส กระทิงแดงได้ ซึ่งคดีบอสเกี่ยวข้องกับคนในเชียงใหม่ 2 คนคือ มีพยานปากส าคัญให้
กาต ารวจตามส านวนการสอบสวนของนายวิชา มหาคุณ ที่เขียนตัวย่อว่า จ. แปลความว่า นายจารุชาติ มาดทอง ให้การ
ว่ารถของบอสขับด้วยความเร็วแค่ 50-60 กม.ต่อชั่วโมง และอีกรายตัวย่อว่า ช. ซึ่งเป็นชื่อเดิม มีส่วนเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรถที่ขับชนต ารวจด้วย 
  “นายบุญเลิศถูกใส่ร้ายว่าเป็นพลังประชารัฐ ทั้งที่ไม่ได้เป็น และผมมาช่วยนายบุญเลิศ ยังถูกกล่าวหาว่า
เป็นพลังประชารัฐทั้งที่ไม่ได้เป็นอีกเช่นกัน แต่พรรคเพ่ือไทยที่อ้างว่าตั้งคณะกรรมการสรรหา ถามว่าได้ตรวจสอบบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับรถชนดาบต ารวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ ซึ่งเป็นการท าลายกระบวนการยุติธรรมอย่างย่อยยับ 
และดึงคดีจนบ้างคดีขาดอายุความหรือไม่ ผมจึงชวนพรรคเพ่ือไทยว่า คุณกับผมไปพบนายวิชา ไปขอดูหลักฐานทั้งหมด
เพ่ือท าความจริงให้ปรากฏ เมื่อประชาชนต่างรักความยุติธรรม และนายบุญเลิศถูกกล่าวหาอย่างอยุติธรรม และมีกรณี
บอส กระทิงแดง เข้ากับค าว่าสองมาตรฐานอย่างชัดเจน ถ้าเขามีมลทินมัวหมองนั้น คนเชียงใหม่ต้องรับรู้ และพรรค
การเมืองที่สังกัดต้องแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน" นายจตุพรระบุ 
          นายจตุพรยังย้ าว่า พรรคการเมืองต้องรักษาความยุติธรรม จึงมาขอความยุติธรรม แต่ถ้าความยุติธรรม
เป็นเพียงแค่ยัดเยียดคนหนึ่ง เพ่ือเอาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนมีประวัติน่าสงสัย จึงกล้ายืนกับนายบุญเลิศ พร้อมประกาศท้า
ทายอย่างชัดเจนว่า ไม่เอาเผด็จการ นายบุญเลิศก็ไม่เอาเผด็จการ และไม่มีวันไปร่วมกับพลังประชารัฐทั้งชาตินี้หรือชาติ
หน้า แต่สิ่งที่พรรคเพ่ือไทยท ากับนายบุญเลิศ ไม่เห็นด้วย เมื่อตระกูลนี้ซื่อสัตย์ต่อพรรคมากว่า 20 ปี เพียงแค่ภาพเดียว
ตัดสินเขาเลยหรือ แล้วเอาอีกคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความไม่สบายใจ มีแต่ความน่าสงสัย ความยุติธรรมอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง 
เพราะไม่มีพรรคไม่มีพวก มีแต่ความเสมอหน้า ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก ไม่ใช่มีคนมาชี้ว่านี้ถูกหรือผิด แต่ความจริงต่างหาก
ที่เป็นเรื่องถูก-ผิด  
 “การเลือกตั้งครั้งนี้ขอประชาชนช่วยรักษาความยุติธรรมไว้ แม้จะแพ้หรือชนะก็ตาม ถ้าเลือกแค่คิดอะไรก็
ได้แล้ว ประเทศนี้เราจะหาธรรมไม่ได้เลย วันนี้ผมมาขอทานเศษเสี้ยวความยุติธรรมให้กับนายบุญเลิศ อย่าปล่อยให้
ความไม่ถูกต้องครองเมือง อย่าให้คนชั่วเหยียบบันได อบจ.เชียงใหม่” นายจตุพรกล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86137 
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เมื่อ: 09:14 น. 7 ธ.ค. 63     
เนชั่นทีวี จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ "เลือกตั้ง อบจ.คืนอ านาจท้องถิ่น" ที่สงขลา 
 6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา เนชั่นทีวี22 จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ "เลือกตั้งอบจ. 
คืนอ านาจท้องถิ่น" โดยมีผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา 5 คนร่วมเป็นแขกรับเชิญ ประชันวิสัยทัศน์ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 20 
ธันวาคม 2563 ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย 
หมายเลข 1 จะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ 
หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล 
หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ 
หมายเลข 4 ภัทราวรรณ ข าตรี 
หมายเลข 5 อภิญญา ยอดแก้ว 
หมายเลข 6 วชิรวิทย์ ภัสระ (ไม่มาร่วมเวที) 
 

 
 ด าเนินการประชันวิสัยทัศน์โดย นลิน สิงหพุทธางกูร พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง22 เนชั่นทีวี และทาง
ออนไลน์ ซึ่งผู้ร่วมเวทีทั้ง 5 คนได้ร่วมตอบค าถามที่เหมือนกันคนละ 2 นาทีต่อ1 ค าถาม โดยมีกองเชียร์ของผู้สมัคร
หมายเลข 2 และ 3 มาร่วมเวทีจ านวนมาก พร้อมส่งเสียงเชียร์เสียงปรบมือดังกึกก้องทุกครั้งที่ผู้สมัครทีมตัวเองได้กล่าว
บนเวที 
 หมายเลข 1 จะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ โชว์นโยบายส าคัญเงินไม่หายพัฒนา100% มีสภาประชาชนร่วม
ตรวจสอบการท างานของอบจ. หากได้รับเลือกตั้งพร้อมเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย 
 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมสงขลาประชารัฐ ได้กล่าวย้ านโยบายของตัวเองว่ามาเพ่ือ
พัฒนาไม่ได้มาเพ่ือหาผลประโยชน์ และย้ าการท างานการเมืองสีขาวไม่มีสีเทาแอบแฝง พร้อมกล่าวว่าตอนนี้เริ่มมีการซื้อ
เสียงมีการเก็บบัตรประชาชนกันแล้วด้วย จึงอยากให้กกต.ท างานตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วย 
 ทางด้านว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ทีมพรรคประชาธิปัตย์ เน้นย้ านโยบายมุ่ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นเม็ดเงินสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 1 อ าเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวคือนโยบาย
ส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนาสงขลา ชูสโลแกนรวมพลังร่วมสร้างสุข ด้วยทีมงานคุณภาพท้ังฝ่ายบริหารและผู้สมัครส.อบจ. 
 หมายเลข 4 ภัทราวรรณ ข าตรี ชูนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างตลาดผ่านระบบออนไลน์ พัฒนา
สงขลาสู่เมืองที่ทันสมัย 
 หมายเลข 5 อภิญญา ยอดแก้ว ชูนโยบายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ขยายโครงการสัจจะออมทรัพย์วันละ
บาทให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมให้ประชาชน 
 
 
อ้างอิง : https://news.gimyong.com/article/13880 
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วันที่ 07 ธ.ค. 2563 เวลา 08:14 น. 
"ธนาธร"น าทีมเปิดเวทีใหญ่ฉะเชิงเทราปลุกร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นสร้างการเมืองแบบใหม่ 
 

 
 
คณะก้าวหน้า" เปิดเวทีใหญ่ "แปดริ้ว" "ธนาธร - ช่อ" ปราศรัยช่วยผู้สมัคร อบจ. หาเสียง ชวนคนออกไปเลือกตั้ง
สร้างมิติการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ 
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.63 ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา คณะก้าวหน้าฉะเชิงเทรา จัดเวทีปราศรัยใหญ่ น าโดย 
นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา เบอร์ 2 โดยมี นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมปราศรัย
หาเสียง 
 นายธนาธร กล่าวว่า เราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยเห็นคุณภาพชีวิตในจังหวัดฉะเชิงเทราของ
เราดีขึ้น ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจมีความใหญ่โตมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย แต่
รายได้ครัวเรือนของชาวฉะเชิงเทราอยู่ที่เพียงเฉลี่ยเดือนละ 2.2 หมื่นบาทเท่านั้น ต่ ากว่าเฉลี่ยของประเทศที่ 2.6 หมื่น
บาทเสียอีก ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของประเทศ แต่เรากลับมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ ทั้งที่เรามีแม่น้ าบางปะกงเป็นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออก แต่คนฉะเชิงเทรา 50% ยังเข้าไม่ถึงระบบ
น้ าประปาที่ดี ทั้งๆ ที่ฉะเชิงเทรามีโรงงานก าจัดขยะ แต่ขยะของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นที่น่า
พอใจ นี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวด 
 "ดังนั้น ผมและนายยศสิงห์ได้ท างานกันอย่างหนัก ในการไปดูพ้ืนที่ต่ างๆ รอบจังหวัดฉะเชิงเทรา จน
ออกมาเป็นนโยบายการคมนาคม ที่จะดึงศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงออกมาใช้ มีศูนย์กลางที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
(วัดหลวงพ่อโสธร) ท าให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาสะอาดให้ได้ภายใน 4 ปี ท าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีทางการ
เกษตร เช่น โดรนพ่นยา และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า เราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ ที่ไม่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างคนรวยกับคนจนมหาศาลขนาดนี้ ที่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีช่องทางท ามาหากิน ที่กฎหมายและคุกมีไว้ใช้กับ
เฉพาะคนจน หลายคนอยากไปร่วมต่อสู้กับขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ก าลังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ แต่
หลายคนมีเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถออกไปสู้กับพวกเขาได้ 
 แต่วันที่ 20 ธันวาคมนี้ คือช่องที่ถูกเปิดให้เราออกมาร่วมต่อสู้กับพวกเขาได้ เราไม่ได้มีรถถัง ไม่มีปืน ไม่มี
กฎหมาย ไม่มีศาลที่อยู่ข้างเรา เรามีสิ่งเดียวคือบัตรเลือกตั้ง เราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ เราต้องใช้มันเพ่ือการเปลี่ยน
แลง ทั้งนี้ เราให้สัญญาได้สามอย่าง 1.เราจะต่อสู้กับอ านาจเผด็จการ สู้กับอ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทุกรูปแบบ 2.
ไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียง 3.ไม่ทุจริตคอรัปชั่น และเราจะท าให้ดูว่าเราสามารถท าให้ประชาธิปไตยกินได้ ท าให้การเมืองดี 
คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ มาเริ่มท าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 
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 "ขอให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างมีความหวัง เชื่อว่าฉะเชิงเทราที่ดีกว่านี้ ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย เท่า
เทียมเป็นธรรมเป็นไปได้ ไปเลือกตั้งด้วยความหวัง ว่าประเทศของเราจะดีกว่านี้ได้ อย่าเกรงกลัวต่อระบบอุปถัมภ์ ต่อ
การใช้อิทธิพล ผมท าคนเดียวไม่ได้ ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ท าคนเดียวไม่ได้ ส.อบจ.ของพวกเราก็ท าคนเดียวไม่ได้ จะ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีกว่านี้ได้ต้องอาศัยพลังของทุกคน อีก 10 กว่าวันจะถึงการเลือกตั้ง" 
 "ถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกเราช่วยพวกเราหน่อย ช่วยประชาสัมพันธ์ความฝันของเรา บอกคนรู้จักให้ไป
เลือกตั้ง ไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ใน 42 จังหวัดที่พวกเราส่งคนไปแข่งขัน นี่คือวิธีเดียวที่เราจะสร้างประชาธิปไตย
จากอิฐก้อนฐานได้ อนาคตฉะเชิงเทราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม อนาคต
ประเทศไทย อนาคตประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม ผมขอเชิญ
ชวนทุกท่านมาสร้างการเมืองที่จะผลักดันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยกัน” นายธนาธร กล่าว 
 ด้าน นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ตนไปหาเสียง มักจะได้รับค าถามอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านเมือง
จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรถ้าเอาแต่มาหาเสียง ไม่ไปช่วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ แต่สิ่งที่ตน
ต้องพูดให้ชัด ว่าพวกเราที่เคลื่อนไหวชุมนุมกันมาตลอดเวลา แม้เป็นการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหน้าที่ของเราทุก
คน แต่ในระหว่างที่เราสู้อยู่ในสนามที่เรายังไม่ชนะ เราต้องขยายพ้ืนที่ออกไปด้วย เราต้องมีอ านาจรัฐเป็นของตัวเอง ใน
วันที่อ านาจรัฐ กฎหมาย กองทัพ กลไกราชการเป็นของฝ่ายเผด็จการ เราต้องท าทุกวิถีทางให้เราได้มาซึ่งอ านาจรัฐที่จะ
ปกป้องคุ้มครองประชาชน 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดไหนก็ตามที่ อบจ.เป็นคนของคณะก้าวหน้า เขาจะช่วยปกป้อง
ประชาชน ไม่ต้องมีใครตายใครเจ็บ โดนยัดเข้าคุก เขาคือคนที่เป็นพ่อเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ไม่ใช่คน
ที่ได้รับแต่งตั้งมาจากกระทรวงมหาดไทย เขาคือคนที่จะไม่มีวันหันกระบอกปืน รถน้ า รถขยะเข้าหาประชาชนที่ออกมา
เรียกร้องเพ่ือสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ต่อให้ประยุทธ์ จันทร์โอชายังอยู่ อ านาจรัฐยังเป็นของประยุทธ์อยู่ แต่ตราบใดก็
ตามที่เรามีนายก อบจ.ของเราอยู่ในอ านาจ พวกเขาจะเป็นปราการของประชาชนที่จะบอกว่านายกของจังหวัดนี้จะ
ปกป้องประชาชน มีเจ้านายคือประชาชน จะไม่ท าตามค าสั่งของประยุทธ์ 
 "ประการต่อมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 บางจังหวัดไม่ได้เลือก
มาแล้ว 8-10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกหลานของเราที่มีอายุ 18-26 วันนี้ยังไม่เคยได้เลือกตั้งนายก อบจ.ของตัวเองเลยสัก
ครั้งในชีวิต ภาษีปีละ 1 พันล้านที่อยู่ในมือนายก อบจ.ที่เราไม่ได้เลือกสูญสลายหายไปไหนโดยที่เราไม่มีทางรู้เลย เพราะ
พวกเขาอยู่ต่อในอ านาจมาเรื่อยๆโดยอาศัยอ านาจการต่ออายุของ คสช. แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ย่อมไม่รับใช้
ประชาชน นี่คือโอกาสที่เราเสียไปในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ซ้ าร้ายไปกว่านั้น ปีนี้จะมีคนอีกเป็นแสนๆ คนที่จะเสีย
สิทธิการเลือกตั้ง เพราะยังย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ครบ 1 ปีดี แล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของทุกคน บ้างก็
เพราะไปเรียนหนังสือ บ้างก็เพราะไปท างาน การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงต้องฝากความหวังไว้ที่คนที่อยู่ที่บ้าน ที่จะได้ไป
เลือกตั้ง" นางสาวพรรณิการ์ กล่าว 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า วันที่ 20 ธันวาคมนี้ ช่วยกันบอกเพ่ือน บอกเพ่ือนบ้าน บอกเพ่ือนที่ท างาน 
ช่วยกันบอกทุกคน ท าทุกอย่างที่เป็นไปได้ ใครที่มีสิทธิเลือกตั้ง ขอร้องให้ทุกคนไปใช้สิทธิ ไม่ใช่แค่เพ่ือตัวเราเอง อนาคต
ของเรา หรือของจังหวัดเรา แต่เพ่ือคนที่อยากเลือกตั้งแต่เลือกไม่ได้ เลือกเพ่ือคนที่ไม่ยอมทนอีกแล้วกับอ านาจที่ไม่
ยุติธรรมแต่เขาเสียสิทธิที่จะไปเลือก 20 ธันวาคม 1 สิทธิ 1 เสียงของทุกคน ขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่นอนอยู่กับ
บ้านเพียงเพราะขี้เกียจไป เพียงเพราะคิดว่าไปก็ไม่ชนะ ถ้าคิดเช่นนี้เราจะแพ้ไปตลอดกาล ถ้าท่านปล่อยให้สิทธิและ
เสียงของท่านนอนอยู่ที่บ้าน ท่านก าลังปล่อยให้ประเทศนี้แพ้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/639727 
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07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:04 น.       
'ธนาธร' ชวนประชาชนร่วมวางอิฐก้อน สร้างฐานสู่ประชาธิปไตย 
 

 
 
 7 ธ.ค.63 -  ที ่อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วานนี้ คณะก้าวหน้าฉะเชิงเทรา จัดเวทีปราศรัยใหญ่ น าโดย 
นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา  โดยมี นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมปราศรัยหาเสียง
ให้ด้วย  
 นายธนาธร ปราศรัยบนเวทีว่าเราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยเห็นคุณภาพชีวิตในจังหวัด
ฉะเชิงเทราของเราดีขึ้น ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจมีความใหญ่โตมากเป็นอันดับที่ 6 ของ
ประเทศไทย แต่รายได้ครัวเรือนของชาวฉะเชิงเทราอยู่ที่เพียงเฉลี่ยเดือนละ 2.2 หมื่นบาทเท่านั้น ต่ ากว่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ 2.6 หมื่นบาทเสียอีก ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของประเทศ แต่เรากลับมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ทั้งที่เรามีแม่น้ าบางปะกงเป็นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออก แต่คนฉะเชิงเทรา 50% ยังเข้า
ไม่ถึงระบบน้ าประปาที่ดี ทั้งๆ ที่ฉะเชิงเทรามีโรงงานก าจัดขยะ แต่ขยะของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เป็นที่น่าพอใจ นี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวด 
 "ดังนั้น ผมและนายยศสิงห์ได้ท างานกันอย่างหนัก ในการไปดู พ้ืนที่ต่างๆ รอบจังหวัดฉะเชิงเทรา จน
ออกมาเป็นนโยบายการคมนาคม ที่จะดึงศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงออกมาใช้ มีศูนย์กลางที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
(วัดหลวงพ่อโสธร) ท าให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาสะอาดให้ได้ภายใน 4 ปี ท าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีทางการ
เกษตร เช่น โดรนพ่นยา และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า เราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ ที่ไม่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างคนรวยกับคนจนมหาศาลขนาดนี้ ที่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีช่องทางท ามาหากิน ที่กฎหมายและคุกมีไว้ใช้กับ
เฉพาะคนจน หลายคนอยากไปร่วมต่อสู้กับขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ก าลังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ แต่
หลายคนมีเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถออกไปสู้กับพวกเขาได้ แต่วันที่ 20 ธันวาคมนี้ คือช่องที่ถูกเปิดให้เราออก
มาร่วมต่อสู้กับพวกเขาได้ เราไม่ได้มีรถถัง ไม่มีปืน ไม่มีกฎหมาย ไม่มีศาลที่อยู่ข้างเรา เรามีสิ่งเดียวคือบัตรเลือกตั้ง เรา
ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ เราต้องใช้มันเพื่อการเปลี่ยนแลง  
 ทั้งนี้ เราให้สัญญาได้สามอย่าง 1.เราจะต่อสู้กับอ านาจเผด็จการ สู้กับอ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทุก
รูปแบบ 2.ไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียง 3.ไม่ทุจริตคอรัปชั่น และเราจะท าให้ดูว่าเราสามารถท าให้ประชาธิปไตยกินได้ ท าให้
การเมืองดี คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ มาเริ่มท าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 
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 "ขอให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างมีความหวัง เชื่อว่าฉะเชิงเทราที่ดีกว่านี้ ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย เท่า
เทียมเป็นธรรมเป็นไปได้ ไปเลือกตั้งด้วยความหวัง ว่าประเทศของเราจะดีกว่านี้ได้ อย่าเกรงกลัวต่อระบบอุปถัมภ์ ต่อ
การใช้อิทธิพล ผมท าคนเดียวไม่ได้ ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ท าคนเดียวไม่ได้ ส.อบจ.ของพวกเราก็ท าคนเดียวไม่ได้ จะ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีกว่านี้ได้ต้องอาศัยพลังของทุกคน อีก 10 กว่าวันจะถึงการเลือกตั้ง ถ้าท่านเห็นด้วย
กับพวกเราช่วยพวกเราหน่อย ช่วยประชาสัมพันธ์ความฝันของเรา บอกคนรู้จักให้ไปเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แต่ใน 42 จังหวัดที่พวกเราส่งคนไปแข่งขัน นี่คือวิธีเดียวที่เราจะสร้างประชาธิปไตยจากอิฐก้อนฐานได้ อนาคต
ฉะเชิงเทราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม อนาคตประเทศไทย อนาคต
ประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาสร้าง
การเมืองที่จะผลักดันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยกัน” นายธนาธร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86153 
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7 ธันวาคม 2563 - 09:16 น. 
"ธนาธร" ลุยศึก นายก อบจ.แปดริ้ว 
 

 
 
"คณะก้าวหน้า" เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ "อบจ.แปดริ้ว" ช่วย "ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ" หาเสียง "ธนาธร" ประกาศดึง
ศักยภาพแม่น้ าบางปะกง และวัดหลวงพ่อโสธร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัด ขณะที่ "ช่อ พรรณิการ์" เสนอใช้
งบจังหวัด 1 พันล้าน แก้ปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่มา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 6 ธ.ค.63 ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา คณะก้าวหน้าฉะเชิงเทรา ได้จัดเวที
ปราศรัยใหญ่ น าโดย นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ  ผู้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  (นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา) เบอร์ 2 โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนางสาว
พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมปราศรัยหาเสียงท่ามกลาง "ชาวพนมสารคาม" เดินทางเข้าร่วมรับ
ฟัง  ทั้งนี้ นายธนาธร  ยังได้เชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมวางก้อนอิฐ เพ่ือเป็นฐานสู่ประชาธิปไตยร่วมกัน โดยให้
ออกไปเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ พร้อมระบุด้วยว่า อนาคตประเทศอยู่ในมือทุกคน 
 โดยนายธนาธร กล่าวว่า เราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยเห็นคุณภาพชีวิตในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ของเราดีขึ้น ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจมีความใหญ่โตมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย แต่
รายได้ครัวเรือนของชาวฉะเชิงเทราอยู่ที่เพียงเฉลี่ยเดือนละ 2.2 หมื่นบาทเท่านั้น ต่ ากว่าเฉลี่ยของประเทศที่ 2.6 หมื่น
บาทเสียอีก ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของประเทศ แต่เรากลับมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ ทั้งที่เรามีแม่น้ าบางปะกงเป็นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออก แต่คนฉะเชิงเทรา 50% ยังเข้าไม่ถึงระบบ
น้ าประปาที่ดี ทั้งๆ ที่ฉะเชิงเทรามีโรงงานก าจัดขยะ แต่ขยะของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นที่น่า
พอใจ นี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวด 
  "ดังนั้น ผมและนายยศสิงห์ ได้ท างานกันอย่างหนัก ในการไปดูพ้ืนที่ต่างๆ รอบจังหวัดฉะเชิงเทรา จน
ออกมาเป็นนโยบายการคมนาคม ที่จะดึงศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงออกมาใช้ มีศูนย์กลางที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
(วัดหลวงพ่อโสธร) ท าให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาสะอาดให้ได้ภายใน 4 ปี ท าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีทาง
การเกษตร เช่น โดรนพ่นยา และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย" นายธนาธร กล่าว 
 ขณะที่ นางสาวพรรณิการ์ หรือ "ช่อ พรรณิการ์" กล่าวว่า วันนี้ตนไม่ได้มาเพ่ือพูดเรื่องนโยบาย แต่จะมา
พูดให้ฟังว่า การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมที่ก าลังจะมาถึงนี้มีความส าคัญอย่างไร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราให้ความคาดหวัง
กับ ส.ส.ในการแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวประชาชน แต่ในทางความเป็นจริง ส.ส.ไม่มีงบประมาณและอ านาจที่จะไป
ช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ ช่วยได้เพียงการประสานงานต่างๆ เท่านั้น  
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 แต่การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ไม่เหมือนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งนี้
คือการเลือกตั้งนายก อบจ. ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่มีอ านาจและงบประมาณที่จะ
แก้ไขได้ตรงจุด ว่าเงิน 1 พันล้านบาทต่อปีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาจากภาษีประชาชน จากหยาดเหงื่อแรงกายของพวก
เรา จะไปอยู่ในมือของใคร นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่สุด ชีวิตความเป็นอยู่ของเราและอนาคตของลูกหลานเราที่จะเติบโตขึ้นไป 
ว่าจะเอาเบอร์ไหน เอาใครไปใช้เงิน 4 พันล้านบาทตลอดวาระ ไปทุบถนนแล้วท าใหม่ซ้ าไปซ้ ามา หรือว่าจะเอาไป
แก้ปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่เป็นปัญหาเรื้อรังของชาวฉะเชิงเทรา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/451049 
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7 ธ.ค. 2563 
"คณะก้าวหน้า"เปิดเวทีใหญ่แปดริ้ว "ธนาธร"ชี้เลือกตั้ง อบจ.ก าหนดอนาคตประเทศ 
 

 
 
"คณะก้าวหน้า" เปิดเวทีใหญ่ "แปดริ้ว" "ธนาธร - ช่อ" ปราศรัยช่วยหาเสียง "ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ" ชวนคนออกไป
เลือกตั้งสร้างมิติการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่-ชี้อนาคตประเทศอยู่ในมือทุกคน 
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา คณะก้าวหน้าฉะเชิงเทรา จัดเวทีปราศรัยใหญ่ น า
โดย นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา เบอร์ 2 โดยมี 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วม
ปราศรัยหาเสียงให้ด้วย ท่ามกลางประชาชนชาวพนมสารคามและพ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีมาร่วมกันฟังเป็นจ านวนมาก 
 นายธนาธร กล่าวว่า เราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยเห็นคุณภาพชีวิตในจังหวัดฉะเชิงเทราของ
เราดีขึ้น ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจมีความใหญ่โตมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย แต่
รายได้ครัวเรือนของชาวฉะเชิงเทราอยู่ที่เพียงเฉลี่ยเดือนละ 2.2 หมื่นบาทเท่านั้น ต่ ากว่าเฉลี่ยของประเทศที่ 2.6 หมื่น
บาทเสียอีก ทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของประเทศ แต่เรากลับมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ ทั้งที่เรามีแม่น้ าบางปะกงเป็นแม่น้ าสายหลักของภาคตะวันออก แต่คนฉะเชิงเทรา 50% ยังเข้าไม่ถึงระบบ
น้ าประปาที่ดี ทั้งๆ ที่ฉะเชิงเทรามีโรงงานก าจัดขยะ แต่ขยะของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นที่น่า
พอใจ นี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวด 
 "ดังนั้น ผมและนายยศสิงห์ได้ท างานกันอย่างหนัก ในการไปดูพ้ืนที่ต่างๆ รอบจังหวัดฉะเชิงเทรา จน
ออกมาเป็นนโยบายการคมนาคม ที่จะดึงศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงออกมาใช้ มีศูนย์กลางที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
(วัดหลวงพ่อโสธร) ท าให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาสะอาดให้ได้ภายใน 4 ปี ท าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีทาง
การเกษตร เช่น โดรนพ่นยา และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า เราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ ที่ไม่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างคนรวยกับคนจนมหาศาลขนาดนี้ ที่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีช่องทางท ามาหากิน ที่กฎหมายและคุกมีไว้ใช้กับ
เฉพาะคนจน หลายคนอยากไปร่วมต่อสู้กับขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ก าลังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ แต่
หลายคนมีเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถออกไปสู้กับพวกเขาได้ แต่วันที่ 20 ธันวาคมนี้ คือช่องที่ถูกเปิดให้เราออก
มาร่วมต่อสู้กับพวกเขาได้ เราไม่ได้มีรถถัง ไม่มีปืน ไม่มีกฎหมาย ไม่มีศาลที่อยู่ข้างเรา เรามีสิ่งเดียวคือบัตรเลือกตั้ง เรา
ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ เราต้องใช้มันเพื่อการเปลี่ยนแลง 
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 ทั้งนี้ เราให้สัญญาได้สามอย่าง 1.เราจะต่อสู้กับอ านาจเผด็จการ สู้กับอ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทุก
รูปแบบ 2.ไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียง 3.ไม่ทุจริตคอรัปชั่น และเราจะท าให้ดูว่าเราสามารถท าให้ประชาธิปไตยกินได้ ท าให้
การเมืองดี คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ มาเริ่มท าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 
 "ขอให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างมีความหวัง เชื่อว่าฉะเชิงเทราที่ดีกว่านี้ ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย เท่า
เทียมเป็นธรรมเป็นไปได้ ไปเลือกตั้งด้วยความหวัง ว่าประเทศของเราจะดีกว่านี้ได้ อย่าเกรงกลัวต่อระบบอุปถัมภ์ ต่อ
การใช้อิทธิพล ผมท าคนเดียวไม่ได้ ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ท าคนเดียวไม่ได้ ส.อบจ.ของพวกเราก็ท าคนเดียวไม่ได้ จะ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีกว่านี้ได้ต้องอาศัยพลังของทุกคน อีก 10 กว่าวันจะถึงการเลือกตั้ง ถ้าท่านเห็นด้วย
กับพวกเราช่วยพวกเราหน่อย ช่วยประชาสัมพันธ์ความฝันของเรา บอกคนรู้จักให้ไปเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แต่ใน 42 จังหวัดที่พวกเราส่งคนไปแข่งขัน นี่คือวิธีเดียวที่เราจะสร้างประชาธิปไตยจากอิฐก้อนฐานได้ อนาคต
ฉะเชิงเทราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม อนาคตประเทศไทย อนาคต
ประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่ 20 ธันวาคม ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาสร้าง
การเมืองที่จะผลักดันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยกัน" นายธนาธร กล่าว 
 ด้าน นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราให้ความคาดหวังกับ ส.ส.ในการแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัว
ประชาชน แต่ในทางความเป็นจริง ส.ส.ไม่มีงบประมาณและอ านาจที่จะไปช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ ช่วยได้เพียงการ
ประสานงานต่างๆ เท่านั้น แต่การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ไม่เหมือนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่เป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป ครั้งนี้คือการเลือกตั้งนายก อบจ. ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่มีอ านาจและ
งบประมาณท่ีจะแก้ไขได้ตรงจุด ว่าเงิน 1 พันล้านบาทต่อปีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาจากภาษีประชาชน จากหยาดเหงื่อ
แรงกายของพวกเรา จะไปอยู่ในมือของใคร นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่สุด ชีวิตความเป็นอยู่ของเราและอนาคตของลูกหลานเรา
ที่จะเติบโตขึ้นไป ว่าจะเอาเบอร์ไหน เอาใครไปใช้เงิน 4 พันล้านบาทตลอดวาระ ไปทุบถนนแล้วท าใหม่ซ้ าไปซ้ ามาหรือ
ว่าจะเอาไปแก้ปัญหาน้ าประปา ช้างป่า บ่อขยะ ที่เป็นปัญหาเรื้อรังของชาวฉะเชิงเทรา 
 "ความส าคัญประการต่อมา คือความเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ กับสถานการณ์ทางการเมืองที่ก าลัง
มีการขับเคลื่อนเพ่ือประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้ ตลอดเวลาที่ตนไปหาเสียง มักจะได้รับค าถามอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านเมือง
จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรถ้าเอาแต่มาหาเสียง ไม่ไปช่วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ แต่สิ่งที่ตน
ต้องพูดให้ชัด ว่าพวกเราที่เคลื่อนไหวชุมนุมกันมาตลอดเวลา แม้เป็นการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหน้าที่ของเราทุก
คน แต่ในระหว่างที่เราสู้อยู่ในสนามที่เรายังไม่ชนะ เราต้องขยายพ้ืนที่ออกไปด้วย เราต้องมีอ านาจรัฐเป็นของตัวเอง ใน
วันที่อ านาจรัฐ กฎหมาย กองทัพ กลไกราชการเป็นของฝ่ายเผด็จการ เราต้องท าทุกวิถีทางให้เราได้มาซึ่งอ านาจรัฐที่จะ
ปกป้องคุ้มครองประชาชน" พรรณิการ์ กล่าว 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดไหนก็ตามที่ อบจ.เป็นคนของคณะก้าวหน้า เขาจะช่วยปกป้อง
ประชาชน ไม่ต้องมีใครตายใครเจ็บ โดนยัดเข้าคุก เขาคือคนที่เป็นพ่อเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ไม่ใช่คน
ที่ได้รับแต่งตั้งมาจากกระทรวงมหาดไทย เขาคือคนที่จะไม่มีวันหันกระบอกปืน รถน้ า รถขยะเข้าหาประชาชนที่ออกมา
เรียกร้องเพ่ือสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ต่อให้ประยุทธ์ จันทร์โอชายังอยู่ อ านาจรัฐยังเป็นของประยุทธ์อยู่ แต่ตราบใดก็
ตามที่เรามีนายก อบจ.ของเราอยู่ในอ านาจ พวกเขาจะเป็นปราการของประชาชนที่จะบอกว่านายกของจังหวัดนี้จะ
ปกป้องประชาชน มีเจ้านายคือประชาชน จะไม่ท าตามค าสั่งของประยุทธ์ 
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 "ประการต่อมาที่ส าคัญไม่แพ้กัน การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 บางจังหวัดไม่ได้เลือก
มาแล้ว 8-10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกหลานของเราที่มีอายุ 18-26 วันนี้ยังไม่เคยได้เลือกตั้งนายก อบจ.ของตัวเองเลยสัก
ครั้งในชีวิต ภาษีปีละ 1 พันล้านที่อยู่ในมือนายก อบจ.ที่เราไม่ได้เลือกสูญสลายหายไปไหนโดยที่เราไม่มีทางรู้เลย เพราะ
พวกเขาอยู่ต่อในอ านาจมาเรื่อยๆโดยอาศัยอ านาจการต่ออายุของ คสช. แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ย่อมไม่รับใช้
ประชาชน นี่คือโอกาสที่เราเสียไปในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ซ้ าร้ายไปกว่านั้น ปีนี้จะมีคนอีกเป็นแสนๆ คนที่จะเสีย
สิทธิการเลือกตั้ง เพราะยังย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ครบ 1 ปีดี แล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของทุกคน บ้างก็
เพราะไปเรียนหนังสือ บ้างก็เพราะไปท างาน การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงต้องฝากความหวังไว้ที่คนที่อยู่ที่บ้าน ที่จะไ ด้ไป
เลือกตั้ง" นางสาวพรรณิการ์ กล่าว 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า วันที่ 20 ธันวาคมนี้ ช่วยกันบอกเพ่ือน บอกเพ่ือนบ้าน บอกเพ่ือนที่
ท างาน ช่วยกันบอกทุกคน ท าทุกอย่างที่เป็นไปได้ ใครที่มีสิทธิเลือกตั้ง ขอร้องให้ทุกคนไปใช้สิทธิ ไม่ใช่แค่เพ่ือตัวเราเอง 
อนาคตของเรา หรือของจังหวัดเรา แต่เพ่ือคนที่อยากเลือกตั้งแต่เลือกไม่ได้ เลือกเพ่ือคนที่ไม่ยอมทนอีกแล้วกับอ านาจที่
ไม่ยุติธรรมแต่เขาเสียสิทธิที่จะไปเลือก 20 ธันวาคม 1 สิทธิ 1 เสียงของทุกคน ขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่นอนอยู่กับ
บ้านเพียงเพราะขี้เกียจไป เพียงเพราะคิดว่าไปก็ไม่ชนะ ถ้าคิดเช่นนี้เราจะแพ้ไปตลอดกาล ถ้าท่านปล่อยให้สิทธิและ
เสียงของท่านนอนอยู่ที่บ้าน ท่านก าลังปล่อยให้ประเทศนี้แพ้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378809160?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911299 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_837162/ 
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https://www.nationtv.tv/main/content/378809160?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911299
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_837162/
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7 ธันวาคม 2020 - 09:27 
เอ๊ะยังไง!”สุดารัตน์”ช่วย พท.หาเสียงกาฬสินธุ์ 
"คุณหญิงสุดารัตน์" ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ช่วย"เฉลิมขวัญ" ผู้สมัครเพื่อไทย หาเสียงนายกฯ อบจ. 
 

 
 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย หาเสียงในนามส่วนตัวโดยเปิดเผยว่าสาเหตุที่มาช่วยเพราะอดีต
นายกอบจ.ยงยุทธ หล่อตระกูล ซึ่งเป็นพ่อของนางเฉลิมขวัญเคยช่วยงานตอนเริ่มท าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จน
ท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกๆท่ีท าโครงการ 30 บาทได้ส าเร็จ 
 โดยคุณหญิงสุดารัตน์และนางเฉลิมขวัญผู้สมัครนายกอบจ. ได้ขึ้นปราศรัยโดยกล่าวว่าในขณะนี้ที่เกษตรกร 
ต่างส่งเสียงร้องทุกข์ว่า ไม่สามารถพ่ึงพารัฐบาลในการดูแลราคาพืชผลเกษตรให้ได้ราคายุติธรรม ดังนั้น เมื่อพ่ึงรัฐบาล
ไม่ได้ความหวังเดียวที่เหลือคือต้องใช้กลไกของ อบจ. ในการช่วยดูแลราคาสินค้าเกษตร ช่วยชาวบ้านที่ก าลังระทมทุกข์ 
นางเฉลิมขวัญ จึงมีนโยบายที่จะใช้กลไกของอบจ. มาช่วยแปรรูป และน าสินค้าเกษตรของกาฬสินธุ์ไปขายทั่วประเทศ 
พร้อมกล่าวสนับสนุนนโยบายของนางเฉลิมขวัญ เพราะ 6-7 ปีมานี้ ได้พิสูจน์แล้วว่า ราคาพืชผลเกษตรตกต่ าลงทุกปี 
รัฐบาลไม่สามารถดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนได้จริง นับวันเกษตรกรยิ่งท า ก็ยิ่งเป็นหนี้เพ่ิมขึ้นทุกปี ด้าน
นโยบาย “แก้จน” จึงตอบโจทย์ ในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า อย่างราคาข้าวขณะนี้เหลือเพียงกก.ละ 7-8 
บาท แม้แต่ข้าวเหนียวเขาวงที่อร่อยที่สุดยังขายได้แค่กก.ละ 9 บาทเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_837184/ 
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07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:15 น.      
'หญิงหน่อย'ขยับแล้ว! งานแรกหลังตัดขาดเพื่อไทย 
   

 
 
 7 ธ.ค. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตสมาชิกพรรค
เพ่ือไทย ลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยหาเสียงให้กับนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ หมายเลข 2 พรรคเพ่ือไทย โดยท าในนามส่วนตัว พร้อมทั้งเปิดเผยว่า สาเหตุที่มาช่วยหาเสียงให้กับนางเฉลิม
ขวัญ เพราะนายยงยุทธ  หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธ์ บิดาของนางเฉลิมขวัญ เคยช่วยงานตอนเริ่มท า
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จนท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกๆ ที่ท าโครงการ 30 บาทได้ส าเร็จ 
 ตลอดทั้งวัน คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ลงเยี่ยมเยียนพบปะพ่ีน้องเกษตรกรที่ก าลังเกี่ยวข้าวเพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาราคาข้าว และเดินพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดหลายแห่ง   รวมทั้งได้ขึ้นเวทีปราศัยอีก 7 แห่ง  ที่
อ าเภอเกษตรวิสัย, อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด, อ าเภอร่องค า, อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอสมเด็จ , อ าเภอเขาวง, อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ และจากการพูดคุยกับเกษตรกร พบว่าขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าลังอยู่ในช่วงยากล าบากมาก ต้อง
แบกรับภาระหนี้สินที่พอกพูน  เนื่องจากราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยาง ตกต่ ามาก เงินประกันราคายังไปไม่ถึง ส่วนใหญ่
ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งชาวบ้านต่างบอกว่า  รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86159 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/86159
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วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 
“หญิงหน่อย” ควง “เฉลิมขวัญ” ลุยหาเสียงนายกฯ อบจ.กาฬสินธุ์ อาสาแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 
 

 
 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยนางเฉลิมขวัญ หล่อ
ตระกูล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลข 2 พรรคเพ่ือไทย หาเสียงในนามส่วนตัวโดยเปิดเผย
ว่าสาเหตุที่มาช่วยเพราะอดีตนายกอบจ.ยงยุทธ หล่อตระกูล ซึ่งเป็นพ่อของนางเฉลิมขวัญเคยช่วยงานตอนเริ่มท า
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จนท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกๆท่ีท าโครงการ 30 บาทได้ส าเร็จ 
 ซึ่งตลอดทั้งวันคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ลงเยี่ยมเยียนพบปะพ่ีน้องเกษตรกรที่ก าลังเกี่ยวข้าวเพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาราคาข้าว และเดินพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดหลายแห่ง รวมทั้งได้ขึ้นเวทีปราศัยอีก 7 แห่ง ที่อ าเภอ
เกษตรวิสัย, อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด, อ าเภอร่องค า, อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอสมเด็จ, อ าเภอเขาวง, อ าเภอกุฉินารายณ์ 
 จากการพูดคุยกับเกษตรกร ได้พบว่าขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าลังอยู่ในช่วงยากล าบากมาก 
ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่พอกพูน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยาง ตกต่ ามาก เงินประกันราคายังไปไม่ถึง ส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งชาวบ้านต่างบอกว่า รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวแล้ว 
 คุณหญิงสุดารัตน์และนางเฉลิมขวัญผู้สมัครนายกอบจ. เบอร์ 2 ได้ขึ้นปราศรัยโดยกล่าวว่าในขณะนี้ที่
เกษตรกร ต่างส่งเสียงร้องทุกข์ว่า ไม่สามารถพ่ึงพารัฐบาลในการดูแลราคาพืชผลเกษตรให้ได้ราคายุติธรรม 
 ดังนั้น เมื่อพ่ึงรัฐบาลไม่ได้ความหวังเดียวที่เหลือคือต้องใช้กลไกของ อบจ. ในการช่วยดูแลราคาสินค้า
เกษตร ช่วยชาวบ้านที่ก าลังระทมทุกข์ นางเฉลิมขวัญ จึงมีนโยบายที่จะใช้กลไกของอบจ. มาช่วยแปรรูป และน าสินค้า
เกษตรของกาฬสินธุ์ไปขายทั่วประเทศ 
 ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าสนับสนุนนโยบายของนางเฉลิมขวัญ เพราะ 6-7 ปีมานี้ ได้พิสูจน์แล้วว่า 
ราคาพืชผลเกษตรตกต่ าลงทุกปี รัฐบาลไม่สามารถดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนได้จริง นับวันเกษตรกรยิ่งท า ก็ยิ่ง
เป็นหนี้เพ่ิมขึ้นทุกปี นโยบาย “แก้จน” ของนางเฉลิมขวัญ จึงตอบโจทย์ ในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า 
อย่างราคาข้าวขณะนี้เหลือเพียงกก.ละ 7-8 บาท แม้แต่ข้าวเหนียวเขาวง ที่อร่อยที่สุดยังขายได้แค่กก. ละ 9 บาทเท่านั้น 
ดังนั้นแทนที่จะต้องไปขายข้าวเปลือกผ่านพ่อค้าคนกลาง ผ่านโรงสี ที่ต่างกดราคาจนชาวนาขาดทุนย่อยยับ เราสามารถ
ใช้กลไกของอบจ. เข้ามาช่วยชาวนาในการผลิตเป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวไปขายทั่วประเทศ จะท าให้ชาวนาขาย
ข้าวได้ราคาสูงขึ้น แทนที่จะขายข้าวเปลือก อบจ. จะมาพาผลิตข้าวสาร และช่วยขายตรงให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่ง
ผู้บริโภคก็จะได้ซื้อข้าวสารในราคาที่ถูกลงอีกด้วย 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/18269.jpg
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 ดังนั้นหากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายกอบจ. หมายเลข 2 ชนะการเลือกตั้ง นโยบายแรกท่ีจะ
ลงมือท าคือ “แก้จน” ให้เกษตรกร จะท าให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้น หนี้สินลดลง 
เศรษฐกิจทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์จะดีข้ึน ประชาชนจะกลับมากระเป๋าตุงอย่างแน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_377920 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.sanook.com/news/8311174/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/214970 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911314 
 
 
 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_377920
https://www.sanook.com/news/8311174/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/214970
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911314
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วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ศึกท้องถิ่นเดือด พังป้ายหาเสียง ส.อบจ.อุทัยธานี 
 ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากนางอนัญญา พันธุเมฆ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด(ส.อบจ.) อุทัยธานี เขต 1 อ.หนองฉาง หมายเลข 1 โดยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ป้ายหาเสียงตนเองได้ถูกมือดี
กรีดป้ายหาเสียงมาตั้งแต่คืนวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ที่บริเวณวัดหนองมะกอก ต.หนองนางนวล คืนวันที่ 5 ธ.ค. 2563 บริเวณ
ทางแยกเข้าวัดทุ่งทอง และ คืนวันที่ 6 ธ.ค. 2563 บริเวณริมถนนสายหนองฉาง-ทัพทัน หมู่ 1 ต.หนองฉาง โดยจากการ
ตรวจสอบพบว่า คนร้ายนั้นจะลงมือท าในช่วงกลางคืน 
 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน ผู้สื่อข่าว พร้อมผู้สมัคร ได้ลงไปยังบริเวณป้ายที่โดนคนร้ายลงมือท า เพ่ือ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยผู้สมัครได้ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจช่วงกลางคืนช่วยตรวจตราเพ่ิมความเข้มงวด พร้อม
กันนี้นางอนัญญา ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน 
 นางอนัญญา เปิดเผยว่า ผู้สมัครต่างคนก็ต่างมีหน้าที่หาเสียงกัน เราไม่ใช่มีหน้าที่ไปจับผิดใคร ขอให้หยุด
ท าร้าย  มีหน้าที่หาเสียงก็หาเสียงกันไปด้วยใจบริสุทธิ์ โดยช่วงนี้หลายพ้ืนที่ได้มีการหาเสียงกันอย่างรุนแรง เนื่องจาก
ใกล้วันเลือกตั้งดังกล่าว  
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเขต 1 อ.หนองฉาง มีผู้สมัคร ส.อบจ. 2 คน เบอร์ 1 นางอนัญญา พันธุ
เมฆ  ผู้สมัครหน้าใหม่ ส่วนผู้สมัครเบอร์ 2 นางพัฒน์ธนันตร์ (หรือหมอสาว)หัสแดง อดีตสมาชิก ส.อบจ.หลายสมัย   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/536866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/536866
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เปิดรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. ทั่วประเทศ 335  คน 
6 ธันวาคม 2563 - 21:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใกล้เข้ามาทุกขณะกับการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศใน
วันที่ 20 ธันวาคมนี้.. เปิดรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศทุกจังหวัดซึ่งมีทั้งหมด 335 คน..ผู้สมัครเป็นใคร  มี
ความสัมพันธ์กับใคร พรรคไหน 
 หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)โดยมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 
 ปรากฏว่า ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด มีผู้สมัครทั้งสิ้น 335 คน มีรายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครดังนี้  
รายช่ือผู้สมัคร นายก อบจ. ภาคกลาง 26 จังหวัด (100 คน)  
1.กาญจนบุรี 
หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ : พลังกาญจน์  
หมายเลข 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ : พลังใหม่ /อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี 
หมายเลข 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล : NEXT กาญจนบุรี  
หมายเลข 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ : เมืองกาญจน์ก้าวใหม่ 
2.จันทบุรี 
หมายเลข 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี : อนาคตจันท์ / เจ๊ดา 
หมายเลข 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์ : สุยจันท์ / อดีต ส.อบจ. 
3.ฉะเชิงเทรา 
หมายเลข 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ : แปดริ้วโฉมใหม่ 
หมายเลข 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ : ฉะเชิงเทราก้าวไกล 
4.ชลบุรี 
หมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม : กลุ่มเรารักชลบุรี /อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง : คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี  
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หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง : กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า /อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 
หมายเลข 4 นายสภา พละวารี : อิสระ 
5.ชัยนาท 
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 นายสุรพงษ์ สะอาด : อิสระ 
6.ตราด 
หมายเลข 1 นายสามารถ พงษ์วัน : อิสระ  
หมายเลข 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ : กลุ่มลูกเมืองตราด /อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 3 นายประทีป เลขาพันธ์ : ตราดบ้านเรา  
หมายเลข 4 นายสังคม นิลฉวี : อิสระ /อดีตนายก อบต.ประณีต อ.เขาสมิง  
หมายเลข 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล : อิสระ 
7.นครนายก 
หมายเลข 1 นายวิเชษ บ ารุงจิตร : อิสระ 
หมายเลข 2 นายสุรชัย ชูสกุล : อิสระ 
หมายเลข 3 น.ส.สมจิตต์ หนุนภักดี  : อิสระ 
หมายเลข 4 น.ส.ภัทธา สินสืบผล  : อิสระ 
หมายเลข 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร  : อิสระ /อดีตส.ส.ส.สมัยไทยรักไทย  
หมายเลข 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์  : อิสระ 
8.นครปฐม 
หมายเลข 1 นายชัชวาล จันทะสาร : คณะก้าวหน้า 
หมายเลข 2 นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ : กลุ่มชาวบ้าน /ลูกชายคนโต "ไชยา สะสมทรัพย์" 
หมายเลข 3 นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว : พลังแผ่นดิน /อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ : พรรคเพ่ือไทย /อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ที่พรรคถูกยุบ 
หมายเลข 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร : อิสระ  
หมายเลข 6 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ : อิสระ 
9.นนทบุรี 
หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง : พลังนนท์ /อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ : ผึ้งหลวง /อดีตนายก อบจ.นนทบุรี  
หมายเลข 4 นางพิมพร ชูรอด : อิสระ 
10.ปทุมธานี 
หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ : ปทุมรักไทย / อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง : คนรักปทุม /อดีตผู้บัญชาการต ารวจนครบาล เจ้าของฉายา" มีวันนี้เพราะ
พ่ีให้ " 
หมายเลข 3 น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์ : อิสระ 
11.ประจวบคีรีขันธ์ 
หมายเลข 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ : ประจวบโมเดล /พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธาน
สโมสรพีทีประจวบเอฟซี 
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หมายเลข 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล : พรรคเพ่ือไทย /ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต1 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย 
12.ปราจีนบุรี 
หมายเลข 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี : คณะก้าวหน้า 
หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคเพื่อไทย 
หมายเลข 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ : อิสระ /อดีต รมช.สาธารณสุข  
หมายเลข 4 นายอิสสรา วนิชชากร : อิสระ 
13.พระนครศรีอยุธยา 
หมายเลข 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 3 ดร.นพดล อมรเวช : อิสระ /ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมใจไทย 
14.เพชรบุรี 
*หมายเลข 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ : รวมใจเพชร / อดีตนายก อบจ. /ลูกชายของ นายปิยะ อังกินนันทน์  
15.ระยอง 
หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง : อิสระ 
หมายเลข 4 นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร : อิสระ 
16.ราชบุรี 
หมายเลข 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว : นิวเจน 
หมายเลข 2 นางภรมน นรการกุมพล : ราชบุรีก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา : พัฒนาราชบุรี 
17.ลพบุรี 
หมายเลข 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย : อิสระ  
หมายเลข 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ : คณะก้าวหน้า 
 หมายเลข 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช : รักลพบุรี / อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข : อิสระ 
หมายเลข 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ : รวมพลังพัฒนาลพบุรี /อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ /อดีตผู้บัญชาการศูนย์
สงครามพิเศษ  
18.สมุทรปราการ 
หมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย : สมุทรปราการก้าวหน้า / อดีตภรรยา ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม /  
หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม : อิสระ /บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ 
หมายเลข 3 นายน าพล คารมปราชญ์ : ผู้สมัครอิสระ /อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ 
หมายเลข 4 นายอ านวย รัศมิทัต : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต : คณะก้าวหน้า /นักธุรกิจ เจ้าของบริษัทเทรดดิ้ง เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักร ประเภทนิว
แมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
19.สมุทรสงคราม 
หมายเลข 1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ : ร่วมรัฐพัฒนา  
หมายเลข 2 นายประเสริฐศักดิ์ เติมธนะศักดิ์ : ร่วมใจพัฒนา  
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หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง : รักถ่ินเกิด อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 4 นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ : ฅนท างาน  
หมายเลข 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี : เพื่อไทยเพ่ือคนสมุทรสงคราม อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบ  
20.สมุทรสาคร 
หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล : พรรคเพ่ือไทย 
หมายเลข 2 นายไพศาล ส าราญทรัพย์ : ทีมรักษ์สาคร 
หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ : ทีมคนท างาน  
หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี : ประชารัฐสมุทรสาคร  
หมายเลข 6 นาย วรพงษ์ ชอบชื่น : อิสระ 
21.สระแก้ว 
หมายเลข 1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ : อิสระ  
หมายเลข 2 นายสมาน บูชารัตนชัย : อิสระ  
หมายเลข 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง : อิสระ /มารดาของ ส.ส.สระแก้ว "ฐานิสร์-ตรีนุช" พลังประชารัฐ 
22.สระบุรี 
หมายเลข 1 น.ส.ปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ : อิสระ  
หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล : อิสระ  
หมายเลข 3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย : อิสระ  
หมายเลข 4 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 5 นายสัญญา บุญ-หลง : อดีตนายก อบจ.นครนายกฯ  
หมายเลข 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย : อิสระ  
หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ : อิสระ  
หมายเลข 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา : อิสระ /หรือ ส.จ.เอ อดีต ส.อบจ. เขตอ าเภอพระพุทธบาท  
23.สิงห์บุรี 
หมายเลข 1 นายอุดม จ าปาสัก : อิสระ 
หมายเลข 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร : อิสระ / อดีต นายก อบจ. 2 สมัย (และเป้นน้องชาย นายสรกฤช เทียนถาวร 
อดีตนายกอบจ.) / อดีต ส.ว.สิงห์บุรี 
หมายเลข 3 นายสุรชัย บุญลือ –คณะก้าวหน้า 
หมายเลข  4 นายสุรสาล ผาสุข อิสระ / อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 
24.สุพรรณบุรี 
หมายเลข 1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ : อิสระ  
หมายเลข 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ : อิสระ 
หมายเลข 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 4 นายเสน่ห์ บุณสุข : อิสระ 
25.อ่างทอง 
หมายเลข 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล : กลุ่มรักบ้านเกิด/ อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 นายโยธิน เปาอินทร์ : คณะก้าวหน้า 
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26.อุทัยธานี 
*หมายเลข 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี : อดีตนายก อบจ. 
 
รายช่ือผู้สมัคร นายก อบจ. ภาคเหนือ 16 จังหวัด (70 คน)  
1.ก าแพงเพชร 
หมายเลข 1 นายสุนทร รัตนากร : ก าแพงเพชรสามัคคี / กลุ่มหมอทร /อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร : อิสระ /อดีต ส.อบจ.ก าแพงเพชร  
หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ : คณะก้าวหน้า 
2.เชียงราย 
หมายเลข 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง : อิสระ / อดีต ส.ว.เชียงราย  
หมายเลข 2 น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ : อิสระ /ลูกสาว นายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย) 
หมายเลข 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ : เพื่อไทย / ลูกสะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
3.เชียงใหม่ 
หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร : เพื่อไทย /อดีต ส.ว. 
หมายเลข 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ : เชียงใหม่คุณธรรม /อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ : เชียงใหม่ก้าวใหม่  
หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ : ประชารัฐเชียงใหม่  
หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ : อิสระ  
หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ : อิสระ 
4.ตาก 
หมายเลข 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ : /อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 2 นางศิริกุล อนุตรพงษ์ : พัฒนาตาก / อดีตผู้สมัคร ส.ส. จ.ตาก เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ 
หมายเลข 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล : อดีต รองนายก อบจ. 
5.นครสวรรค์ 
หมายเลข 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ : พรรคเสรีรวมไทย  
หมายเลข 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ : นครสวรรค์บ้านเรา / /อดีต จเรต ารวจ /อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย สมัย 
พล.ต.อ.วิโรจน์ เปาอินทร์ 
หมายเลข 4 นายสมควร โอบอ้อม : อิสระ / หรือก านันสมควร เจ้าของฉายา “รักทุก ๆ คน” เจ้าของโรงงานล าโพงโอบ
อ้อมอุตสาหกรรมที่โด่งดัง ดีกรีไม่ธรรมดาอดีต ส.ส.พรรค 
ปชป.หลายสมัย  
6.น่าน 
หมายเลข 1 นายพิชิต โมกศรี : อิสระ / อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน 
หมายเลข 2 ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก : อิสระ /อดีต ส.ว.น่าน  
หมายเลข 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ : อดีต ปธ.สภา อบจ.น่าน  
หมายเลข 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ : อิสระ / อดีต ส.ว.น่าน  
หมายเลข 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ : อิสระ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

71 

 

7.พะเยา 
หมายเลข 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 2 นายณรงค์ นามวงค์ : อิสระ  
หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า : ฮักพะเยา /น้องชายของ ร.อ.ธรรมนัส หรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ   
หมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล : อิสระ 
8.พิจิตร 
หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ : พัฒนาจังหวัดพิจิตร / 
หมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ : เรารักพิจิตร /อดีตนายก อบจ.พิจิตร 
หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ : ศิษย์หลวงพ่อเพชร /เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา 
หมายเลขท่ี 4 นายมาโนชย์ วัฒนประสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า /อดีต ส.อบจ.อ าเภอทับคล้อ 
หมายเลข 5 นางพัฒนียา มูละ : อิสระ 
9.พิษณุโลก 
หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ : อิสระ  
หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ : พลังพิษณุโลก /อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข : อิสระ  
หมายเลข 5 นายปณต รุจนาญาณิน : อิสระ  
หมายเลข 6 นางสาวยลดา ช่างพินิจ : พรรคเพ่ือไทย  
10.เพชรบูรณ์ 
หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด : อิสระ /อดีต นายก อบจ. 
หมายเลข 2 นายสมพร ค าเนียม : อิสระ /อดีตสมาชิกกองร้อย อส. 
หมายเลข 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ : อิสระ  
หมายเลข 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ : คณะก้าวหน้า 
11.แพร่ 
หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ : ฮักเมืองแป้ /อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย : อิสระ 
หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ : คณะก้าวหน้า 
12.แม่ฮ่องสอน 
หมายเลข 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ : อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ : อิสระ /นายกสมาคมสตรีแม่ฮ่องสอน /ลูกสาวของ นายอนันต์ วงศ์วานิชย์ อดีต
นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนหลายสมัย   
หมายเลข 3 นายอ านาจ แสงสกาย : ชมรมเครือข่ายม้ง  
หมายเลข 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ : อิสระ  
หมายเลข 5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ : อิสระ  
13.ล าปาง (มีผู้ลงสมัคร 7 คน แต่ กกต. รับรองแค่ 6 คน คือเบอร์ 1-6)  
หมายเลข 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย /ลูกสาวของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 
ส.ส.พรรคเพื่อไทย  
หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว : อนาคตล าปาง /นายกสมาคมท่องเที่ยวนครล าปาง 
หมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ : อิสระ /อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
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หมายเลข 4 นายดาชัย เอกปฐพี : พลังล าปาง /อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ 
หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ : อิสระ /อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ 
หมายเลข 6 นายจินณ์ ถาค าฟู : อิสระ /อดีต ส.อบจ.ล าปาง และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ 
@หมายเหตุ ล าปาง / หมายเลข 7 นายสุนทร ใจแก้ว กกต.ไม่รับสมัคร เพราะขาดคุณสมบัติ (ใครกาเบอร์ 7 จะเป็นบัตร
เสีย) 
14.ล าพูน 
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ : พรรคเพ่ือไทย /อดีตรัฐมนตรี พม.สมัยรัฐบาลสมชาย//อดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรม 
สมัยรัฐบาลสมัคร /อดีต ส.ส.หลายสมัย / ลูกชายของ พ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ    
หมายเลข 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ : อิสระ /อดีต ผบก.ภ. จว.ล าพูน  
หมายเลข 3 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน : อิสระ /อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย  
หมายเลข 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม : อิสระ  
หมายเลข 5 นายขยัน วิพรหมชัย : อิสระ 
15.สุโขทัย 
หมายเลข 1 นายมนู พุกประเสริฐ : อิสระ / อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ช่วง 2547-2554 / และยังเป็นพี่ชายชายของ นาง
อนงค์วรรณ เทพสุทิน ภรรยาของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม /อดีต ส.ส.สุโขทัย  
หมายเลข 2 นายวิรัตน์ วิริยะ : อดีต ส.อบจ.เขต 1 / อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์  
16.อุตรดิตถ์ 
หมายเลข 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา : อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์ 
หมายเลข 2 นายโปรย สมบัติ : อิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น 
หมายเลข 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต : อิสระ  
หมายเลข 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล : คณะก้าวหน้า 
 
รายช่ือผู้สมัคร นายก อบจ. ภาคอีสาน 20 จังหวัด (122 คน)  
1.กาฬสินธุ์ 
หมายเลข 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร : กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ /ประธานสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี / ลูกชาย นางชม้อย 
วรามิตร อดีตนายก อบจ.คนเก่า/  
หมายเลข 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล : พรรคเพ่ือไทย /ลูกสาว นายยงยุทธ หล่อตระกูล อดีต นายก อบจ.คนล่าสุด  
หมายเลข 3 นายกิตติพร อินทะสีดา : อิสระ  
หมายเลข 4 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ : “ก้าวหน้า กาฬสินธุ์” 
2.ขอนแก่น 
หมายเลข 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ : อิสระ  
หมายเลข 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ : อิสระ  
หมายเลข 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต : อิสระ  
หมายเลข 4 ดร.อัษฎางค์ แสวงการ : มหานครขอนแก่น /อดีต ส.ว. 
หมายเลข 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ : อิสระ  
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ : อิสระ /อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น 
หมายเลข 7 นายศรุต เบ้าจรรยา : อิสระ  
หมายเลข 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ : อิสระ  
หมายเลข 9 พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ : อิสระ /อดีต รองนายกเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
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หมายเลข 10 นายนพดล สีดาทัน : อิสระ /อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น   
3.ชัยภูมิ 
หมายเลข 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ : อดีต ส.ส. /อดีตรมช.คมนาคม 
หมายเลข 2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ : นายกสมาคมกีฬาฯชัยภูมิ  
หมายเลข 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ : น้องอดีตนายก อบจ. /อดีต ส.ส.ไทยรักไทย /อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรครักผืนป่า
ประเทศไทย  
หมายเลข 4 นายสุชีพ เศวตกมล : อิสระ / อดีต ส.อบจ. 
4.นครพนม 
หมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า /อดีตผู้สมัคร ส.ส.หลายสมัคร  
หมายเลข 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ : ร่วมใจนครพนม /ลูกสาว “สหายแสง” หรือ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย 
หมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ : รวมพลังเพื่อไทย /อดีตนายก อบจ. 2 สมัย  
หมายเลข 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง : อิสระ  
หมายเลข 5 นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ : อิสระ 
5.นครราชสีมา 
หมายเลข 1 ดร.สาธิต ปิติวรา : คณะก้าวหน้า /อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม 
หมายเลข 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล : ร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ /ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.
พาณิชย์ 
หมายเลข 3 นพ.ส าเริง แหยงกระโทก : รักษ์โคราช /อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา 
หมายเลข 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ : อิสระ / อดีตนายก อบจ. คนก่อน 
หมายเลข 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ : อิสระ /อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทย 
6.บึงกาฬ 
หมายเลข 1 นายอภิเดช รักษาโสม : พรรคเพ่ือไทย ลูกเขย นายชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ พรรคเพ่ือไทย  
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น : คณะก้าวหน้า / นายกสมาคมท่องเที่ยวบึงกาฬ  
หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี : พรรคภูมิใจไทย /ภรรยาของ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย /อดีตผู้สมัคร ส.ส.
บึงกาฬ พรรคภูมิใจไทย   
หมายเลข 4 นายนิพนธ์ คนขยัน : อดีต นายก อบจ.  
หมายเลข 5 นายณัฐพล เนื่องชมพู : อดีต ส.ว.บึงกาฬ 
7.บุรีรัมย์ 
หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส : อิสระ / อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ในยุค 2518 
หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ : อิสระ  
หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ : อิสระ  
หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร : อิสระ  
หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ : อิสระ  
หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล : อิสระ  
หมายเลข 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส : อิสระ  
หมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร : พรรคภูมิใจไทย (เครือข่ายกลุ่มเพ่ือนเนวิน มีศักดิ์เป็นหลานชายของ นายเนวิน ชิด
ชอบ)  
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8.มหาสารคาม 
หมายเลข 1 นายทองหล่อ พลโคตร : มหาสารคามพัฒนา 
หมายเลข 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ : พรรคภูมิใจไทย /อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม 
หมายเลข 3 นายชยพล โบราณมูล : อิสระ /อดีตนายก อบต.แวงน่าง 
หมายเลข 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ : พรรคเพ่ือไทย /อดีตรมว.ศึกษาธิการ และอดีต ส.ว. 
9.มุกดาหาร 
หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ : คณะก้าวหน้า /อดีตนายก อบต.หว้านใหญ่ 
หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.ว. 
หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ : รวมพลังพัฒนามุกดาหาร /อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน และอดีตผู้สมัครนายก 
อบจ.  
หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา : อิสระ /อดีตส.ว. และอดีตรองนายก อบจ. 
หมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ : อิสระ /รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร 
10.ยโสธร 
หมายเลข 1 นายวิเชียร สมวงศ์ : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ ส.ส.บุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 
2 ในนามกลุ่มเพ่ือไทย 
หมายเลข 2 นายสมหวัง จ าปาหอม : อิสระ  
หมายเลข 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี : คณะก้าวหน้า /อดีตนายก อบจ.ยโสธร ในนามคณะก้าวหน้า 
11.ร้อยเอ็ด 
หมายเลข 1 นายเอกภาพ พลซื่อ : อดีต ส.ส.หลายสมัย  
หมายเลข 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ : คณะก้าวหน้า /อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด 
หมายเลข 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล : พรรคเพ่ือไทย /อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 4 นายชยพล ญศมูลมณี : อิสระ 
หมายเลข 5 นายโชคชัย ชนะดี : อิสระ 
หมายเลข 6 น.ส.จิราภรณ์ น้อยวิบล : อิสระ 
12.เลย 
หมายเลข 1 นายชวลิตย์ น้อยดี : อิสระ 
หมายเลข 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง : อิสระ /อดีตรองนายก อบจ. 
หมายเลข 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช : อิสระ /อดีตส.อบจ.เลย เขต อ.วังสะพุง 
หมายเลข 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ : กลุ่มพัฒนา/ อดีตนายก อบจ.เลย   
หมายเลข 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ า : ทางสายใหม่เปลี่ยนเลย /อดีต ส.อบจ.เขตอ าเภอหนองหิน 
หมายเลข 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง : อิสระ /อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลต าบลปากชม 
13.ศรีสะเกษ 
หมายเลข 1 นายไชยยงค์ เวชกามา : อิสระ 
หมายเลข 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ : อิสระ  
หมายเลข 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร : อิสระ 
14.สกลนคร 
หมายเลข 1 นายชัยมงคล ไชยรบ : คิดต่างสร้างเมือง /อดีตนายก อบจ.สกลนคร  
หมายเลข 2 นายชูพงษ์ ค าจวง : พรรคเพ่ือไทย /อดีตนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

75 

 

หมายเลข 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล : คณะก้าวหน้า /ลูกชายอดีต ส.ส.สกลนคร 
หมายเลข 4 นายวิชัย สีนุเดช : อิสระ 
หมายเลข 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ : ตุ้มโฮมเมืองสกล / อดีตนายก อบต.โพธิไพศาล 
หมายเลข 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี : อดีตนายก อบจ. ปี 47-50 
15.สุรินทร์ 
หมายเลข 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา : พรรคเพ่ือไทย /อดีตนายก อบจ. 
หมายเลข 2 นายมานพ แสงด า : คณะก้าวหน้า /อดีตนายก อบต.สลักได  
หมายเลข 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน : อิสระ  
หมายเลข 4 นายเมธี สอนจิตต์ : อิสระ  
หมายเลข 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร : สุรินทร์รวมใจ /อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 พรรคภูมิใจไทย 
หมายเลข 6 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย : อิสระ /อดีตผู้อ านวยการ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ 
หมายเลข 7 นายประดุจ มั่นหมาย : อิสระ /ผู้สมัครอิสระ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย 
16.หนองคาย 
หมายเลข 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร : รักหนองคาย /อดีตนายก อบจ.หนองคาย 
หมายเลข 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล : เพื่อไทย /นักธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์ ไทย-ลาว เจ้าของบริษัทเดือนสวรรค์   
หมายเลข 3 นายกฤษภณ หล้าวงษา : คณะก้าวหน้า /อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล  
หมายเลข 4 นายสมคิด บาลไธสง อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคเพ่ือไทย 
17.หนองบัวล าภู 
หมายเลข 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน : คณะก้าวหน้า 
หมายเลข 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย : อิสระ  
หมายเลข 3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ : กลุ่มรักหนองบัว  
หมายเลข 4 นางสาวจิรายุ สนามพล : อิสระ  
หมายเลข 5 นายรงศร โสภาบุตร : อิสระ  
หมายเลข 6 นายวิชัย สามิตร : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.ส.เขต 3 พรรคเพ่ือไทย 
หมายเลข 7 นายสมภาร สุขอ้วน : อิสระ  
18.อ านาจเจริญ 
หมายเลข 1 นายสว่าง นาคพันธ์ : อิสระ  
หมายเลข 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี : พลังอ านาจเจริญ /อดีตผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐ 
หมายเลข 3 น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล : ภูมิใจไทอ านาจเจริญ  
หมายเลข 4 นายชัยศรี กีฬา : คณะก้าวหน้า /อดีตส.ส.อ านาจเจริญ พรรคเพื่อไทย 
หมายเลข 5 นายพนม ประเสริฐศรี : อิสระ / 
19.อุดรธานี 
หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล : อิสระ 
หมายเลข 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 3 นายวิเชียร ขาวข า : เพื่อไทยอุดรธานี /อดีต นายก อบจ. / อดีต ส.ส. 
หมายเลข 4 น.ส.อิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ : เพ่ือนอุดรธานี 
หมายเลข 5 นายศักดา เกตุแก้ว : อิสระ / นักธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเลข 6 นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล : อิสระ /อดีตผู้สมัคร ส.ส.เสรีรวมไทย 
หมายเลข 7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ : อิสระ /อดีตแกนน ากลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย 
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20.อุบลราชธานี 
หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ : คณะก้าวหน้า 
หมายเลข 2 น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ / อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ : อนาคตของชาวอุบล /อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ 
หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ : กลุ่มอุบลคนดี /อดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ  
หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ : พรรคเพ่ือไทย /อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย 
หมายเลข 6 นายถนอม คะตะวงศ์  
หมายเลข 7 นายพรวิชัย มิ่งวงษ์  
 
รายช่ือผู้สมัคร นายก อบจ. ภาคใต้ 14 จังหวัด (53 คน) 
1.กระบี ่
*หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล : รักษ์กระบี่/ อดีต นายก อบจ.6 สมัย / นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  
2.ชุมพร 
หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ : ผึ้งงาน  
หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย : อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์  
หมายเลข 3 นายนพพร อุสิทธิ์ : พลังชุมพร /อดีตประธานสภา อบจ. 
3.ตรัง 
หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ : กิจปวงชน /ทีมงานของ นายกิจ หลีกภัย อดีต นายก อบจ./ เป็นน้องชายของ 
สมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง ประชาธิปัตย์ / เป็นบิดา สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง ประชาธิปัตย์  
หมายเลข 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย : ตรังพัฒนาเมืองตรัง /เป็น น้องชาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ประชาธิปัตย์  
หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก : ตรังก้าวใหม่ 
4.นครศรีธรรมราช 
หมายเลข 1 นายอ านวย ยุติธรรม : นครประชารัฐ /อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  น้องชายของนายสายัณห์ 
ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ 
หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช : พลังเมืองนคร / เป็นมารดา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์  
หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น : ทิศทางใหม่  
หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ : นครก้าวหน้า /- เจ้าของและผู้อ านวยการ รพ.นครพัฒน์  
หมายเลข 5 นายนนทิวรรธิ์ นนทภักดิ์ : อิสระ /อดีตเลขาของ นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สาธารณสุข, อดีต ส.ส. 
หมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน : คนรักเมืองคอน / หรือ ผู้การฯตี๋ อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกท่ี 41 
หมายเลข 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ : อดีตนายก อบจ. / น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ 
หมายเลข 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน : อิสระ 
5.นราธิวาส 
หมายเลข 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน : อดีตนายก อบจ.หลายสมัย   
หมายเลข 2 นายร ารี มามะ : อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ 
หมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ : คณะก้าวหน้า /นายกสมาคมนักธุรกิจนราธิวาส  
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6.ปัตตานี 
หมายเลข 1 นายรุสดี สารอเอง : อดีต ส.อบจ.  
หมายเลข 2 นายเศรษฐ อัลยุฟรี่ : อดีตนายก อบจ. 
7.พังงา 
หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม : ร่วมสร้างพังงา  
หมายเลข 3 นายบ ารุง ปิยนามวาณิช : อดีต นายก อบจ. 
8.พัทลุง 
หมายเลข 1 นายภุชงค์ วรศรี : อดีตประธานสภา อบจ.  
หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร : อดีตนายก อบจ.  
หมายเลข 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ : อิสระ 
9.ภูเก็ต 
หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ : คนบ้านเรา /อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต  
หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ : ภูเก็ตหยัดได้ /อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 
พรรคประชาธิปัตย์ 
หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ : คณะก้าวหน้า  
หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร : ภูเก็ตปุ้นเต่  
หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ : อิสระ 
10.ยะลา 
หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา : ยะลาพัฒนา /อดีตนายก อบจ.ยะลา 
หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด : ยะลาประชารัฐ /อดีตผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา เมื่อปี 2544 
11.ระนอง 
หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธิยาณี : รวมพลังระนอง /อดีตรองประธาน ส.อบจ.ระนอง ทีมรวมพลังระนอง 
หมายเลข 2 นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์ : ระนองก้าวหน้า /อดีต ส.ว.ระนอง 
หมายเลข 3 นายสมมารถ จ าปาดะ : อิสระ /อดีตรองนายก อบต.บางหิน 
12.สงขลา 
หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ : อิสระ / อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อธรรม  
หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล : สงขลาประชารัฐ  
หมายเลข 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ : พรรคประชาธิปัตย์ /อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน /นายกสมาคมศิษย์เก่ามหา
วชิราวุธ  
หมายเลข 4 นางภัทราวรรณ ข าตรี : เพ่ือสังคม 
หมายเลข 5 นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว : อิสระ  
หมายเลข 6 นายวชิรวิทย์ ภัสระ 
13.สตูล 
หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา : พรรคประชาธิปัตย์ /อดีตก านัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 
หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : สตูลสันติธรรม /อดีตนายก อบจ.สตูล  
หมายเลข 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ : อิสระ  
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หมายเลข 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล : เพื่อไทยอนาคตสตูล 
14.สุราษฎร์ธานี 
หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว : อิสระ /(ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา 
หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ : อดีต ส.ส.สุราษฎร์ฯ ประชาธิปัตย์ หลายสมัย  
หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม : อดีตนายก อบจ. /และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนาม
อิสระ  
หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร : อิสระ  
หมายเลข 5 นางจิราวรรณ สารสิทธิ์ : อิสระ /อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว : อิสระ /อดีตก านัน ต.ทุ่งกง และอดีตนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี 
หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ : คณะก้าวหน้า 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/scoop/451033 
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7 ธ.ค. 2563-00:02 น. 
ชกไม่มีมุม – ต ารวจกับ กกต. บทบาทในศึก อบจ.  
 ต ารวจกับกกต. บทบาทในศึกอบจ. - อีกแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้นเอง จะถึงวันเลือกตั้งนายกอบจ.และ
สมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ อันเป็นการเมืองระดับท้องถิ่น ประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ที่มีความส าคัญอย่างมาก
ทีเดียว แถมงวดนี้ มีบรรยากาศแปลกใหม่ เมื่อคณะก้าวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมทีมผู้สมัคร
ใน 42 จังหวัด ประกาศสร้างการเมืองท้องถิ่นยุคใหม่ ยุคของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ๆ 
หวังจะเปลี่ยนจากท่ีเคยเป็นยุคของบ้านใหญ่ ยุคของผู้ทรงอิทธิพลในพ้ืนที่ เท่ากับว่าศึก อบจ.ที่จะเลือกตั้งกันในวันที่ 20 
ธันวาคมนี้ จะคึกคักเข้มข้นอย่างมาก 
 จะเป็นปะทะระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ ในสนามท้องถิ่น อย่างน่าจับตามอง! ก่อนหน้านี้ ก็ได้เห็น
บรรยากาศอันดุเดือดในหลายๆ พ้ืนที่ น่าเชื่อว่าเป็นขบวนการมุ่งสกัดกั้นขัดขวางคณะก้าวหน้า อย่างร้อนแรง  อัน
เนื่องจากการโหมกระแสเป็นผู้ชักใยม็อบนักเรียนนักศึกษา ไปจนถึงข้อโจมตีเรื่องสถาบัน  ทั้งโดยความเข้าใจไปเองตาม
การปั่นกระแส และทั้งเป็นมวลชนจัดตั้งของนักการเมืองบางพรรค ด้วยหวาดผวาว่าจะพ่ายแพ้ศึกอบจ. อีก 2 สัปดาห์ที่
เหลือ ยิ่งต้องจับตามองขบวนการนี้ ว่าจะยิ่งเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นหรือไม่ ซึ่งต้องทอดสายตามองไปยังการควบคุม
สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ในด้านต ารวจนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 
รองผบ.ตร.มือดี วางมาตรการเข้ม ให้ศึกอบจ.สงบเรียบร้อยท่ีสุด!  ตั้งแต่ดูแลความสงบเรียบร้อย ไม่ให้กระทบกระท่ัง
ระหว่างผู้สมัคร การดูแลประชาชนให้เดินทางสะดวกในวันเลือกตั้ง การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายหีบบัตร และ
การจัดเลือกตั้ง ที่ส าคัญพ้ืนที่ผู้มีอิทธิพล ต้องระดมกวาดล้างซุ้มมือปืน เพ่ือไม่ให้เป็นเครื่องมือข่มขู่ปองร้าย  
 ส่วนกกต.ผู้รับผิดชอบการจัดเลือกตั้งโดยตรง เริ่มเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า จะเกิดสูตรพิสดาร มี
บัตรเขย่ง เหมือนคราวเลือกตั้งส.ส.หรือไม่!? รวมทั้งกรณีการคุกคามการลงสนามของนายธนาธรและคณะก้าวหน้า ใน
บางพ้ืนที่ อันส่อให้เห็นว่าเป็นขบวนการตีรวนไม่ให้คณะก้าวหน้าสามารถหาเสียงพบปะประชาชนได้ตามปกติ  กกต.จะ
ยื่นมือเข้ามาแก้ไขอะไรหรือไม่!? แต่สิ่งที่กกต.กระท าคือ ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อร้องเรียน ว่าการเคลื่อนไหวของ
แกนน าคณะก้าวหน้า เข้าลักษณะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ ถ้าผิดจริงต้องโดนจ าคุก โดนตัดสิทธิการเมือง และอาจ
กระทบถึงผู้สมัครอบจ.ของคณะก้าวหน้าด้วย 
เหมือนการกลับคืนฟอร์มเดิมๆ สูตรเดิมๆ ของ กกต.จริงๆ!! 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5473724 
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วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : เปิดนโยบายตัวเต็งนายก อบจ.โคราช ‘ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล’ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 
กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ 

 
 
 การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ผู้สมัคร นายก อบจ. นครราชสีมา ที่
ก าลังเป็นที่จับตามมองมาก และเป็นตัวเต็งว่าที่ นายก อบจ.นครราชสีมา  คือ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก 
อบจ. หมายเลข 2 กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ วิสัยทัศน์“สังคมไทย การเมืองไทย จะเจริญรุ่งเรืองได้คนในชาติต้องรู้รัก
สามัคคี มีวินัย” ร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ “ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงกับชาวบ้าน พี่น้อง ประชาชน อสม. พร้อมแนะน าตัว โดย
ลงพ้ืนที่พร้อมทีมงาน อาทิ นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (น้องสาว) อดีต สส.นครราชสีมา , นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจ
โกศล (น้องเขย) อดีต สว.นครราชสีมา รวมทั้งผู้สมัคร ส.อบจ.ที่สนับสนุนร่วมลงพ้ืนที่ โดยการลงพ้ืนที่ช่วงนับถอยหลัง
วันเลือตั้ง 20 ธ.ค. 2563 ครบทั้ง 32 อ าเภอตามท่ีตั้งใจแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างลงพ้ืนที่อ าเภอขนาดใหญ่รอบที่ 2 เช่น 
อ.ปากช่อง, อ.เสิงสาง, อ.เมือง, อ.สูงเนิน และการลงพ้ืนที่ 90 ชุมชน อ.เมือง อาทิ ชุมชนวัดบูรณ์, ชุมชนวัดหนองบัว
รอง, ชุมชนหนองไผ่ล้อม, ชุมชนสวายเรียง, ชุมชนวัดท่าตะโก, ชุมชนวัดสามัคคี เป็นต้น แบบเดินเคาะประตูบ้านท าให้
เสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนคึกคักมากทวีคูณ 
 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล เบอร์ 2 กล่าวว่า ตนมีความพร้อม มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขออาสามา
ท างานรับใช้พ่ีน้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ดิฉันอยากฝากบอกพ่ีน้องประชาชนชาวจ.นครราชสีมา ทั้ง 32 อ าเภอ 
ดิฉันรู้สึกดีใจอย่างมากพร้อมดูแลท างานในฐานะลูกหลานคุณย่าโม ท าทุกอย่างทุกมิติให้ดีขึ้น และเสียงสะท้อนที่พ่ีน้อง
ประชาชนว่าต้องการอะไร แบบไหน ร่วมคิดร่วมท าร่วมตรวจสอบในการท างาน เราจะมาร่วมกันสร้างคน โดยโครงสร้าง
นโยบายที่ใช้ คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างสุขภาพ, ด้านการศึกษาสร้างอนาคตของโคราช, การสนับสนุนสตาร์ท
อัพ,  ด้านการเกษตรสร้างรายได้, ด้านเศรษฐกิจดี การเติบโตของเศรษฐกิจโคราชที่เราต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น 
มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น ,  ด้านโลจิสติกส์ภูมิภาค และขนส่งเพ่ือคุณ , ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
สร้างสรรค์-โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน , ด้าน E-Sport, เมืองโอโซนสร้างสุข , สาธารณูปโภคสร้างคุณภาพชีวิต , ด้าน
สาธารณูปโภค ขยะสร้างมูลค่า  รวมทั้งการบูรณาการ 3 พ่ีน้องท้องถิ่น, Co-Working Space เป็นต้น   
 ดร.ยลดา กล่าวต่อว่า การลงพ้ืนที่ครบทั้ง 32 อ าเภอได้บอกกับพ่ีน้องประชาชนบอกนโยบายและรับฟัง
ปัญหาที่เขาต้องการให้เราท า ส่วนเรื่องเร่งด่วน อาทิ สาธารณูปโภคสร้างคุณภาพชีวิต สร้างและซ่อมถนนหนทางให้ดีขึ้น
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนโคราช สิ่งที่จะน าความเจริญไปสู่ทุกพ้ืนที่ได้ก็คือ “ถนน”ตนไปมาครบทั้ง 32 อ าเภอทั่ว
โคราชรับฟังข้อเสนอแนะจากพ่อแม่พ่ีน้อง ปัญหาเรื่องของถนนที่“ซ่อมแล้ว ซ่อมอีก” ซึ่งตนคิดว่าถนนหนทางที่ดี เป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการสัญจรที่จะสามารถอ านวยความสะดวก คล่องตัว และความปลอดภัยในการเดินทางของพ่ีน้อง 
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 พร้อมกันนี้อยากผลักดันโครงการที่เกี่ยวกับถนนให้การสร้าง การซ่อมแซมที่อยู่ในขอบเขตของ อบจ.ให้มี
สภาพที่ใช้งานได้ดี แข็งแรง คงทน และปลอดฝุ่น เพ่ือให้พ่ีน้องสามารถเดินทางท างานประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ยังเรื่องของ “Startup” ประเทศไทยพูดถึง Thailand 4.0 มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยุคที่
ประเทศต้องถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แต่องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนอย่าง Startup ของคน
โคราชยังมีไม่มากนัก ในส่วนของนโยบายคนโคราชสร้างฯ จึงอยากจะส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่หรือสตาร์ทอัพ 
(Startup) ของคนโคราช ให้เพ่ิมมากขึ้น จัดอบรมทักษะในการท าธุรกิจด้านต่างๆ ที่จ าเป็น  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตรวจสอบ” โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท าให้โปร่งใส และการใช้งบประมาณของ อบจ.เกิดจากการร่วมกันคิดและ
เสนอโครงการมาจากพ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้การใช้งบประมาณส าหรับโครงการต่างๆ สามารถน าไปแก้ปัญหาของพ่ี
น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด ที่ส าคัญที่สุดต้องสามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณนั้นได้อย่างถูกต้อง และโปร่งใส
ที่สุด 
 โดยอยากจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พ่ีน้องประชาชนสามารถเข้าถึงเพ่ือตรวจสอบงานที่ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยผลักดันให้มี 1. Mobile Application หรือ Web Application ส าหรับตรวจดูสถานที่การจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการตรวจรับงาน ระยะเวลารับประกัน รายละเอียดผู้รับเหมา หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น , 2. ให้มีระบบ QR 
Code ส าหรับทุกงานจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อสแกน QR Code ระบบจะต้องแสดงข้อมูลทั้งหมดได้โดยง่าย และ 3. ให้มีระบบ
แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Mobile Application หรือ Web Application จากพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณค่ะ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/536871 
 
  

https://www.naewna.com/local/536871
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7 ธ.ค. 2563-09:31 น. 
กระแส ก้าวหน้า สนาม เลือกตั้ง “ท้องถิ่น” สะท้อน การเมือง 
 

 
 
 กระแส ก้าวหน้า - การเคลื่อนไหวของ“คณะก้าวหน้า”ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น คึกคักหนักแน่น เป็น
ความคึกคัก หนักแน่น ไม่เพียงแต่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เดินสาย
ลงพื้นที่ในแต่ละเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง หากแต่ “ส่วนกลาง”กับ“พ้ืนที่”ก็เชื่อมต่อ เนื่องจากทีมของ“คณะก้าวหน้า”สืบ
ทอดประสบ การณ์และความจัดเจนมาจากพรรคอนาคตใหม่ แต่ละลีลา แต่ละจังหวะก้าวจึงน่าจับตาติดตามทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่ “ออนไลน์” โซเชี่ยล มีเดีย 
 ถามว่าอะไรคือ “ภาพ”ที่ได้เห็นอย่างเจนตา และฝังลึกลงไปในจิตใจ ค าตอบก็คือ เป็นภาพการประกบ
ระหว่างผู้สมัคร หากไม่ใช่กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็ต้องเป็น กับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ 
วานิช ตามมาด้วยรายละเอียดของ“นโยบาย”แต่ละพ้ืนที่ แต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะมองไปยังนนทบุรี ไม่ว่าจะมองไปยังตาก 
ไม่ว่าจะมองไปยังนราธิวาส ไม่ว่าจะมองไปยังชลบุรี ไม่ว่าจะมองไปยังสกลนคร ไม่ว่าจะมองไปยังบึงกาฬ 
ล้วนเห็นการเกาะติดใน “พื้นที่”ของ“ผู้สมัคร” 
 ภายในกระบวนการเคลื่อนไหวนี้มีกระแสและการ ต่อต้านในพ้ืนที่หรือไม่  ตอบได้เลยว่ามี โดยเฉพาะใน
ห้วงแรกๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์
และที่อึกทึกครึกโครมเป็นอย่างมากคือที่นครศรีธรรมราช ความน่าสนใจอยู่ที่ ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่
ว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล ไม่ว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช หลีกเลี่ยงการปะทะ หลีกเลี่ยงการตอบโต้ 
เน้นในเรื่อง “นโยบาย” เน้นในเรื่องตัว “ ผู้สมัคร” อย่างแน่วแน่ 
 ถามว่าการเคลื่อนไหวของ“คณะก้าวหน้า”สามารถ ก่อให้เป็น“กระแส”ได้หรือไม่ ค าตอบเรื่องนี้ไม่
เพียงแต่ดูจากปฏิกิริยาของ “บ้านใหญ่”ในแต่ละพ้ืนที่เท่านั้น หากแต่สมควร ติดตามการตอบโต้และกลั่นแกล้งเล่นงาน
ต่อ“คณะก้าวหน้า” 
และรอดูผลการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5479251 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5479251
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/col06p1-5.jpg
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.42 น. 
นับถอยหลัง...สนาม อบจ.แพร่ 'ประสงค์-สุภวัฒน์' ลงชิงเก้าอี้ 'พ่อเลี้ยงเอน' 
จังหวัดแพร่ มี 24 เขตเลือกตั้ง ต้องการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือ ส.อบจ. เพียง 24 คน 
 

 
 
 ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ มี 24 เขตเลือกตั้ง ต้องการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือ ส.อบจ. 
เพียง 24 คน แต่ในครั้งนี้ หลังจากปิดรับสมัครมีผู้เข้ามาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.แพร่) 
จ านวน 3 คน และ ส.อบจ. มีผู้เข้ามาสมัครมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 91 คน คุณสมบัติไม่ผ่าน 3 คน คงเหลือ 88 คน 
จาก 24 เขตเลือกตั้ง 
 ในส่วนของผู้สมัครนายก อบจ.แพร่ นั้นก็เป็นไปตามคาดหมาย คือ “พ่อเลี้ยงเอน” นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 
อดีตนายก อบจ.แพร่ ลงสมัครซึ่งจับสลากได้หมายเลข 1 นายประสงค์ ชุ่มเชย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ ได้
หมายเลข 2 ส่วนหมายเลข 3 คือ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. ) แพร่ 
ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า จังหวัดแพร่ 
 งานนี้ถือว่าเป็นการวัดใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะผู้สมัครทั้ง 3 คนชัดเจนในการหาเสียง โดยเฉพาะ 
“พ่อเลี้ยงเอน” อดีตนายก อบจ.แพร่  จาก “กลุ่มฮักเมืองแป้” ชูนโยบายเดิมที่เคยท าไว้ ภายใต้สโลแกนที่เป็นค าง่าย ๆ 
ไม่ต้องคิดมาก “สานงานต่อ ก่องานใหม่” มาพร้อมกับทีมผู้สมัคร ส.อบจ. ในนามกลุ่มฮักเมืองแป้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีต 
ส.อบจ. และผู้น าท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อดีตนายก อบต. รวม 22 คนที่ส่งลงเกือบทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่งแต่
ละคนก็มีดีกรีความเป็นผู้น าที่ค่อนข้างโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ 
 ทางด้านผู้สมัครหมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย ก็คร่ าหวอดอยู่ในวงการการเมืองของเมืองแพร่ มาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัด หรือระดับอ่ืน ๆ รวมถึงเคยลงสนามใหญ่มาแล้ว แถมยังเคยเป็นอดีต ส.
อบจ. ซึ่งอยู่ในทีมบริหารของ อบจ.แพร่ ในยุคต้น ๆ ในครั้งนี้ลงสมัครในนามอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับพรรคหรือกลุ่มใด ชู
นโยบาย “เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ลุยออกหาเสียงทุกพ้ืนที่ ยินดีต้อนรับ ส.อบจ.ทุกสังกัดที่จะมาร่วมอุดมการณ์ 
 สุดท้ายที่ผู้สมัครนายก อบจ.แพร่ คนรุ่นใหม่ไฟแรง ออกตัวแรง โดยมีหัวหน้าคณะมาร่วมเปิดตั ว นั่นคือ 
“ส.จ.ลี่” นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 3 จากคณะก้าวหน้า ซึ่งต้องวัดใจกันอีกทีว่า ฐานเสียงของ
คนรุ่นใหม่ยังไฉไลเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะในการเลือกตั้งครั้งก่อน ส.ส.แพร่ ทั้ง 2 คน ก็ได้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค ในสมัยนั้น มาลงพ้ืนที่จนคะแนนเสียงล้นหลาม และในครั้งนี้ก็มาอภิปรายขอโทษที่ท าให้ชาวแพร่ผิดหวัง 
เพราะ ส.ส.ทั้ง 2 คน แปรเปลี่ยนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังเน้นย้ า “ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่อนาคตใหม่ของคนแพร่” 
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 นับถอยหลังก็เหลือเพียงอีกสิบกว่าวัน ก็จะถึงวันหย่อนบัตรเลือกนายก อบจ. และ ส.อบจ. กันแล้ว 
ส าหรับในพ้ืนที่ จ.แพร่ มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแน่นอน เพราะเบอร์ 1 “พ่อเลี้ยงเอน” ถือเป็นแชมป์เก่า ที่มีฐาน
เสียงทั่วทั้งจังหวัด แถมยังเคยท าผลงานให้ประชาชนชาวแพร่มาอย่างต่อเนื่อง การลงสนามครั้งนี้จึงเรียกว่าเดินหน้าสู้
เพ่ือรักษาเก้าอ้ีนี้ให้ได้ แต่ก็ต้องระวังผู้สมัครอีก 2 คน ที่เรียกกันตรง ๆ ว่า “หาญกล้า” มาลงแข่งสู้ 
 ส่วนเบอร์ 2 ก็มุ่งมั่นลงพ้ืนที่หาเสียง ทั้งรวบรวมฐานคะแนนเก่า ๆ ที่เคยร่วมงานกันไว้ มาคราวนี้สนามนี้ 
ขอสู้เต็มที่ ไม่เคยท้อ ก็หวังว่าชาวแพร่ จะมองเห็นในความพยายามที่ จะท าให้คนแพร่ อยู่ดีมีสุข มาร่วมกันเปลี่ยน
อนาคตที่ดีกว่า 
 ขณะที่คนสุดท้าย เบอร์ 3 ก าลังเก็บแต้มในช่วงเกือบโค้งสุดท้าย และก าลังวัดฐานเสียงในตอนนี้ เดินหน้า
เก็บแต้มทั้งเคาะประตูบ้าน เข้าหาทุกชุมชนกันทั้งวัน ทุกวัน ก็อย่างที่รู้ ๆ กันว่า ในสมัยเลือกตั้ง ส.ส .ครั้งที่ผ่านมา คน
แพร่เลือกพรรคหรือเลือกคน 
 อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 คน พร้อมที่จะเข้ามารับใช้พ่ีน้องชาวแพร่ แต่ก็อยู่ที่ว่า ชาวบ้านจะเลือกให้ใครเข้ามา
บริหาร และพัฒนาจังหวัด คงต้องรอวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันชี้ชะตาว่า ใครจะปักธงที่นี่ ใครจะได้เข้ามานั่ง
เก้าอ้ีตัวนี้!!!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811375 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/811375
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7 ธ.ค. 2563-12:14 น. 
Footnote: สนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ สนามทดสอบก าลังการเมือง 
 

 
 
Footnote: สนามเลือกตั้ง อบจ. เชียงใหม่ สนามทดสอบก าลังการเมือง 
 คล้อยหลัง นายจตุพร พรหมพันธุ์ เดินทางไปปราศรัยสนับสนุน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ที่เชียงใหม่ไม่
น า น  ก็ มี จ ด ห ม า ย จ า ก  น า ย ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร  เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ เ ลื อ ก  น า ย พิ ชั ย  เ ลิ ศ พ ง ษ์ อ ดิ ศ ร   
เพียงเท่านี้ก็คาดหมายได้เลยว่า สนามเลือกตั้งนายกอบจ.เชียง ใหม่จักต้องร้อนแรงเป็นอย่างมาก  เพราะว่า นายพิชัย 
เลิศพงษ์อดิศร ลงสมัครโดยมีเงาของพรรค เพ่ือไทยทอดทะมึนอยู่เบื้องหลัง ก่อนหน้านี้ทั้ง นายสมชัย วงศ์สวัสดิ์ และ
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็เคยปราศรัยสนับสนุนมาแล้ว เมื่อส าทับโดยจดหมายเขียนด้วยลายมือของ นายทักษิณ ชิน
วัตร พร้อมกับยืนยันภาพคู่ระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สถานะของ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร 
จึงย่อมจะไม่ธรรมดา เท่ากับการแสดงออกของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ สนับสนุน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ท้าทาย
โดยตรงไปยังพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยอันมีเครดิต นายทักษิณ ชินวัตร รับรอง 
 ถามว่า นายจตุพร พรหมพันธุ์ เอาอะไรมาเป็นเครื่องค้ ายันให้กับชื่อ เสียงและเกียรติภูมิในทางการเมือง
ของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ว่ามีความเหมาะสมมากกว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  ค าตอบก็คือ เอาสถานะแห่งความ
เป็นประธานนปช.ซึ่งมีเกียรติประวัติในการต่อสู้ในทางการเมืองมาอย่างยาวนาน นี่ย่อมท าให้จ าเป็นต้องทบทวนสถานะ
ของ"นปช."  
 ถามว่าภายหลังการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 ภายหลังการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2557 สถานะของนปช.เป็นอย่างไรในทางการเมือง ค าตอบเห็นได้จากการต้องประสบกับคดีความ
มากมาย บ้างก็ติดคุก ติดตะราง บ้างก็รอดพ้น แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวในนามของนปช.ได้เหมือนในอดีต  นับแต่ปี 
2557 เป็นต้นมาก็ไม่เคยมีการประชุมตามโครงสร้าง 
 แม้จะยังมีประธาน แม้จะยังมีเลขาธิการ แม้จะยังมีที่ปรึกษาด ารงคงอยู่ก็ตาม การเลือกตั้งนายกอบจ.
เชียงใหม่ จึงเป็นสนามอันก่อให้เกิดการปะทะ อย่างแหลมคมยิ่งระหว่างฝ่ายที่สนับสนุน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร กับ 
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ใครจะได้รับชัยชนะ ใครจะประสบความพ่ายแพ้ ย่อมพิสูจน์จากผลการเลือกตั้งในวันที่ 20 
ธันวาคม 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5480391 
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7 ธันวาคม 2563 - 12:30 น. 
อบจ.คนคอน พิษรักแรงแค้น ตัวแปรชัยชนะ 
 

 
 
สังเวียน อบจ.เมืองคอน ยังเป็นศึกคน ปชป. และน่าจับตา ตระกูล "เสนพงศ์" ไม่ลงสนาม แต่จะล้างแค้นใคร   
 นครศรีธรรมราช ก าลังเผชิญภัยน้ าท่วม ทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ต่างลงไปช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เดินทางไปให้ก าลังใจชาวเมืองคอน บังเอิญช่วงน้ าท่วม ก็
มีการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั้งหลาย ก็ระมัดระวัง ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ส าหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช มีผู้เสนอตัวมากถึง 8 คน ประกอบด้วยเบอร์ 1 อ านวย ยุติธรรม ทีม
นครประชารัฐ ,เบอร์ 2 กนกพร เดชเดโช  ทีมพลังเมืองนคร,เบอร์ 3 อนันต์ ทองอุ่น ทีมทิศทางใหม่นครศรีฯ , เบอร์ 4 
นพ.อิสระ หัสดินทร์ ทีมนครก้าวหน้า,เบอร์ 5 นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ผู้สมัครอิสระ, เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน 
ทีมคนรักเมืองคอน, เบอร์ 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ ทีมท าทันที และเบอร์  8 นายพงษ์ฐกร ไพริน ผู้สมัครอิสระ 
ยี่ห้อ ปชป. 
 แม้พรรคประชาธิปัตย์ จะมีมติอย่างเป็นทางการว่า ไม่ส่งคนลงสมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช แต่คน
คอนมองว่า “กนกพร เดชเดโช” ภรรยาวิฑูรย์ เดชเดโช อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช และมารดา ชัยชนะ เดช
เดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 6 คือตัวแทน ปชป.  
 “กนกพร” เปิดตัวช่วงบุญกฐิน ในนามกลุ่มพลังนคร ก็ลุยหาเสียงทันที เธอคลุกคลีอยู่ในการเมืองท้องถิ่น
มานาน ตระกูล “เดชเดโช” มีฐานเสียงหลักอยู่ใน อ.ร่อนพิบูลย์ โดยการเลือกตั้ง ส.ส.หนที่แล้ว “สจ.แทน” ชัยชนะ 
สวมเสื้อ ปชป.ลงสนาม เขต 6 (ร่อนพิบูลย์ ลานสกา ช้างกลาง และนาบอน) อีกต าแหน่งหนึ่งของกนกพร คือประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงมีเสียงจากกลุ่มสตรีทั่วจังหวัดให้การสนับสนุน 
 
อดีตคน ปชป. 
 ตระกูล “บุณยเกียรติ” อยู่กับพรรค ปชป.มานานกว่า 30 ปี และพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช ก็ถือว่าเป็นลูกหม้อ ปชป. ยกเว้นการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา พิชัยไปช่วยผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ หลังคดีความเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบจ.จบลง พิชัย บุณยเกียรติ ในนามทีมท าทันที ประกาศขอทวง
คืนโอกาสในการพัฒนาเมืองคอนและต าแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช  แน่นอน วันนี้ พิชัยในฐานะคนใน
ตระกู ล  “บุณยเกี ย รติ ”  ไม่ เกี่ ยวกับ  ปชป.  หรื อ  พปชร .  ต้ องฝ่ าด่ านสกั ดมากมาย  ที่ ส าคัญ ตระกู ล   
“เ สนพงศ์ ”  ไม่ ลงสนามก็จ ริ ง  แต่ นั กการ เมื อ งตระกู ลนี้  ค ง ไม่ยอมให้ พิชั ย ได้ เป็ น ใหญ่ ใน  อบจ .แน่ ๆ  
ตัวสอดแทรก 
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 ผู้สมัครนายก อบจ.อีก 2 คน คือ อนันต์  ทองอุ่น ทีมทิศทางใหม่นครศรีฯ อดีตท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
และ อ านวย ยุติธรรม ทีมนครประชารัฐ น้องชาย สายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 7 ก็จัดอยู่ในกลุ่มฐาน
เสียงเดียวกัน ส าหรับ นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ นักการเมืองท้องถิ่นเมืองปากพนัง คนสนิทของ วิทยา แก้วภราดัย อดีต 
ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกหาเสียง โดยชูนโยบายการเมืองสีขาวมานาน   เช่นเดียวกับ นพ.อิสระ หัสดินทร์ ที่ลงเล่น
การเมืองท้องถิ่นหลายหนแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เมื่อการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ปี 2557 มาโนช เสน
พงศ์ ได้ 262,943 คะแนน ,พิชัย บุณยเกียรติ ได้ 192,062 คะแนน และ นพ.อิสระ หัสดินทร์ ได้ 23,338 คะแนน  กอง
เชียร์คณะก้าวหน้า ดันไปบอกว่า “อิสระ” ได้อันดับ 2 แพ้ผู้ชนะไม่ก่ีแต้ม ก็เชียร์กันเว่อร์วังไปหน่อย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451079 
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