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ข่าวประจ าวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ติวเข้มผู้ตรวจการเลือกตั้ง 12 
2 แนวหน้าออนไลน์ โดนอีก! กกต.สั่งถอนชื่อ 19 ผู้สมัคร ส.อบจ. พบถือหุ้นสื่อ-ท าผิด กม.การพนัน 13 
3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิก อบจ.19 ราย 15 

4 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. สั่งถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพ่ิม 19 ราย ชี้ เข้าข่ายต้องห้าม 17 

5 สยามรัฐออนไลน์ กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.เพ่ิมอีก "19ราย" ส่วน "12ราย" ห้ามลงสมัคร 19 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต.สั่งถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพ่ิม 19 ราย 21 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ อบจ.ขอนแก่น โชว์บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ป้องกันการเกิดบัตรเสีย 23 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ติวเข้มวิทยากร-เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 25 
3 มติชนออนไลน์ งบเลือกตั้ง อบจ.สงขลาบาน เหตุแบ่งหน่วยย่อยเยอะ ผลจากมาตรการป้องโควิด 26 

4 สยามรัฐออนไลน์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ท า

ความเข้าใจขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ. 

27 

5 สยามรัฐออนไลน์ กกต.อบจ.มุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง 28 

6 สยามรัฐออนไลน์ อบจ. แจ้งตรวจสิทธิเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.ตรัง 29 

7 สยามรัฐออนไลน์ กกต. แจ้งไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเลือกนายก-ส.อบจ.ตรัง 30 

8 แนวหน้าออนไลน์ ผอ.กต.แม่ฮ่องสอน แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนลงคะแนน 31 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ พ่อเมืองตรังเข้ม ขรก.เป็นกลางเลือกตั้ง 32 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้การปากน้ าเข้มเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปราการ 33 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ผู้สมัคร ส.อบจ.สุพรรณบุรี' นั่งสามล้อพ่วงข้างหาเสียง 34 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 มติชนนออนไลน์ ‘จตุพร’ ควงบุญเลิศ หาเสียงช่วยลูกทีม 35 

13 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ตราดอ้อนขอคะแนน 36 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เชียงใหม่ระอุ! เพ่ือไทยลุยหาเสียงเลือกตั้ง 'นายก อบจ.' 38 

15 แนวหน้าออนไลน์ ขออนุญาตแล้วติดได้ 'ผู้สมัคร อบจ.ราชบุรี' ลุยขึ้นป้ายหาเสียง 39 

16 มติชนออนไลน์ ชาญ พวงเพ็ชร์’ อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ ช่วยลูกทีมหาเสียง 40 
17 แนวหน้าออนไลน์ ล่องเรือหาเสียง! ผู้ชิงนายก อบจ.พิษณุโลกลงทุนนั่งเรือหางยาวขอคะแนน 41 

18 บ้านเมอืงออนไลน์ "เสธ! ตุ่น"ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย เลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น 42 

19 แนวหน้าออนไลน์ 5 องค์กรเอกชนจัดเวทีดีเบต-เปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัคร 'นายก อบจ.ตราด' 44 
20 MGR ออนไลน์ “ยศวัฒน์” ลุยแก้ปัญหาชาวนาพนมทวน-ท่ามะกา 46 
21 แนวหน้าออนไลน์ ศึกชิงนายกใหญ่พะเยาเริ่มเข้มข้นมือมืดกรีดเผาป้ายหาเสียง  47 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เฉลิม"อ้อนคนอีสานขอคะแนนนั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.หนองคาย 48 
23 แนวหน้าออนไลน์ 'สุนทร'น าทีมผู้สมัครเร่งหาเสียง ทวงเก้าอ้ีนายก อบจ.ก าแพงเพชร 49 
24 แนวหน้าออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ลงพื้นที่น่าน หนุน ‘นพรัตน์’ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 50 
25 สยามรัฐออนไลน์ “ธนาธร “ลุยสมุทรสาคร ช่วยทีมคณะก้าวหน้าหาเสียง 51 
26 บ้านเมืองออนไลน์ ลือกตั้งอบจ.บุรีรัมย์เริ่มระอุ แจ้งความเอาผิดผู้สมัครลงยูทูป 52 
27 สยามรัฐออนไลน์ “วิชิต” ยื่น กกต.ประจวบฯ ก าชับ เจ้าหน้าที่ อบจ.วางตัวเป็นกลาง 53 
28 บ้านเมืองออนไลน์ ใกล้โค้งสุดท้าย! ป้ายหาเสียงนายก อบจ.และ ส.อบจ.ถูกกรีดเผา 55 
29 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัคร'ส.อบจ.ชุมพร'ร้อง'กกต.กลาง'พบทุจริตหาเสียงเลือกตั้ง 56 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ส่องสนามเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี 'ฐานวัฒน์ คณะก้าวหน้า' ปะทะ 

'วิเชียร' เพ่ือไทย 

57 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ชู 9 นโยบายเด่น 59 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ 10 นโยบายดูแล ปชช. 60 
4 แนวหน้าออนไลน์ ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.อ านาจเจริญคึกคีกทุกทีมเร่งฝีเท้าหาเสียง 

หวังเข้าวิน 
61 

5 คมชัดลึกออนไลน์ ส่อง 3 สนาม เขย่า 'แชมป์เก่า อบจ.ชายแดนใต้ 63 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ทักษิณสู้ เชียงราย-เชียงใหม่ แพ้บ่ได้ 64 
7 ข่าวสดออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ - หมายเลข 42 ผู้สมัคร นายก อบจ. "คณะก้าวหน้า" - "ธนาธร" 

ปลุก #20ธันวากลับบ้านไปเลือกตั้ง 
66 

8 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : จับจ้อง กกต. 69 
9 แนวหน้าออนไลน์ สกู๊ปพิเศษ : รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 'เสี่ยสรรค์' อดีตนายก2สมัย 

ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนุบรี เบอร์ 2 
70 

10 มติชนออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ‘อบจ.’ คุมเข้มรับกลยุทธ์ชิงเก้าอ้ี 72 
11 มติชนออนไลน์ จับตาอาวุธลับจาก กกต. จับตาเส้นทาง ‘คณะก้าวหน้า’ 75 
12 คมชัดลึกออนไลน์ ฤทธิ์แดงดูไบ "ทัศนีย์" ชีช้ า โน่นก็ "เจ๊" นี่ก็ "ลุง" 76 
13 ไทยรัฐออนไลน์ เก่าไปใหม่มา 78 

อินโฟกราฟิก  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน กกต.เปิดยอดบริจาคภูมิใจไทยแชมป์ 80 

2 หนังสือพิมพ์มติชน การถูกจ ากัดสิทธิเลือกตั้ง 81 
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เตรียมพร้อม : อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล ที่ สนง.กกต. ศูนย์ราชการฯ กทม. เพ่ือซักซ้อมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และ ส.อบจ. ให้สุจริตเที่ยงธรรม  
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วผ่านระบบการประชุมทางไกล 
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วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง โดยมี นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอ านาจ ผุสดี รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด นายส ารวม บุญล้น  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี รักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการหลักสู ตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ งระดับสูง รุ่นที่  11 พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี  
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 

และการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นที่ 11 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการและประสานงาน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งท่ี 3/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์และตอบค าถาม  
ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน “เคลียร์ให้ชัด เลือกตั้งท้องถิ่น อะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้” โดย อรรทิตย์ฌาณ  
คูหาเรืองรอง พิธีกรด าเนินรายการ ออกอากาศวันอังคาร เวลา 15.30 - 16.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์และตอบค าถามในรายการ เคลียร์ คัด ชดัเจน 

ตอน “เคลียร์ให้ชัด เลือกตั้งท้องถิน่ อะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้” 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.46 น. 
โดนอีก! กกต.สั่งถอนชื่อ 19 ผู้สมัคร ส.อบจ. พบถือหุ้นสื่อ-ท าผิด กม.การพนัน 
 

 
 

กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัครส.อบจ.เพิ่มอีก19ราย หลังพบถือหุ้นสื่อ-กระท าผิดกม.การพนัน โดยจ านวน12รายถูก
จ ากัดสิทธิสมัคร2ปีเนื่องจากไม่ไปเลือกตั้งส.ส. 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่มีค าสั่งถอน
ชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมอีกจ านวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง
ที่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่
มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด ประกอบด้วย 

1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ "สื่อโคราช" 
ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ 
หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 3.นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง 
เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 
เนื่องจาก เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลจ.บุรีรัมย์ ฐานน ายานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินอัตราก าหนดมาวิ่ง
บนถนนหลวง 

5.นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลาง จ.
ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล) 6.นายสะอาด ฉ่ าชะเอม ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 
เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเป็นเจ้ามือ 7.นายปรีชา จันทะเสน ผู้
สมัครส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง เรดิโอ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
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ขณะที่ล าดับที่ 8 - 19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 , น.ส.สมใจ 
ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 , นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 
จ.บุรีรัมย์ , น.ส.อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 , น.ส.ล าใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.
บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 , น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 

นายประกิจ ชาช านาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เขต 3 , นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ 
อ.กระสัง เขต 1 , นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 , นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.
อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 , นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 และนาย
มานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 
และถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/537272
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08/12/2563 16:28 
กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิก อบจ.19 ราย 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 8 ธ.ค.- กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพิ่ม 19 ราย หลังพบถือหุ้นสื่อ-กระท าผิดกฎหมาย-
การพนัน มากที่สุด 12 รายถูกจ ากัดสิทธิสมัคร 2 ปี เหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่มีค าสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เ พ่ิม เติม อีก จ านวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่ อผู้ รั บสมั คร เลื อกตั้ ง 
 ที่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้ หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม 
มาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด 
ประกอบด้วย 1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้ว แม้
สื่อโคราช ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้ พิมพ์  
ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 3. นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.
เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 
4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ฐานน ายานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินอัตรา
ก าหนดมาวิ่งบนถนนหลวง 5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังใน
สถานกักกันกลางจังหวัดปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล) 
6.นายสะอาด ฉ่ าชะเอม ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการพนัน ฐานเป็นเจ้ามือ 7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
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ขณะที่ล าดับที่ 8-19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 
 น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.
เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ น.ส.อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ล าใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร 
ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 นายประกิจ 
ชาช านาญ ผู้ สมัคร ส .อบจ.บุ รี รัมย์  อ .ล าปลายมาศ เขต 3 นายวินัย  วงค์อยู่  ผู้ สมัคร ส .อบจ.บุ รี รั มย์   
อ.กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร  
ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2  
นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2562 และถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-597368 
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8 ธ.ค. 2563 17:12 น. 
กกต. สั่งถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพิ่ม 19 ราย ช้ี เข้าข่ายต้องห้าม 
 

 
 

กกต.เผยแพร่ค าวินิจฉัย สั่งเพิกถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก จ านวน 19 คน 
ชี้ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

วันที่ 8 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการ (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่มีค าสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมอีก จ านวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ า อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้ หลังพบว่า มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่มาตรา 50 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด 
ประกอบด้วย 1. นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ 
“สื่อโคราช” ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้ พิมพ์  
ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่า นายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 2. นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัย
บาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 3. นาย
สมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
4. นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาล 
 จ.บุรีรัมย์ ฐานน ายานพาหนะท่ีมีน้ าหนักบรรทุกเกินอัตราก าหนดมาวิ่งบนถนนหลวง 5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.
อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลาง จ.ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกล
ไฟฟ้า (ไฮโล) 6. นายสะอาด ฉ่ าชะเอม ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเจ้ามือ 7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจาก
เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ส่วน ล าดับที่  8-19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3  
น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ 
 อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ น.ส. อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ล าใย คล่องแคล้ว 
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ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 นาย
ประกิจ ชาช านาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เขต 3 นายวินัย วงค์อยู่  ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์  
อ.กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร  
ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2  
นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
62 และถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1991065 
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8 ธันวาคม 2563 17:34 น.    
กกต.สั่งถอนชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.เพิ่มอีก "19ราย" ส่วน "12ราย" ห้ามลงสมัคร 
 

 
 

วันที่ 8 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.ที่มี
ค าสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมอีก จ านวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่อผู้รับ
สมัครเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าอบจ.ประกาศก่อนหน้านี้หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามที่มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด ประกอบด้วย 1.
นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ “สื่อโคราช” ที่มี
ชื่ อ น า ย ณั ฐ  เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง จ ะ ห ยุ ด กิ จ ก า ร  แ ต่ ไ ม่ ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น ว่ า มี ก า ร แ จ้ ง ย ก เ ลิ ก เ ป็ น ผู้ พิ ม พ์   
ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี  
อ.ชัยบาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น เจ้ามือ 
3.นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัครส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัครส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาล 
จ.บุรีรัมย์ ฐานน ายานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินอัตราก าหนดมาวิ่งบนถนนหลวง 5. นายไกรสร เฮมรัมย์ 
 ผู้สมัครส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลางจ.ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนัน
เครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโลว์) 6. นายสะอาด ฉ่ าชะเอม ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่ากระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเป็นเจ้ามือ 7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัครส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน 
เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย 

ขณะที่ล าดับที่ 8-19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์  สิทธิจันทร์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3  
น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรมย์  
อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ น.ส. อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ล าใย คล่องแคล้ว ผู้
สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/771fb986557acb82c7c3e7b0ea3e65854e53a51404355c64e8fcd509a8b74265.jpg?itok=Lm0Qg-kG
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นายประกิจ ชาช านาญ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เขต 3 นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ 
 อ.กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัครส.อบจ.
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายมานิต วัชรา
นนท์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 62 และถูก
จ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203023 
 
  

https://siamrath.co.th/n/203023
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8 ธันวาคม 2563 
กกต.สั่งถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพิ่ม 19 ราย 
 

 

  
กกต.สั่งถอนชื่อ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพิ่ม 19 ราย หลังพบถือหุ้นสื่อ-กระท าผิดกม.การพนัน เยอะสุด 12 รายถูก
จ ากัดสิทธิสมัคร 2 ปี เนื่องจากไม่ไปเลือกตั้งส.ส. 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่มีค าสั่งถอน
ชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมอีก จ านวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัคร
เลือกตั้ง ที่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้ หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตาม มาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด ประกอบด้วย 
1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้ว แม้สื่อโคราช ที่
มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ 
หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 
3.นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลจังหวัด
บุรีรัมย์ ฐานน ายานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินอัตราก าหนดมาวิ่งบนถนนหลวง 
5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลางจังหวัด
ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล) 
6.นายสะอาด ฉ่ าชะเอม ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการพนัน ฐานเป็นเจ้ามือ 
7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
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ขณะที่ล าดับที่ 8-19 ประกอบด้วย นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 น.ส.สมใจ 
ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.
บุรีรัมย์ น.ส.อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ล าใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ 
อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 
นายประกิจ ชาช านาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เขต 3 นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.
กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.อบจ.
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายมานิต วัชรา
นนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และถูก
จ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911563 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/459601?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in
ternal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/221940 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2477597 
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911563
https://www.thansettakij.com/content/politics/459601?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/459601?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/221940
https://www.matichon.co.th/politics/news_2477597
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8 ธันวาคม 2563 14:38 น.    
อบจ.ขอนแก่น โชว์บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ป้องกันการเกิดบัตรเสีย 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ธ.ค.2563 ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยะปิยะ ปลัด อบจ.
ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิก อบจ.ขอนแก่น ท าการ
ตรวจนับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรขีดคะแนนและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือท าการส่งมอบให้กับทั้ง 26 อ าเภอ
ของ จ.ขอนแก่นตามแผนการด าเนินงานการจัดการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น ซึ่งในการจัดส่งหีบ
บัตรเลือกตั้ง รวมไปถึงอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเลือกตั้งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค.ท่ามกลางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด 

นางพัฒนาวดี วิริยะปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อการตรวจรับและตรวจนับหีบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์
ส าหรับการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ก็จะมีการส่งมอบให้กับ ทั้ง 26 อ าเภอของ จ.ขอนแก่น ท าการเก็บรักษาในห้อง
นิรภัยตามขั้นตอนของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเลือกตั้งนั้นจะต้องถึงทุกอ าเภอให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 ธ.ค.และจะท าการแจกจ่ายให้กับหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 19 ธ.ค. ขณะที่การเตรียมการจัดการเลือกตั้งใน
ภาพรวมนั้นขณะนี้ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการด าเนินการทุกขั้นตอน ท าให้ในขณะนี้ทั้ง 42 
เขตเลือกตั้ง จากทั้ง 26 อ าเภอของ จ.ขอนแก่น รวม 2,841 หน่วยเลือกตั้งนั้นทุกส่วนงานพร้อมแล้วโดยทั้งหมด ตาม
แนวทางการซักซ้อมและท าความเข้าใจ ที่ กกต.ขอนแก่น ร่วมกับ กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้ด าเนินงานอย่างรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน 

“ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่เท่ากัน แยกเป็น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 1,418,977 คน ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,428,037 คน เนื่องจาก
ระยะเวลาของการอยู่ในพ้ืนที่กับระยะเวลาของการมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ถึง 1 ปี ตามที่ระบุบในระบบทะเบียนราษฎร์ 
ขณะที่ทะเบียนบ้านกลาง ในภาพรวมได้แจกจ่ายไปยังหน่วยเลือกตั้งแล้วและการส่งเอกสารแจ้งเจ้าบ้านเพ่ือแจ้งถึง
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นได้จัดส่งถึงเจ้าบ้านทุกบ้านแล้วเช่นกัน” 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/da75dab9c4d33e0beac86ac731bc90c0f2d17c2847083028c40dda89d48ae54a.jpg?itok=lZ4tWTVr
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นางพัฒนาวดี กล่าวต่ออีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกเป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.
ขอนแก่นและ บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น ดังนั้นในระบบทะเบียนราษฎร์กลางก็จะแจ้งว่าแต่ละท่านนั้นมีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างไรบ้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์นั้น
สามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งอย่างไรบ่าง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้มีการซักซ้อมให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแล้ว 
อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 60 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202951 
 
  

https://siamrath.co.th/n/202951
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8 ธันวาคม 2563 14:42 น.    
กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ติวเข้มวิทยากร-เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบจ.บุรีรัมย์ ได้จัดการฝึกอบรมวิทยากรหลัก เพ่ือท าหน้าที่อบรมเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.
อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีนายด ารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ. เข้าร่วม ที่ห้องประชุมสกายวิว โรงแรมสกายวิว ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรหลักที่ได้รับ
แต่งตั้ง เขตเลือกตั้งละ 2 ทีม ๆ ละ 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 252 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และได้รับความ
อนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า 
ทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั้ง 42 เขต ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยมีจ านวนหน่วย
เลือกตั้ง 2,880 หน่วย และใช้ก าลังเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งมากกว่า 42,000 คน จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,244,629 
คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มากถึงร้อยละ 80 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ.ทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ 
หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล 
หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของนาย
เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จ านวน 344 คน ถูกตัดสิทธิการรับ
สมัคร 2 คน เหลือ 342 คน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้าราชการบ านาญ 
ผู้ท้องถิ่น เกษตรกร และผู้น าชุมชน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202952 
 
  

https://siamrath.co.th/n/202952
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - 15:41 น. 
งบเลือกตั้ง อบจ.สงขลาบาน เหตุแบ่งหน่วยย่อยเยอะ ผลจากมาตรการป้องโควิด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า อบจ.ได้ก าหนดหน่วยเลือกตั้งนายก อบจ.วันที่  20 ธ.ค. 1,923 หน่วย เพ่ิมขึ้นจากการเลือกตั้ง
ปี’56 222 หน่วย มาจากมาตรการป้องกันโรคโควิด ที่ก าหนดประชาชนมีสิทธิไม่เกินหน่วยเลือกตั้ง 600 คน ค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยเลือกตั้ง 50,000 บาท จะเพ่ิมข้ึนจากที่ตั้งงบไว้ 90 ล้านบาท 

นายประพันธ์เปิดเผยว่า อบจ.ได้พยายามใช้สื่อทุกรูปแบบประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ให้มากที่สุด ให้ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี’56 คือร้อยละ 59 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,060,000 กว่าคน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มี
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย มีฝนตก มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เจ้าตัวอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งประเด็นนี้มีจ านวนมาก 

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.ได้ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่พยายาม
ยึดหลักป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละไม่เกิน 600 คน หรือเกินไปไม่มากกว่า 700 
คน และต้องมี อสม.คัดกรองหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน ให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่าง
เพียงพอ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2477483 
 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2477483
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
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8 ธันวาคม 2563 15:50 น.    
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจขั้นตอน
การลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้อปฎิบัติดังนี้ 
1.ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
2.สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจล ตามจุดที่ก าหนด 
3.แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
4.รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร แบ่งเป็น ส าหรับเลือกนายกอบจ. 1 บัตร และเลือก ส.อบจ. อีก 1 บัตร 
5.เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย 
โดยบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว และบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลข
เดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด สามารถท าเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
6.น าบัตรเลือกตั้งทั้งสองบัตรที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง 
ส าหรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเพียงหมายเลข
ของผู้สมัคร และช่องท าเครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น จึงขอให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จดจ าหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าคูหา
ลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่ สนง.กกต.จว.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 
53-612878 โทรสาร 053-612879 หรือสายด่วน กกต. 1444 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202981  

https://siamrath.co.th/n/202981
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/6c5bbec758566dde6a88fe0c6faf0b5eb4842ac23a6e9a6f80e78bdc6fb114f3.jpg?itok=HBTwqsfN
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8 ธันวาคม 2563 17:17 น.   
กกต.อบจ.มุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม เจ้าหน้าที่รวมผล
คะแนนเลือกตั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งกกต. ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
จัดขึ้น ณ ห้องมุจลินท์ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการนับคะแนนทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ และการบริหารผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีการน าระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการประมวล รวมคะแนนผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว รวมทั้งการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจภายในระยะเวลาที่จ ากัด และเกิดประสิทธิผล และเพ่ือให้
การบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้งเป็นไปในทางเดียวกัน 

โดยมีเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการทุกอ าเภอ
จ านวน 7 อ าเภอ อ าเภอละ 1 คน คณะท างานร่วมผลคะแนนจ านวน 24 เขต เขตละ 2 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจ านวน 80 คนเข้ารับการอบรม โดยวิทยากรจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

ส าหรับจังหวัดมุกดาหาร มีประชากร 348,825 คน มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 267,769 คน มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 
24 เขต 174 หน่วย โดยแยกเป็นอ าเภอเมืองมุกดาหาร 9 เขต อ าเภอดอนตาล 3 เขต อ าเภอนิคมค าสร้อย 3 เขต 
อ าเภอค าชะอี 3 เขต อ าเภอดงหลวง 3 เขต อ าเภอหนองสูง 2 เขต และอ าเภอบ้านใหญ่ 1 เขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง
ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น- 17.00 น. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203017 

https://siamrath.co.th/n/203017
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8 ธันวาคม 2563 19:01 น.   
อบจ. แจ้งตรวจสิทธิเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.ตรัง 
 

 
 

ผอ.กกต.อบจ.ตรังแจ้งหากตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง แล้วมีปัญหาให้เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อต่อนายทะเบียนอ าเภอ 
นางสุภมาส ศรมณี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ.ตรัง เปิดเผยว่าการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.

ตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ประชาชนจ าเป็นต้องตรวจสอบว่า ตัวเองและคนในครอบครัวมีสิทธิเลือกตั้ง
ในครั้งนี้หรือไม่ได้ที่ว่าการอ าเภอ หน้าที่ท าการอบจ.ตรัง หรือเข้าตรวจสอบในระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง ถ้า
หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่า
มีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ก็ขอให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นี้ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าอบจ.ตรัง ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ส.อบจ. และ นายก อบจ. ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน 
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือกรอก
ข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพ่ือแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง 
(วันที่13 – 19 ธันวาคม 2563 ) หรือภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563) โดยสามารถยื่น
เอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203060 
 
 

https://siamrath.co.th/n/203060
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/42bc95a5cc9f78af592004a678a75cf2e1e7ec76445b3b14f7b63fb1d47a6b26.jpg?itok=mgG1SBMw
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8 ธันวาคม 2563 19:09 น.    
กกต. แจ้งไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเลือกนายก-ส.อบจ.ตรัง 
 
 
 
 

 
 

กกต. ประจ าอบจ.ตรัง แจ้งการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ตรัง 20 ธันวาคม 2563 วันเดียว ไม่มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งล่วงหน้า 

นางสุภมาส ศรมณี ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าอบจ.ตรัง เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้แจ้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์
ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ เพียงวันเดียวเท่านั้น ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้ 
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ที่ว่าการอ าเภอ 10 แห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่เลือกตั้งหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
2. การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (วันสุดท้าย 9 ธันวาคม 2563) หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อใน
ทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าของบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ พร้อม
น าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืน ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจ าอบจ.ตรัง ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง ส.อบจ. 
และ นายก อบจ. ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน หากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือกรอกข้อมูล
และลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพ่ือแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่13 – 
19 ธันวาคม 2563 ) หรือภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563) โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203063 
  

https://siamrath.co.th/n/203063
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/65012d2dba57a2c7d45521a53e9c2d8c4c79b1b255e0ec3f62a100c6b72e8d79.jpg?itok=RnxRyRvR
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วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ผอ.กต.แม่ฮ่องสอน แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนลงคะแนน 

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีข้อปฎิบัติดังนี้ 

1.ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2. สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจล ตามจุดที่ก าหนด 3.แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ 
บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อและต้นข้ัวบัตรเลือกตั้ง 

4.รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร แบ่งเป็น ส าหรับเลือกนายกอบจ. 1 บัตร และเลือก ส.อบจ. อีก 1 บัตร 5. เข้าคูหา
ลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในช่องท าเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้ 
หมายเลขเดียว  และบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว     หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด 
สามารถท าเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 6.น าบัตรเลือกตั้งทั้งสองบัตรที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงใน
หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง 

ส าหรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมีเพียง
หมายเลขของผู้สมัคร และช่องท าเครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น  จึงขอให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จดจ าหมายเลขผู้สมัคร
ก่อนเข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่ สนง.กกต.จว.แม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์ 0 53-612878 โทรสาร 053-612879  หรือสายด่วน กกต. 1444 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537329 
 
  

https://www.naewna.com/local/537329
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.20 น. 
พ่อเมืองตรังเข้ม ขรก.เป็นกลางเลือกตั้ง 
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 

 
 

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การรับสมัครนายก อบจ.ตรัง ของจังหวัดตรัง มี
ผู้สมัคร 3 ท่าน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยได้ก าชับข้าราชการ ทั้งนายอ าเภอ ข้าราชการ หน่วยงาน
ในระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นย้ าในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
ในเรื่องของการที่เราจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิของแต่ละคน เพราะฉะนั้นในกระบวนการของข้าราชการที่มีระเบียบ
วินัยอยู่ต้องวางตัวเป็นกลาง และมีระเบียบตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ที่ว่า ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง
ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดทางวินัย 

ผวจ.ตรัง กล่าว อีกว่า ทั้งนี้ได้ก าชับว่าข้าราชการเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการยึดระเบียบวินัยไว้ 
โดยได้เน้นย้ าทุกภาคส่วนว่าการแสดงออกของแต่ละบุคคลเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ว่าในการที่จะไปช่วยสนับสนุน
ท่านใดท่านหนึ่งอย่างออกหน้าออกตาท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นได้เน้นย้ าและก าชับข้าราชการในระดับพ้ืนที่ อ าเภอ ทุก
อ าเภอ เน้นย้ าว่าให้วางตัวเป็นกลาง การแสดงออกและการกระท าท่ีเอนเอียงอาจไปเอ้ือประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่ง ไม่
ควรจะกระท า และก็เป็นความผิดทางวินัยด้วย โดยได้เน้นย้ า และก าชับข้าราชการในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง ทั้ง 10 
อ าเภอให้ยึดถือเป็นเรื่องของแนวนโยบาย    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในรัฐบาล ถ้าหากมีเรื่องการร้องเรียนในการที่
ข้าราชการวางตัวไม่เป็น  กลาง ก็ต้องมีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย คนที่ร้องเรียนกับคนที่ถูกร้องเรียนในกระบวนการนี้ ซึ่งข้าราชการเองก็
รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการท าอะไรที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรท า 

“โดยผมอยากจะเรียนเชิญพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 ธ.ค. ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก
ที่สุด ต้องคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะไปเลือกคนที่มาท าประโยชน์พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดตรัง ให้ท่าน
เลือกคนที่ท่านรักท่านชอบ แต่สิ่งส าคัญอยากจะเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพราะว่าเป็น
กระบวนการประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องมานาน เราอยากเห็นบ้านเมืองของจังหวัดต รังให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”  
นายขจรศักดิ์ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811573 

https://www.dailynews.co.th/regional/811573
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. 
ผู้การปากน้ าเข้มเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปราการ 
พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ในส่วนของกองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้มีการจัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้กว่า 2 พันนาย เพ่ือที่จะดูแลให้การเลือกตั้งในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการเตรียมความพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนหาข่าวในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้การหา
เสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้สมัครนายก 
อบจ.มีอยู่ทั้งหมด 5 คนซึ่งแต่ละคนก็มีความเก๋าเกมในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ส่วนสมาชิกสภาจังหวัดมีผู้สมัครกว่าร้อย
คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ซึ่งพ่ีน้องประชาชนต่างก็เห็นหน้ากันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เพราะว่าแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มผู้สมัครก็จะมีตัวแทนและมีผู้สังเกตการณ์ลงไปดูคู่แข่งในแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือไม่ให้มีการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ณ ขณะนี้ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่มีความรุนแรงใด ๆ 
เกิดข้ึน และในช่วงต้นเดือนธันวาคม ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างน้อย 15 วัน เราก็จะมีการระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือตรวจค้นโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ความผิดกฎหมายเรื่อง
อาวุธสงครามร่วมไปถึงยาเสพติด และผู้มี อิทธิพลเพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้มาก
ที่สุด 

ส่วนการเลือกตั้งในครั้งนี้ส าหรับความหนักใจคงไม่มี เพราะถึงแม้ว่าผู้สมัครจะเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะ
มีกรณีพิพาทกันมาก่อนในอดีต แต่ปัจจุบันก็คงเรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาข้อขัดแย้งที่รุนแรง แต่ละฝ่ายที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นอยู่แล้ว เท่าที่ได้พูดคุยกับทุกกลุ่มแล้วก็ไม่มีความหนักใจอะไร และในแต่ละ
กลุ่มก็ยังไม่มีการร้องเรียนไม่มีการร้องขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไปดูแลหรือป้องกันเหตุแต่อย่างใด   ก็เชื่อว่าการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรง ส่วนในวันเลือกตั้งเราก็ได้มีการ
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วทุกพ้ืนที่ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือมีความไม่สงบเกิดข้ึนตามหน่วยเลือกตั้ง
หรือมีการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  และจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปประจ าตามหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยอีก
ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811576 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/811576
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.23 น. 
'ผู้สมัคร ส.อบจ.สุพรรณบุรี' นั่งสามล้อพ่วงข้างหาเสียง 
นางวาสนา มาตรศรี  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์ 1 เขต 2 
 

 
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางวาสนา มาตรศรี  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์ 1 เขต 2 ต.
พลับพลาไชย  ต.บ้านโป่ง ต.ดอนคา  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่หาเสียง ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 17  ต.ดอนคา พร้อมกลุ่ม
ประชาชนที่สนับสนุนกว่า 30 คน ขี่ จยย.สามล้อพ่วงข้าง 10 คัน  เคาะประตูบ้านขอเสียงจากประชาชน 

นางวาสนา กล่าวว่า  แม้ว่าในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ ในเขตพ้ืนที่ เขต 2 จะไม่มีผู้สมัคร ส.อบจ. ลงแข่งขัน แต่ก็
อยากจะเชิญชวนพ่ีน้อง ประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ พร้อมกับให้นโยบาย จริงจัง 
จริงใจ ใกล้ชิดติดดิน  พร้อมที่จะรับใช้ประชาชน และพัฒนา อ.อู่ทอง ให้เจริญต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคและ
บริโภค ของพ่ีน้องประชาชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงแก้ปัญหาในเรื่องของ
การขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรในพื้นที่อีกด้วย.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811574 
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - 13:11 น. 
 ‘จตุพร’ ควงบุญเลิศ หาเสียงช่วยลูกทีม ‘ลุงกล้ิง’ คนสนิท ‘สุรพล’ พท.แกนน าเสื้อแดงขึ้นเวทีหนุน 
 
 
 
 

 
 
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุตพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ 2 
สมั ย  ผู้ ส มั ค รนายก  อบจ .หมาย เลข  2 กลุ่ ม เ ชี ย ง ใหม่ คุณธ รรม  ได้ ล ง พ้ืนที่ ห า เ สี ย งช่ วยนายยงยุทธ์   
ยาวิชัย หรือนุ อดีต ส.อบจ.อ.จอมทอง และประธานชมรมท้องถิ่น อ.จอมทอง ผู้สมัคร ส.อบจ. อ.จอมทอง หมายเลข 2 
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง มีประชาชนและเครือข่าย น าพวงมาลัยมา
ให้ก าลังใจ พร้อมโบกธงตลอดการปราศรัย ก่อนตะโกนว่า “บุญเลิศ เบอร์ 2” และชู 2 นิ้ว สนับสนุน ระหว่างปราศรัย
นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋งดอกจิก แกนน า นปช. ได้เชิญนายสมบัติ จอมมนทิน หรือลุงกลิ้ง แกนน าเสื้อแดงเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัย ขึ้นปราศรัยสนับสนุนนายบุญเลิศ มีผู้ฟังปราศรัย
กว่า 2,000 คน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง 

ทั้งนายบุญเลิศได้ขึ้นเวทีปราศรัย เพ่ือน าเสนอนโยบายพ้ฒนาเชียงใหม่เป็นหลัก ส่วนนายจตุพร พร้อมทีมงาน 
นปช. ได้ปราศรัยแก้ข้อกล่าวหาว่า นายบุญเลิศเป็นคนทรยศ หักหลัง เนรคุณพรรคเพ่ือไทย (พท.) พร้อมตอบโต้ พท.ว่า 
หันหลังให้นายบุญเลิศ หลังถูกจับกุมเข้าคุกนาน 1 เดือน หยุดปฏิบัติหน้าที่กว่า 2 ปี หลังต่อต้านรัฐธรรมนูญปี 60 ไป
เลือกคนอ่ืนมาลงสมัครนายก อบจ. แทนนายบุญเลิศ ทั้งที่นายบุญเลิศได้ปฏิบัติตามนโยบาย พท.มาตลอด แต่ไม่ได้รับ
การตอบแทนใดๆ แถมถูกผลักไสไล่ส่งให้ไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   และเครือข่ายเผด็จการแทน โดยย้ าว่า
นายบุญเลิศเป็นนักประชาธิปไตย ร่วมต่อสู้กับเผด็จการมาตลอด สนับสนุนขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่งด้วย 

ภายหลังปราศรัยเสร็จ นายบุญเลิศได้เดินยกมือไหว้ โอบกอด และทักทายผู้มาฟังปราศรัย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกอย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับ ได้ซื้อมะพร้าวเผา 5 ลูก เพ่ือน ากลับไปรับประทานหลังคอแห้ง กระหายน้ า 
หลังเดินสายเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงมาหลายวัน ซึ่งนายบุญเลิศระบุว่า เวทีปราศัยที่ อ.จอมทอง เป็นเวทีสุดท้าย ขอ
หยุดปราศรัยเพื่อพักผ่อนชั่วคราว ก่อนเปิดเวทีปราศรัยใหม่ วันที่ 12 ธันวาคม อีกครั้ง 

ด้านนายยงยุทธ์เผยว่า อ.จอมทอง มีเขตเลือกตั้งเดียว มีประชากว่า 60,000 คนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 50,000 คน 
ได้ตั้งเป้าเก็บคะแนน 40,000 คะแนน หรือ 80% เพ่ือสนับสนุนนายบุญเลิศเป็นนายก อบจ. สมัยที่ 3 ด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2477092  

https://www.matichon.co.th/region/news_2477092
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
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8 ธันวาคม 2563 13:49 น.    
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ตราดอ้อนขอคะแนนจากชาวตราด 
 

 
 
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.ตราดอ้อนขอคะแนนจากชาวตราด ด้าน 2 ผู้สมัครออกปราศรัยเสนอ
นโยบายพัฒนา จ.ตราด 

จ.ตราด/เหลือเวลาเพียง 13 วัน จะถึงวันเลือกตั้งนายกอบจ.ตราดและสมาชิกสภาอบจ.ตราด 24 เขตเลือกตั้ง 
ในวันอาทิตย์ที่ 20ธันวาคม 2563 ท าให้ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดและสมาชิกสภาอบจ.ตราด ต่างออกมาหาเสียงและอ้อน
ขอโอกาสจากประชาชนชาวตราดในพื้นท่ีในการเข้าไปเป็นสมาชิกอบจ.ตราดและนายกอบจ.ตราด 

นายสามารถ พงษ์วัน ผู้สมัครนายกอบจ.ตราด หมายเลข 1 ยังคงออกไปหาเสียงและแจกเอกสารแผ่นพับ
นโยบายท างานที่มีภาพและข้อความสนับสนุนของนายธีระ สลักเพชร อดีตสส.ตราดติดอยู่ ซึ่งนายสามารถ กล่าวว่า 
ยังคงเดินหน้าพบปะพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องและพร้อมโอกาสจากพ่ีน้องประชาชนเพ่ือเข้าไป
บริหารงานในอบจ.ตราด ซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา แม้จะพ่ายแพ้ต่อนายวิเชียร แต่ครั้งนี้ขอพ่ีน้องชาวตราดลงคะแนน
ให้ตนเองเพ่ือท าไปท างานซึ่งม่ันใจจะสามารถน านโยบายที่ได้ประกาศไว้มาพัฒนาจ.ตราดได้ 

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ผู้สมัครนายอบจ.ตราดหมายเลข 2 กล่าวว่า ตนเองถูกผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งข้อสังเกตุ
ว่า เป็นผู้มีอายุมากถึง 74 ปี และอยู่ในต าแหน่งนาน ซึ่งเรื่องนี้ จะไม่ข้อกล่าวถึงเพราะความที่จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่
ดี ท าให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งไม่ใช่ตนเองคนเดียวแต่ชาวตราดจ านวนมากมีสุขภาพอนามัยดี และทีทผ่ารมาอบจ.ตราด
ก็ได้เข้ามาดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และล่าสุดยังท าโรงพยาบาลผู้สูงอายุของอบจ.ตราด
ขึ้น ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ ส่วนการอยู่นานนั้นเพราะชาวตราดเห็นผลงานของตนเองและกลุ่มลูกเมืองตราด ซึ่งวันนี้ตนเองยัง
แข็งแรง และท างานได้ ซึ่งหากชาวตราดเห็นด้วยขอเลือกตนเองและสมาชิกสภาเขตเข้ามามากๆ 

นอกจากนี้ ผู้สมัครสมาชิกสภาอบจ.ตราดในหลายเขตได้ออกหาเสียงและท าเอกสารแจกไปยังชาวตราดในพ้ืนที่
เพ่ือคะแนนให้กับตนเอง กล่าวคือ 
ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ่อไร่ นายทรงธรรม จันทร์ย้อย ผู้สมัครจากกลุ่มตราดบ้านเรา ได้ออกไปหาเสียงกับพ่ีน้องในต.
หนองบอนและช้างทูนโดยเข้าหาผู้สูงอายุ ทั้งกราบ ทั้งไหว้เพ่ืออ้อนขอคะแนน และกล่าวว่า ขอฝากพ่ีน้องหนองบอน
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และช้างทูน เลือกตนเองเข้าไปเพ่ือพัฒนาบ้านเราและผลักดันประสานงานต่างๆ เช่นเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ า ฝายต่างๆ
และการจัดการน้ าที่ดีพอเพียง เพ่ือการเกษตร ต้องมีน้ าเพียงพอ ถนนหนทางในการเกษตรต้องดีอย่างต่อเนื่อง ไฟฟ้า
ต่างๆที่ยังเข้าไม่ถึงชาวบ้าน เราต้องมีการประสานและผลักดันต่างๆให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
ที่เขตเลือกตั้งที่ 1และ 2 อ.คลองใหญ่ นายเจริญ ชลาลัย อดีตรองนายกอบจ.ตราด น านายไพรวัลย์ ชลาลัย(พ่ีชาย)ท่ีลง
เขต 1 และนางกอบกุล ชลาลัย (มารดา)ที่ลงเขต 2 ลงหาเสียงกับพี่น้องชาวต.หาดเล็ก และต.คลองใหญ่ และใน.ต.ไม้รูด
เพ่ือหาเสียงเป็นครั้งที่ 3 นายเจริญ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ประมาทคู่แข่งขันในกลุ่มตราดบ้านเรา 2 คนที่ลงมา ซึ่ง
ที่ผ่านมา 25 ปีตระกูลชลาลัยเข้ามาท างานการเมืองครั้งแรกตนเองเป็นนายกเทศบาลต.หาดเล็ก และเข้ามาเป็นสมาชิก
อบจ.ตราดพร้อมพ่ีชาย และก้าวมาเป็นรองนายกอบจ.ตราดแม่และน้องชายก็เข้ามาเป็นแทน ซึ่งตลอดเวลาได้ท างานให้
พ่ีน้องชาวคลองใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง การหาเสียงครั้งนี้เป็นการเดินรอบที่ 3 แล้วมั่นใจว่าพ่ีน้องชาวคลองใหญ่จะเลือก
พ่ีชายและแม่เข้าไปเป็นสมาชิกอบจ.ตราด  ีกครั้งเพ่ือตนเองจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกอบจ.ตราดเพ่ือท างานให้พ่ี
น้องชาวคลองใหญ่อีกครั้ง 
ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เกาะช้าง นายด ารงชัย ชีวะสุขะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบจ.ตราดเขตอ.เกาะช้าง ที่ต้องแข่งขัน
กั บนาย โสภณ จั น เ ดิ ม  อดี ตแชมป์ เ ก่ า  หลั ง ออกหา เสี ย งมา  3 สั ปดาห์ และ ได้ รั บกา รตอบรั บที่ ดี ไ ด้ 
ท าป้ายหาเสียงใหม่ และอ้อนของคะแนนจากพ่ีน้องชาวเกาะช้างเพ่ือเข้าไปท างานให้พ่ีน้องชาวเกาะช้างที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของจ.ตราด และสร้างงานใหม่ และสานงานเก่าให้เกิดความต่อเนื่อง 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202936 

 

  

https://siamrath.co.th/n/202936
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201208/602e31a8528ece83084819649e26b804847305c9473afc68d191253bc326be1e.jpg?itok=_RWUIZxX
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201208/602e31a8528ece83084819649e26b804847305c9473afc68d191253bc326be1e.jpg?itok=_RWUIZxX
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08 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:29 น.    
เชียงใหม่ระอุ! เพื่อไทยลุยหาเสียงเลือกตั้ง 'นายก อบจ.' อัดคนเคยรักแปรพักตร์ใส่ร้ายป้ายสี 
 

 
 

8 ธ.ค.63 - พรรคเพ่ือไทย น าโดย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรค นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีต
โฆษกพรรคเพ่ือไทย นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทยและแกนน าคนเสื้อแดง นายพิพัฒน์ชัย 
ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทยและนางเยาวเรศ ชินวัตร ลงพ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงช่วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร
นายกอบจ.เชียงใหม่ ที่สนามกีฬาเทศบาลต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีพ่ีน้องชาวดอยสะเก็ดและอ าเภอ
ใกล้เคียงร่วมฟังปราศรัยจ านวนมาก 

นายวรชัย ปราศรัยว่า ในขณะนี้บรรยากาศการหาเสียงนายกอบจ.เชียงใหม่ มีความเข้มข้นมาก มีคู่แข่ง
พยายามใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพ่ือไทย พยายามท าให้ประชาชนเข้าใจผิดไปว่าตัวเองคือตัวแทนของพรรคเพ่ือไทย ที่เจ็บ
กว่านั้นคือคนเคยรักแปรพักตร์มาใส่ร้ายป้ายสีเรา ที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทย ไม่เคยตอบโต้ เพราะยืนยันเสมอว่า จะหา
เสียงด้วยความสร้างสรรค์ น าเสนอนโยบายมากกว่าการโจมตีใส่ร้าย เพราะพ่ีน้องประชาชนก าลังล าบากจากปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 อยากขอความยุติธรรมจากชาวเชียงใหม่ให้พรรคเพ่ือไทย เลือกนายพิชัย เพ่ือ
ตบหน้าเผด็จการ 

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ไม่กังวลใจที่ถูกโจมตีทางการเมือง ไม่ขอตอบโต้ 
ขอเดินหน้าตั้งใจท างานเพราะอยากให้พ่ีน้องชาวเชียงใหม่ มีชีวิตที่ดีขึ้นพยายามหานโยบายที่จะท าให้ประชาชนได้อยู่ดี
กินดี ด้วยนโยบายใกล้บ้าน ของพรรคเพ่ือไทย เอาประสบการณ์ทีมงานระดับชาติมาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอนาคตเพ่ือชาวเชียงใหม ่ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86289 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/86289
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.36 น. 
ขออนุญาตแล้วติดได้ 'ผู้สมัคร อบจ.ราชบุรี' ลุยขึ้นป้ายหาเสียงถึงในร้านอาหาร 
 

 
 

วันที่ 8 ธ.ค. 63 นี่เป็นป้ายผู้สมัครหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
ราชบุรี ของนางสาวลักษิกา ( อร ) เนตรสว่าง เบอร์ 3 เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ประกอบธุรกิจร้านแว่นตา ลงเขตเลือกตั้งที่ 
2 ต.หลุมดิน ต.โคกหม้อ ต.เจดีย์หัก และเขตอ าเภอเมืองราชบุรีบางส่วน ในทีมของนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือก านัน
ตุ้ย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ราชบุรี กลุ่มพัฒนาราชบุรี ได้ใช้พ้ืนที่ภายในร้านข้างก าแพง
ติดป้ายของร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวไข่ ที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อเรื่องของอาหารอร่อย ตั้งอยู่ริ มถนนสายหลังสถานีรถไฟ - 
โรงพยาบาลราชบุรี ในเขตเทศบาลเมือง  

เนื่องจากตลอดทั้งวันจะมีประชาชนเดินทางมาอุดหนุนรับประทานอาหารภายในร้านวันละไม่ต่ ากว่า 300 - 500 
คนทุกวัน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของร้านบอกว่า อนุญาตให้ติดได้ โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แม้แต่ป้ายขายที่ ดินก็ยังมา
ติด ถือเป็นการให้เกียรติลูกค้า ใครจะรักใครชอบใคร ก็อยู่ที่ประชาชนเป็นคนเลือก ถือเป็นสีสันของการติดป้ายหาเสียง
ของผู้สมัคร ที่มีความคิดแปลกแตกต่างไปจากผู้สมัครคนอ่ืน ๆ ที่มักจะติดป้ายกันตามถนน ทางแยก ซอยเข้าหมู่บ้าน   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537261 
  
  

https://www.naewna.com/local/537261
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - 16:02 น. 
ชาญ พวงเพ็ชร์’ อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ ช่วยลูกทีมหาเสียง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร ส.อบจ. มนัสนันท์ หลี
นวรัตน์ พบปะชาวอ าเภอธัญบุรี เขต 5 

นายชาญกล่าวว่า ได้ท าวิดีโอหาเสียงเอง ไปเขตไหนก็ท าไป โดยเมื่อเวลาไปหาเสียงที่เขตไหนก็จะไลฟ์สดตลอด
ว่าเรามาเยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชน ส่วนปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนจะบอกกล่าวไม่มี เพราะประชาชนทราบแล้วว่า
นโยบายของตนเป็นอย่างไร โดยนโยบายของตนคือท าคู่กันไปกับประชาชน ถ้าได้รับการเลือกตั้งประชาชนอยากได้อะไร
ขอได้หมดทุกอย่าง 

“นโยบายของเราคือการประสานท างานร่วมกัน ตอนนี้หาเสียงได้ครบทั้งจังหวัดแล้ว ก าลังไปต่อตามชุมชนที่มี
ประชาชนอยู่มากๆ เช่น ตามตลาด ส่วนอุปสรรคไม่มี โดยขอให้ดูผลงานที่ผ่านมาและจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอา
ประชาชนเป็นหลัก” นายชาญกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2477536 
 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2477536
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D.jpg
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.19 น. 
ล่องเรือหาเสียง! ผู้ชิงนายก อบจ.พิษณุโลกลงทุนนั่งเรือหางยาวขอคะแนนตามริมแม่น้ าน่าน 
 

 
 

วันที่ 8 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ว่า มีความคึกคักขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้สมัครต่าง
ออกหาเสียงกันอย่างคึกคักและมีเทคนิคในการหาเสียงแตกต่างกัน บางคนเดินเคาะประตูบ้าน บางรายใช้รถแห่หาเสียง  

แต่มีผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก รายหนึ่งได้ใช้เทคนิคในการหาเสียงคือการล่องเรือตามแม่น้ าน่าน ผ่านกลาง
เมืองพิษณุโลก คือนายณชพล พลอาสา ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก หมายเลข 2 ที่น าเครื่องขยายเสียงลง
เรือหายาง ประกาศนโยบายหาเสียงให้กับชาวบ้านและชุมชนชาวแพที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าน่าน ด้วยการน านโยบายหลัก
คือสร้าง Big Data น าการบริหารบ้านเมือง เกษตรก้าวหน้า อุดหนุนเทคโนโลยี ลดต้นเพ่ิมผลผลิต สร้างการตลาด 
Matching เพ่ือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ด้วย man-made attraction (แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น) ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในเมืองกับนอกเมือง และส่งเสริมศักยภาพ
ด้านกีฬา ทั้งด้านความเป็นเลิศและการออกก าลังกาย 

โดยถือว่าเป็นการสร้างสีสันในการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการร่องเรือที่อยู่กลางแม่น้ าน่าน มีความกว้างขวางมาก ท าให้
ประชาชน ได้เห็นเรือของผู้สมัครล่องผ่านไป ก็ได้รับความสนใจในการหาเสียงครั้งนี้เป็นอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537325 
 
  

https://www.naewna.com/local/537325
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วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.03 น. 

"เสธ! ตุ่น"ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย เลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น 

  

 
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 พ.อ.ดร.ชาตรี(เสธ.ตุ่น) ไกรพีรพรรณ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น 
เบอร์9 และทีมงาน ลุยลงพ้ืนที่หาเสียงที่ตลาดต้นตาล และวัดศรีพิมล ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและให้ก าลังใจอย่างเนืองแน่น 

พ.อ.ดร.ชาตรี(เสธ.ตุ่น) ไกรพีรพรรณ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น เบอร์9 ให้สัมภาษณ์กับ
สื่อมวลชนว่า ส าหรับนโยบายของตนเอง เน้น ให้ เศรษฐกิจดีมีงานท า ก้าวทันเทคโนโลยี ขอนแก่นมีดีสู่สากล ประชาชน
ร่วมคิดร่วมเปลี่ยนแปลงร่วมพัฒนา ในเรื่องของเศรษฐกิจดีและมีงานท าประการแรกนั้นคือ เราต้องกระตุ้นเรื่องการ
อุปโภคและบริโภค ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและ SME ต่างๆก็ตาม ช่วงนี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก 
ส่วนรัฐบาลช่วยได้โดยตรง ซึ่งบางส่วนต้องช่วยตัวเอง อันนี้ ทางเราต้องลงไปช่วยสนับสนุนเขา ที่จะท าอย่างไรให้สินค้า
นั้นมีมูลค่าเพ่ิม ต้องท าให้ขึ้นให้ได้ ด้วยการกระตุ้นการบริโภค 

พ.อ.ดร.ชาตรี กล่าวอีกว่าอย่างหนึ่ง ที่ต้องท า คือการพัฒนาแหล่งน้ า ตอนนี้ส าคัญที่สุดของภาคอีสานคือการ
พัฒนาแหล่งน้ า ผมเองได้มีโอกาสผลักดันแก้มลิง แก่งน้ าต้อน ซึ่งตอนนี้ได้รับงบประมาณแล้ว ปี 2554 ซึ่งเราต้องพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คของจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสต่อไป ส่วนเรื่องการมีงานท านั้น เมื่อเรามีแหล่งน้ า
ที่ดีแล้ว ทางอบจมีงบประมาณสนับสนุน จะท าให้แรงงานกลับคืนถิ่น เพ่ือรองรับการ การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต ส าหรับทางด้านเทคโนโลยีนั้นก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล ใช้ในการบริหารจัดการ หรือ
การตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า AI ตลอดจนการขยายตัวหรือเรียกว่า 
Smart City ขอนแก่น เราต้องท า Smart Logistics ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเป็นการขยายผลให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการ
เป็น smart ขอนแก่น 

พ.อ.ดร.ชาตรี กล่าวด้วยว่าเพราะนอกเหนือจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในเรื่องของแหล่งน้ ามีบางสิ่งที่จะเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย คือการส่งน้ าในระบบท่อ เพ่ือที่จะให้น้ าไปสู่พ้ืนที่ของการเกษตรให้ได้  สุดท้ายในเรื่องขอนแก่นมีดีสู่สากล 
ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Smart City micecity และฮับต่างๆ จะเป็น medical Hub หรือคอนเทนเนอร์ทับ 
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อะไรต่างๆ หรือ dipod อะไรต่างๆพวกนี้ พวกนี้มารองรับเส้นทางสายไหม ในอนาคต ต่อไปเงินจะหลั่งไหลเข้า
มาสู่จังหวัดขอนแก่น มากมายเราต้องรองรับ พวกนี้เอาไว้ ประชาชนต้องร่วมคิดร่วมเปลี่ยนแปลงพัฒนา ร่วมสร้างร่วม
คิดช่อง ท าอย่างไร ที่เมื่อก่อน ราชการไปหาประชาชน ต้องท าให้ประชาชนเข้ามาหาราชการ ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ระบบเทคโนโลยี โดยให้มีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดการสร้าง มีส่วนพัฒนาและส่วนตัดสินใจด้วย นี่คือ หัวใจของ
คนชื่อ พ.อ. ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ เบอร์ 9 พร้อมท าหน้าที่รับใช้พ่อแม่พ่ีน้องและพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความสุข
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215150 
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 19.07 น. 
5 องค์กรเอกชนจัดเวทีดีเบต-เปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัคร 'นายก อบจ.ตราด' 
 

 
 

5 องค์กรเอกชนจังหวัดตราดจัดเวทีดีเบตผู้สมัคร "นายก อบจ.ตราด" หวังให้ประชาชนชาวตราดตัดสินใจใน
การเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม 

เวลา 13.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด องคกร์เอกชน 5 เอกชน 
ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ชมรม
ธนาคารพาณิชย์จังหวัดตราด และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดตราด จัดเสวนาขึ้นในหัวข้อ "การพัฒนาตราด …อย่างยั้งยืน" 
โดย "ว่าที่ นายกอบจ.ตราด" ซึ่งมีนายสามารถ พงษ์วัน , นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ, นายประทีป เลขาพันธ์ และนายสังคม 
นิลฉวี เข้าร่วมยกเว้นนายบรรจง กาญจนานิล ร่วมโดยมีชาวตราดกว่า 300 คนร่วม 

โดยได้ให้แต่ละคนแถลงแนวนโยบายของแต่ละคนหากได้เข้าไปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
ตราด ที่จะพูดคุย 5 นาทีและจากนั้นเป็นค าถามในแต่ละด้านเป็นค าถามจากองค์กรเอกชนด้านท่องเที่ยว การเกษตร 
การค้าและการพาณิชย์ ซึ่งผู้ด าเนินรายการ 2 คนคือนางสาววิภา สุเนตร เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดตราด และนาย
จตุพัฒน์ ฤกษ์สหกุล ประธานกลุ่มนักธุรกิจหอการค้าจังหวัดตราดรุ่นเยาว์ โดยที่หลังจากได้กล่าวถึงกติกาแล้ว ผู้ด าเนิน
รายการทั้งสองคนได้ให้ผู้สมัครนายก อบจ.ตราดแต่ละคนได้กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาจังหวัดตราดอย่างยั้งยืน จะ
ท าอย่างไร 

นายสามารถ กล่าวว่า จังหวัดตราดแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีศักยภาพในหลายด้าน ทั้งการเกษตรกรรม การ
ท่องเที่ยว หรือการค้าชายแดน ซึ่ง อบจ.ตราดจะเข้าไปเติมเต็มทีทจะผลักดันให้จังหวัดตราดมีความพร้อมในการรองรับ
การพัฒนาการลงทุนในภาคตะวันออก ตามยุทธศาสตร์อีอีซี ของรัฐบาล ซึ่งจะต้องสร้างความสมดุลย์ในเรื่องการเกษตร
และการท่องเที่ยวเพื่อจังหวัดตราดไม่ใช่เป็นแค่เมืองรอง แต่จะเป็นเมืองหลักในทุกๆด้าน ทั้งนี้ จะได้ทางสภา อบจ.ตราด
ได้เข้ามามีบทชาทในการก าหนดแนวทางพัฒนามากขึ้นหลังจากท่ีปัจจุบันสภา อบจ.ตราดแทบไม่มีบทบาทในการน าการ
พัฒนาเท่าที่ควร เพราะบทบาทตกไปที่ฝ่ายบริหารเกือบทั้งหมด นอกจากนี้จะเติมเต็มองค์ควาามรู้ต่างๆ ในการพัฒนา
จังหวัดตราดด้วยการน านักวิชาการมาให้ความรู้และสร้างอวค์ความรู้ให้ชาวตราดในการก้าวเดินต่อไป 

นายวิเชียร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เข้ามาพัฒนาจังหวัดตราดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงนายก อบจ.ตราดคนแรก คือ
นายเจียร จินตกานนท์ ที่มีงบประมาณเพียง 26.6 ล้านมและเมื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าทีทแล้วเหลือเงินเพียงล้านกว่า
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บาท จากนั้นเมื่อเข้ามาเป็นนายก อบจ.ตราดได้เข้ามายกระดับและพัฒนาจังหวัดตราดต่อเนื่องและสามารถสร้างประตู
เมือง สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องท าให้วันนี้ อบจ.ตราดมีเงินสะสมกว่า 200 ล้านบาท ซึ่ง
จะพัฒนาจังหวัดตราดให้ก้าวหน้าต่อไป โดยที่จะเน้นในเรื่องการพัฒนาที่ยั้งยืนซึ่งที่ผ่านมาก็น าภาคเอกชนมาช่วยในการ
จัดท าแผนพัฒนาของอบจ.ตราดมาแล้ว  

นายประทีป กล่าวว่า กลุ่มตราดบ้านเราเน้นหาเสียงเรื่องปากท้องและสุขภาพต้องมาก่อน ซึ่งวันนี้จะดึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก้ปัญกาในเรื่องสุขภาพ สร้างโอกาสให้เยาวชนชาวตราดที่มีกว่า 3 หมื่นคนให้ได้
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงอาชีวะศึกษา พร้อมสร้างทักษะชีวิตให้กับทุกคน ขณะทีทกีฬา
จะส่งเสริมและยกระดับให้ดีขึ้น พร้อมกระจายไปทุกอ าเภอ แหล่งน้ าจะต้องมีเพียงพอและการท่องเที่ยวจะส่งเสริมใน
การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง การสร้างถนนให้รอบเกาะช้าง ขณะที่การค้าชายแดนยังต้องรอบครอบเพราะเพ่ือน
บ้างยังติดเชื้อไวรัสโควิท 19 แต่ในเรื่องขยะ น้ าเสียงและการท าเรื่องความปลอดภัยในพ้ืนที่ด้วยการสร้างกล้องวงจรปิด
มาติดตั้งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับชาวตราดทุกคน 

ขณะที่นายสังคม กล่าวว่า เคยด ารงต าแหน่งนายก อบต.ประณีต มานานและสามารถพัฒนาด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ าได้จนประสบความส าเร็จ ซึ่งระยะแรกที่ ต.ประณีต ปลูกทุเรียนได้น้อย แต่ปัจจุบันปลูกมากถึง 7,000 ไร่ และมี
ต้นทุเรียนกว่า 3 แสนต้น หากปี 2564 ราคาทุเรียนมีราคา 100 บาท/กก. จะท าให้ ต.ประณีตมีรายได้เข้ามาถึง 3 
พันล้าน ส่วนงบประมาณของ อบจ.ตราดที่มีน้อย คือ เพียง 270 ล้านบาท และมีงบพัฒนาไม่ถึงร้อยล้าน หากได้เป็น
นายก อบจ.ตราดจะผลักดันน างบประมาณจากกลุ่มจังหวัดมาพัฒนาให้มากขึ้น และจะแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก 
อบต.ในแต่ละพ้ืนที่มาจับมือพัฒนาจังหวัดตราดร่วมกัน 

ส่วนการท่องเที่ยวน่าจะต้องรอก่อน 2-3 ปี เพราะโควิด 19 ยังแพร่ระบาดอยู่ จึงอยากจะขอโอกาสให้เลือกตั้งเป็น
นายก อบจ.ตราดจะท าให้สุดความสามารถ 

จากนั้นพิธีกรได้จับค าถามด้านต่างๆ เช่น ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้าด้านการเกษตรกรรม และการลงทุนให้ผู้สมัคร
แต่ละท่านได้ตอบ พร้อมมีค าถามจากผู้ชมไลฟ์สดและในห้องประชุมเพ่ือให้ผู้สมัครแต่ละคนได้ตอบด้วย เพ่ือให้แต่ละคน
ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ อบจ.ตราด หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537353 
  

https://www.naewna.com/local/537353
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8 ธ.ค. 2563 19:57    
 “ยศวัฒน์” ลุยแก้ปัญหาชาวนาพนมทวน-ท่ามะกา  
ขาดแคลนน้ า จี้ชลประทานปล่อยน้ า 
 

 
 
ส.ส.ภท. น าทัพ แก้ปัญหาชาวนาขาดแคลนน้ าท านา ในพื้นที่ อ.พนมทวน และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 9 ธ.ค. นี้ 
พร้อม จี้ ! กรมชลประทาน ปล่อยน้ าให้ชาวนาได้ท านา ณ ก.เกษตรฯ 

วันนี้ (8 ธ.ค.) นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า 
สืบเนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้รับทราบถึงปัญหาขาดแคลนน้ าจากตัวแทนชาวนา และ ในวันที่ 2 ธันวาคม 
จึงได้มีการน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ืออภิปรายหารือ นั้น ในวันนี้ (8 ธันวาคม)ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวนาใน
พ้ืนที่อ าเภอพนมทวน และ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีชาวนากว่าพันราย ลงทะเบียนรายชื่อที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าท านา ท าให้ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก 

ทั้งนี้ ได้มีการอ้างถึงหนังสือจากกรมชลประทาน ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ หยุดส่งน้ าฤดูนาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 
30 ธันวาคม 2563 เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบชลประทาน และตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นต้นไป ในปีการเพาะปลูกนี้จะสามารถส่งน้ าสนับสนุนได้เฉพาะเพ่ือการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและ
พืชต่อเนื่องเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ าเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และข้าวนาปรัง 

“สิ่งที่ทางกรมชลประทานได้มีการประชาสัมพันธ์นั้น ท าให้ชาวนาได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง หากหยุดการส่งน้ า
ให้กับชาวนาได้ท านาปรัง แม้จะไม่ได้ห้ามให้ชาวนาท านาก็ตาม แต่ถ้าหากไม่มีน้ าให้กับชาวนา แล้วชาวนาจะเอาน้ าจาก
ที่ไหนมาท านา” 

“ส าหรับการรับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชนชาวนา โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน ของอ าเภอพนมทวน 
และอ าเภอท่ามะกา ได้มีการขอให้ตน ซึ่งถือเป็นตัวแทนชาว อ.พนมทวน และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้รับฟังปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชน เพราะเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ ถ้าไม่มีน้ าให้ท านา เขาจะเอาเงินที่ไหนในการ
ด ารงชีวิต ร้านขายของ ร้านขายปุ๋ย ขายยา ร้านขายของต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะว่าพ่ีน้องชาวไร่ 
ชาวนา ไม่มีก าลังซื้อ ไม่มีก าลังทรัพย์ และก็จะเป็นผลพวงไปถึงอนาคตว่า อาจจะท าให้คนหันไปประกอบอาชีพที่ไม่
สุ จ ริ ต  ผิ ด ก ฎ ห ม า ย  ซึ่ ง ต ร ง นี้ ถื อ ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น  แ ล ะ ปั ญ ห า ห ลั ก ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
 คือ เรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนต้องมาก่อน” นายยศวัฒน์ กล่าว 

นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 จะมีกลุ่มตัวแทนของชาวนา ประมาณ 250 คน ไปยื่นหนังสือถึง นาย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000125879 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000125879
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 20.15 น. 
ศึกชิงนายกใหญ่พะเยาเริ่มเข้มข้นมือมืดกรีดเผาป้ายหาเสียง 'นายก อบจ.-ส.อบจ.' 
 

 
 

วันที่ 8 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. จังหวัดพะเยา เริ่มเข้มข้น
ขึ้นแล้วเพราะว่าป้ายแนะน าตัวหาเสียงตามจุดต่างๆ ในแต่ละอ าเภอแต่ละต าบล แต่ละหมู่บ้านทั่วจังหวัดพะเยาพบว่ามี
การถูกท าลาย รื้อท้ิง ถูกกรีดด้วยของมีคมและถูกเผาท าลาย จนเกิดความเสียหายกันไปทั่วโดยเฉพาะผู้สมัครคู่แข่งขัน ที่
เป็นตัวเต็ง 2 ทีม คือเบอร์ 1 คณะก้าวหน้าสนับสนุนนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา และสมาชิกแต่
ละเขต แต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดพะเยาป้ายแนะน าตัวหาเสียงได้ถูกท าลายกรีด ทุบรื้อทิ้ง และเผา ในเขตอ าเภอจุน อ าเภอ
ปง และอ าเภอเมืองพะเยา  

เช่นเดียวกับป้ายแนะน าตัวหาเสียงของนายอัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 และสมาชิก อบจ.ก็ได้ถูก
กรีดท าลายด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ท าการแก้ไขท าการติดตั้งใหม่พร้อมกับขอฝากถึงประชาชนทั่วไปช่วยกัน
สอดส่องดูแลและขออย่าท าลายป้ายหาเสียง เพราะในแต่ละพ้ืนที่ไม่ได้มีการติดตั้ง ป้ายที่ท าให้กีดขวางในแต่ละชุมชนแต่
อย่างใด  

นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 คณะก้าวหน้าส่งชิงนายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า ก่อนถึง
โค้งสุดท้ายนี้การหาเสียงเริ่มเข้มข้นได้มีการท าลายป้ายหาเสียงของทีมตัวเอง เช่น เขตอ าเภอปง อ าเภอจุน และอ าเภอ
เมืองพะเยา โดยป้ายหาเสียงได้ถูกกรีดทิ้งและถูกเผาเสียหายหลายแห่ง ซึ่งก็ได้ท าการแก้ไขติดตั้งป้ายใหม่ขอฝากถึงพ่ี
น้องประชาชนชาวพะเยาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. ด้วย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้เพ่ือเป็นการ
เลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาท าหน้าที่เป็นพ่ีน้องเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวพะเยา เพ่ือพัฒนาพะเยาให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

จากการสังเกตพบว่าป้ายหาเสียงที่ถูกท าลายมากจะมี 2 เบอร์ 2 ทีมคือ เบอร์ 1 และเบอร์ 3 ชึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ
คู่หนึ่งของการชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.พะเยาในครั้งนี้เบอร์ 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คณะ
ก้าวหน้าส่งลงสนามแข่งกับนายอัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครเบอร์ 3 ซึ่งเป็นน้องชายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537366 
  

https://www.naewna.com/local/537366
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วันที่ 08 ธ.ค. 2563 เวลา 20:25 น. 
"เฉลิม"อ้อนคนอีสานขอคะแนนให้เพื่อไทยนั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.หนองคาย 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย  

ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค และนายอดิศร เพียงเกษ ลงพ้ืนที่เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วย นายธนพล ไลละวิทย์
มงคล ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย ที่วัดบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.
เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่ีน้องประชาชนร่วมฟังปราศรัยจ านวนมาก 

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงจ.
หนองคายให้ดีขึ้น จึงอยากขอให้พ่ีน้องประชาชนชาวหนองคายเลือกตัวแทนจากพรรคเพ่ือไทย คือ นายธนพล ที่จะน า
ความรู้ระดับชาติมาแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ด้วยนโยบายสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึน 

ด้าน ดร.อรุณี กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยมองเห็นปัญหาของชาวหนองคายวันนี้ นอกจากราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ าที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขแล้ว หนองคายยังต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพ่ือเป็นเส้นทางเชื่อมระบบ
คมนาคมขนส่งสินค้าไปยังประเทศอ่ืนๆ เช่น จีน ลาว เป็นต้น ด้วยนโยบายของพรรคเพ่ือไทย ภายใต้แนวคิด “อาหาร
ปลอดภัย การเกษตรปลอดภัย การขนส่งปลอดภัย การค้าชายแดนปลอดภัย” เราเชื่อมั่นว่า จ.หนองคายมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

ขณะที่ นายธนพล กล่าวว่า พร้อมพัฒนาให้หนองคายเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองหน้าด่านเศรษฐกิจ และ
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วย “นโยบาย 4 ทิศ” คือ 1.ครัว
ของอีสานเหนือ ด้วยการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเกษตรไปยั งประเทศเพ่ือน
บ้าน 2.พัฒนาการท่องเที่ยว สร้าง 1 อ าเภอ 1 แลนด์มาร์ค และสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางผังเมืองให้เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม และ 4.พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพ่ือให้คนหนองคายมีงานท าในจังหวัด ไม่ต้องไปท างานไกลบ้าน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639849  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639849
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วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
'สุนทร'น าทีมผู้สมัครเร่งหาเสียง ทวงเก้าอี้นายก อบจ.ก าแพงเพชร ดึง ปชช. ร่วมคิด-ตัดสินใจ-พัฒนา 
 
  ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก าแพงเพชร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.บอจ.) ก าแพงเพชร เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่ออดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร นายสุนทร 
รัตนากร ผู้สมัครนายก อบจ.ก าแพงเพชร หมายเลข 1 พ่ีชายนายวราเทพ รัตนากร พาทีมงานผู้สมัคร ส.อบจ.เขตอ าเภอ
เมือง ลงพื้นที่หาเสียงขอคะแนนให้กับตนเองและขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร ส.อบจ.ทุกเขต 

โดยมีบรรยากาศของรถหาเสียงพร้อมทีมงานลงพ้ืนที่ถือป้ายหาเสียง แจกแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครและนโยบาย
ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่ตลาดมอกล้วยไข่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นตลาดของฝากและ
สินค้าแปรรูปจากชุมชน ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการเข้าถึงพ่ีน้องประชาชนชิดชุมชน 

นายสุนทร กล่าวว่า ครั้งนี้ตนพร้อมทีมงานได้ลงพ้ืนที่ชูป้ายหาเสียงตาม ร้านค้า ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง พร้อม
กับหาเสียง แจกแผ่นพับแนะน าตัวเอง รวมทั้งผู้สมัคร ส.อบจ.ให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น พ่ี
น้องประชาชนโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เข้ามาให้ก าลังใจและพูดคุยถึงความต้องการที่อยากจะให้พัฒนาท้องถิ่น
ของ จ.ก าแพงเพชร ให้ไปในทิศทางที่ดี โดยตนและผู้สมัคร ส.อบจ.ในทีมนั้นพร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพ่ือให้ จ.
ก าแพงเพชรเดินหน้าพัฒนา ไปในทุกๆด้านโดยเฉพาะปากท้อง และสาธารณูปโภค ต้องพัฒนาต่อยอดไปให้ดีกว่าที่
เป็นอยู่ 

โดยตนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมกันน าเสนอ เพ่ือการพัฒนา
บ้านเกิดของเรา โดยในสมัยที่ผ่านก็ร่วมด้วยช่วยกันมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งครั้งนี้ตนก็ยังคงการท างานแบบเดิมให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเคย เพ่ือการพัฒนาก าแพงเพชรบ้านเราต่อไป  ดังนั้นจึงขอฝากประชาชนผู้มีสิทธิ์ ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 นี้ก็ยากฝากให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจให้โอกาสตน
เข้ามาท าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่นอีกครั้ง พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ทุกเขตการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537331 
 
  

https://www.naewna.com/local/537331
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วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 09.29 น. 
 ‘หญิงหน่อย’ลงพ้ืนที่น่านแบบส่วนตัว หนุน ‘นพรัตน์’ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 
 

 
 

‘หญิงหน่อย’ลงพ้ืนที่น่านแบบส่วนตัว หนุน ‘นพรัตน์’ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 
9 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.น่าน ว่า เมื่อช่วงค่ าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่วัดเวียงใต้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตสมาชิกพรรค และอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ จ.น่าน เป็นการ
ส่วนตัว เพ่ือสนับสนุนนายนพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.น่าน หมายเลข 3  

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้กลับมา จ.น่าน อีกครั้งหนึ่ง มาไหว้พระ ชมธรรมชาติ ยามหน้าหนาว จ.
น่าน น่าเที่ยว ตนเป็นคนรักเมืองน่าน วันนี้มาเป็นการส่วนตัว ถือโอกาสมาสนับสนุนคนดีคนเก่ง คือ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ 
ผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.น่าน หมายเลข 3 ที่อาสาตัวมาช่วยพ่ีน้องชาว จ.น่าน นายนพรัตน์ เป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถ จิตใจดี ตั้งใจที่พัฒนาเมืองน่านให้เมืองน่านน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี อยากจะฝากนาย
นพรัตน์ด้วย โดยตนจะเดินทางกลับวันที่ 10 ธันวาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537409 
 
  

https://www.naewna.com/politic/537409
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9 ธันวาคม 2563 09:27 น.   
 “ธนาธร “ลุยสมุทรสาคร ช่วยทีมคณะก้าวหน้าหาเสียง “อวยชัย” ชู เรือโดยสารคลองภาษี เจริญ  
เชื่อมกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วย นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัคร
ชิงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สมุทรสาคร เบอร์ 4 ในสังกัดคณะก้าวหน้า-สมุทรสาคร ลงพ้ืนที่
เพ่ือเร่งหาเสียงก่อนจะมีเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีเหล่าสมาชิกผู้สมัครลงชิงต าแหน่ง ส.อบจ. ในนามคณะ
ก้าวหน้า จ านวนหนึ่งเข้าร่วมเดินทางเท้าลงพ้ืนที่เพ่ืออ้อนหาเสียงคะแนน ณ บริเวณหมู่บ้านวิเศษสุขนคร , หมู่บ้านอมร
ชัย 5 และตลาดโพธิ์ทอง, ตลาดโพธิ์แจ้ ต.บางน้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้โดยมีเสียงให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยล าดับ 

นายอวยชัย เปิดเผยว่า หลังจากได้ลงพ้ืนที่หาเสียงมาเพ่ือเก็บตุนแต้มท าคะแนน ปรากฏว่า มีเสียงตอบรับเป็น
อย่างดี โดยมีในส่วนของนโยบายส าคัญๆ ของทีมในนามคณะก้าวหน้า มีอย่างน้อย 7 หลักในการจะพัฒนาท้องถิ่นให้ จ.
สมุทรสาคร อาทิ การสร้างเส้นทางคมนาคมทางเรือ ที่มองว่า ด้วยความที่เมืองสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วย
สายน้ า ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท าให้ตนและทีมงานเล็งเห็นถึงว่า 
แนวนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ าของคลองภาษีเจริญ ซึ่งมีความยาว 28 กิโลเมตร สามารถเชื่อมระหว่าง
กระทุ่มแบนไปจดที่คลองบางกอกใหญ่ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

นายอวยชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันที่ชาวสมุทรสาครต้องเผชิญ คือ ปัญหา
การจราจรบนถนนติดขัดเรื้อรังมายาวนาน ทีมงานคณะก้าวหน้าจึงมีนโยบายที่จะสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ าให้
เกิดข้ึน เพ่ือบรรเทาภาวะปัญหาของการจราจรแออัด และอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ที่จะส่งผล
ดีต่อไปถึงการเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร เช่น การเชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้วย
การเดินเรือที่มีอยู่แล้วให้ได้ต่อไป 

“นโยบายที่คิดไว้นี้ คือ การสร้างสายการเดินเรือบนคลองภาษีเจริญ 11 ท่า เริ่มต้นที่ประตูน้ ากระทุ่มแบน ไป
สุดที่วัดหนองแขม โดยเน้นผ่านชุมชน โรงเรียน และวัดเป็นหลัก ซึ่งการสร้างสายการเดินเรือนี้จะใช้งบประมาณอยู่ที่
ประมาณ 106 ล้านบาท ต่อการลงทุนครั้งแรก และเน้นที่การสร้างเรือและท่าเรือตามจุดต่างๆ โดยมีค่าด าเนินการต่อปี
ประมาณ 15-20 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอันจะท าให้บ้านเราสามารถเดินทางทางน้ าสัญจรไปต่อเข้าไปกับเขต
กรุงเทพฯได้ อันจะสามารถเกิดการเชื่อมโยงเมืองสมุทรสาคร และกรุงเทพฯต่อไปในอนาคต” นายอวยชัย กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203140  

https://siamrath.co.th/n/203140
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201209/86d10d3321318065c3b1915368ee8d410c0e6d18290860b4300d87c22c3b8060.jpeg?itok=sDHDThCk
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วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.04 น. 

ลือกตั้งอบจ.บุรีรัมย์เริ่มระอุ แจ้งความเอาผิดผู้สมัครลงยูทูป 

 
 

ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ แจ้งเอาผิดผู้สมัครเบอร์ 4 ระบุสวมเสื้อพรรคอนาคตใหม่ แล้วอัดคลิป แนะน าตัว
เป็นผู้สมัครนายก อบจ.แล้วลงยูทูป ผิด พรบ.เลือกตั้ง “จูงใจหรือชักชวน” เจ้าตัวรับข้อกล่าวหาพร้อมปฏิเสธ เผย “ผม
ไม่ได้เอาลงเอง” และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สมัครครั้งนี้ในนามอิสระ 

วันที่ 8 ธ.ค.63 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ เบอร์ 4 เดินทาง
มารับทราบข้อกล่าวหา กับ พ.ต.ท.ไชยยา สระโสม รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมือง บุรีรัมย์ 

หลังจากถูกนายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 แจ้งความกล่าวหาว่ากระท าความผิด พรบ.
เลือกตั้ง มาตรา 56”เป็นผู้สมัครกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้น การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยม ของผู้สมัคร” 

ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้แจ้งได้น าคลิปที่เผยแพร่ทางยูทรูป มาเป็นหลักฐานเอาผิด ซึ่งในคลิปเป็นภาพของนายภัทรพงศ์ 
สวมเสื้อพรรคอนาคตใหม่ แนะน าตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เข้าข่ายการกระท าผิด พรบ.เลือกตั้ง 

นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ผมได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปนั้นจริง เพ่ือจะเป็นคาดีเดท (candidate)ในการที่จะ
สมัครนายก อบจ.ในนามพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้น โดยพรรคให้ท าคลิปแนะน าตัว แล้วส่งให้กับพรรคอนาคตใหม่ 
พรรคฯจะเป็นผู้เอาไปลงยูทรูป ซึ่งทางผู้แจ้งกล่าวหาผมว่า”มันยังคงมอียู่ในยูทรูป”ท าไมไม่ลบออก 

คลิปนี้ได้ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 ซึ่งไม่เกี่ยวกัน เพราะผมประกาศลงสมัครในนามอิสระมาโดยตลอด ไม่
เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคอนาคตใหม่ได้ถูกยุบลงแล้ว คลิปนี้ผมไม่ได้เป็นผู้โพสต์ จึงไม่สามารถลบได้ และไม่
เคยหาประโยชน์อันใดกับพรรคอนาคตใหม ่

เบื้องต้นตนได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จะขอไปสู้ในชั้นศาล คดีนี้มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1-10 ปี และตัดสิทธิทางการ
เมือง 20 ปี ส่วนตัวไม่หวั่นเพราะยังยืนยันว่า ผมได้เอาคลิปไปลงยูทรูป และไม่รู้ว่าเป็นใครเอาไปลง พร้อมยืนยันความบ
ริสุทธิในชั้นศาล นายภัทรพงศ์ ..กล่าว 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215090 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215090
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8 ธันวาคม 2563 13:51 น.   
 “วิชิต” ยื่น กกต.ประจวบฯก าชับก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบจ.วางตัวเป็นกลาง 
 

 
 

วันที่ 8 ธันวาคม นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) 
ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 2 เดินทางเข้าพบนายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนิน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง( กกต.) ที่ส านักงาน กกต.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือยื่นหนังสือให้ กกต.จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร อบจ.ในช่วง
การเสียงโค้งสุดท้ายก่อนลงคะแนนในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจลงคะแนนจากแนวทางการ
เสนอนโยบายในการบริหารองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

นายวิชิต กล่าวว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ยอมรับว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพราะมีกระแสข่าว
กรณีการซื้อเสียง การทุจริตการเลือกตั้งในหลายพ้ืนที่ จึงยื่นหนังสือเพ่ือเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาให้.กกต.น าไป
พิจารณา เป็นแนวทางการปฏิบัติให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมตามเป้าหมาย และขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้แอบ
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ใช้อ านาจของตรวจค้นรถยนต์ของทีมงานผู้สมัคร ส.อบจ.รายหนึ่งที่ อ.หัวหิน เนื่องจากเข้าใจว่า
อาจจะมีการน าเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ไปแจกหัวคะแนน ซึ่งเข้าข่ายเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน 

นายวิชิต กล่าวอีกว่า ได้แจ้งให้ กกต.อ านวยความสะดวกให้ทีมงานผู้สังเกตการณ์ของผู้สมั ครทุกทีมที่ไปท า
หน้าที่ตรวจสอบประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ท าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดหีบบัตรในเวลา 07.30 - 08.00 น. นอกจากนั้นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ 2 ผู้สมัคร ส.อบจ.พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ อบจ.รายหนึ่ง ควรมีพฤติกรรม
วางตัวเป็นกลาง ส่วนการนับคะแนนหลังปิดหีบประชาชนผู้สังเกตการณ์จะไม่สามารถเข้าไปดูการนับคะแนนได้อย่าง
ใกล้ชิด กกต.ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมตรวจสอบ ขณะที่มีอ่านหมายเลขบนบัตรเลือกตั้งซมีทั้งบัตรดีและ
บัตรเสีย 

“ ส่วนตัวมีประสบการณ์จากการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ที่อ้างค าสั่งของ
นายอ าเภอ หรือมีสมาชิก อบต.บางราย ท าหน้าที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง แต่พบว่าเมื่อไปยืน
หน้าหน่วย จะมีลักษณะชี้น าประชาชนที่ไปลงคะแนน บางรายเข้าไปเปิดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนในลักษณะการ
บริหารแต่ใช้มือสะกิดให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครบางราย ดังนั้น กกต.ควรมีความเข้มงวดเพ่ือให้การท างานมีความ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201208/3345d74293d6d8afd928f297dfbaf736d1a58a549bf51589e3ae6189bdd486f5.jpg?itok=5nmOPhf8
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น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และจะไปพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือก าชับให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านบางรายวางตัวเป็น
กลางในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส าคัญขณะนี้พบว่าหลายพ้ืนที่มีการน าประชาชนไปท่องเที่ยว มีการจัดเลี้ยงในลักษณะ
ต่างๆ ”นายวิชิต กล่าว 

มีรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายสืบสวน กกต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการแห่กลองยาว
ในวันรับสมัครเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังจากมี สส.พรรคเพ่ือไทยน าคลิปไปอภิปรายในสภา
ผู้แทนราษฎร นอกจากนั้นมีการเรียกสอบพยานบุคคลจากปัญหามีการร้องเรียนก านันรายหนึ่งใน อ.สะพานใช้
เครื่องจักรกลหนักปรับถนนลูกรังช่วงที่ กกต.กลางมีประกาศจัดการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202937 
 
  

https://siamrath.co.th/n/202937
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วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 20.00 น. 

ใกล้โค้งสุดท้าย! ป้ายหาเสียงนายก อบจ.และ ส.อบจ.ถูกกรีดเผาท าลาย 

 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และส.อบจ. จังหวัด
พะเยา เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าป้ายแนะน าตัว หาเสียงตามจุดต่างๆในแต่ละอ าเภอแต่ละต าบลแต่ละหมู่บ้านทั่ว
จังหวัดพะเยาพบว่ามีการถูกท าลาย รื้อทิ้ง ถูกกรีดด้วยของมีคมและถูกเผาท าลาย จนเกิดความเสียหาย กันไปทั่ว
โดยเฉพาะผู้สมัคร คู่แข่งขัน ที่เป็นตัวเต็ง 2 ทีม คือเบอร์ 1 คณะก้าวหน้าสนับสนุน นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัคร
นายก อบจ.พะเยา และสมาชิกแต่ละเขต แต่ละพ้ืนที่ ในจังหวัดพะเยาป้ายแนะน าตัวหาเสียงได้ถูกท าลายกรีด ทุบรื้อทิ้ง 
และเผา ในเขตอ าเภอจุน อ าเภอปง และอ าเภอเมืองพะเยา 

เช่นเดียวกับป้ายแนะน าตัวหาเสียงของนายอัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 และสมาชิก อบจ. ก็ได้
ถูกกรีดท าลายด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ท าการแก้ไขท าการติดตั้งใหม่พร้อมกับขอฝากถึงประชาชนทั่วไปช่วยกัน
สอดส่องดูแล และขออย่าท าลายป้ายหาเสียง เพราะในแต่ละพ้ืนที่ไม่ได้มีการติดตั้ง ป้ายที่ท าให้กีดขวางในแต่ละชุมชน
แต่อย่างใด 

นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 คณะ คณะก้าวหน้าส่งชิงนายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า 
ก่อนถึงโค้งสุดท้ายนี้การหาเสียงเริ่มเข้มข้นได้มีการท าลายป้ายหาเสียงของทีมตัวเอง เช่น เขตอ าเภอปง อ าเภอจุน และ
อ าเภอเมืองพะเยา โดยป้ายหาเสียงได้ถูกกรีดทิ้งและถูกเผาเสียหายหลายแห่ง ซึ่งก็ได้ท าการแก้ไขติดตั้งป้ายใหม่ขอฝาก
ถึงพ่ีน้องประชาชนชาวพะเยาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ. และส.อบจ. ด้วย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เพ่ือเป็นการ 
เลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาท าหน้าที่เป็นพ่ีน้องเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวพะเยา เพ่ือพัฒนาพะเยาให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

จากการสังเกตพบว่าป้ายหาเสียงที่ถูกท าลายมากจะมี 2 เบอร์ 2 ทีมคือ  เบอร์ 1 และเบอร์ 3 ชึ่งเป็นคู่แข่งที่
ส าคัญคู่หนึ่งของการชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. พะเยา ในครั้งนี้ เบอร์ 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
คณะก้าวหน้า ส่งลง สนามแข่งกับนายอัครา  พรหมเผ่า  ผู้สมัครเบอร์ 3 ซึ่งเป็นน้องชายของ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215168 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/215168
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วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 08.02 น. 
ผู้สมัคร'ส.อบจ.ชุมพร'ร้อง'กกต.กลาง'พบทุจริตหาเสียงเลือกตั้ง 
 

 
 

นายเดชา พยัคฆิน อดีต ส.อบจ.ชุมพร เขต อ.ปะทิว ผู้สมัคร รองนายก อบจ.ชุมพร สังกัดทีมชุมพรต้องเดินหน้า 
พร้อมด้วย นายปรีชา เกิดชาตรี ผู้สมัคร ส.อบจ.ชุมพร อ.ปะทิว เขต 3 เดินทางมายังส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง ที่กรุงเทพฯ เพ่ือยื่นหนังสือร้องเรียนการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.ชุมพร ของทีม
ผู้สมัครบางทีม 

โดย นายเดชา กล่าวภายหลังการยื่นหนังสือว่า การยื่นหนังสือต่อ กกต.กลาง ในครั้งนี้ เนื่องจากมีหลักฐานซึ่งเชื่อ
ได้ว่า มีการทุจริตในการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.ชุมพร ที่ผ่านมาพวกตนได้เคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง กกต.ประจ า จ.
ชุมพร แล้ว แต่เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งพวกตนยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่ต้องการส่งมอบให้ กกต.
กลาง เพิ่มเติมด้วย 

นายเดชา กล่าวว่า การยื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ พวกตนไม่ได้มุ่งหวังจะใส่ร้ายใคร เพียงแต่ต้องการให้การ
เลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีเหตุจูงใจให้ประชาชนใช้สิทธิโดยไม่ได้ตัดสินใจด้วย
ตนเอง หรืออาจจะมีการเบี่ยงเบนในเรื่องแรงจูงใจอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอที่จะ ให้ สัญญาว่าจะให้ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ โดยที่ประชาชนซึ่งไม่รู้กฎหมายก็หลงเชื่อ แล้วออกไปใช้สิทธิด้วยเหตุจูงใจอ่ืน พวกตนอยากเห็นการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในอนาคต 

นายเดชา กล่าวว่า อยากฝากถึงประชาชนทั่วประเทศว่า การที่เราจะตัดสินใจเลือกคนที่จะเข้าไปตัวแทนหรือผู้น า
ของเรา ควรจะดูที่หลักธรรมาภิบาล ดูคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุด 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537399 
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.11 น. 
ส่องสนามเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี 'ฐานวัฒน์ คณะก้าวหน้า' ปะทะ 'วิเชียร' เพื่อไทย 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อุดรธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส .อบจ.) 
อุดรธานี มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง 
 

 
 

หลังจากเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อุดรธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุดรธานี ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็น นายวิเชียร ขาวข า อดีตนายก อบจ.
อุดรธานี สมัยที่ผ่านมา มาสมัคร นายก อบจ. ได้เบอร์ 3 พร้อมน าทัพผู้สมัคร ส.อบจ. ลงครบทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง โดยมา
ในนามพรรคเพื่อไทย 

ขณะที่ นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หรือเกษตรโต้ง อดีตเกษตรจังหวัดอุดรธานี มาในนามคณะก้าวหน้า ได้
เบอร์ 2 น าผู้สมัคร ส.อบจ.ลงครบทั้ง 42 เขตเช่นเดียวกัน 
นอกจากนั้นยังมีผู้สมัครอิสระ 5 คน ประกอบด้วย นายชวนนท์ ศิริบาล อดีตผู้ช่วยเกษตรจังหวัดหนองคาย เบอร์ 1, 
นางสาวอิงค์ณ   ภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ เบอร์ 4, นายศักดา เกตุแก้ว เบอร์ 5, นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล เบอร์ 6 
และ นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ เบอร์ 7 

ผู้ที่ชื่นชอบการแข่งขันในสนามการเมืองท้องถิ่น ได้ “ส่องสนาม” ที่นี่แล้วน่าจับตา นายวิเชียร ขาวข า ผู้สมัคร 
นายก อบจ.อุดรธานี เบอร์ 3 จากพรรคเพื่อไทย ที่ยังคงเดินหน้าเก็บแต้มในทุกเขตท่ัวทั้งจังหวัด เพราะถือเป็นแชมป์เก่า 
จะขอรักษาเก้าอ้ีตัวนี้ให้ได้ แถมอยู่ในต าแหน่งนี้มายาวนานกว่า 8 ปี จึงมีความใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนมากกว่า ใน
การเลือกตั้งครั้งนี้มีการแถลงนโยบายช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้าน 
อาทิ ด้านท่องเที่ยว หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จุดชมวิวล่องเรือตามล าน้ าห้วยหลวง ด้านการศึกษา ตั้งโรงเรียนกีฬา 
อบจ.ต่อยอดโครงการพิเศษด้านกีฬาที่มีอยู่ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีมหาวิทยาลัย
อุดรธานี ในพ้ืนที่ราชพัสดุ ที่บ้านหนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี ประมาณ 4,000 ไร่ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ศึกษาวิจัยการปลูกกัญชา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

ส่วนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการถนนวงแหวนรอบที่ 2 จะขอรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐเฉพาะกิจถนนถ่ายโอนให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง ซ่อมแซมถนนหนทางให้มากขึ้นกว่าทุก ๆ ปี   ด้าน
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สาธารณสุข ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และ
ทั่วถึง ด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในหลายปีที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามอ านาจหน้าที่ 
ท าให้การขับเคลื่อนงานของจังหวัดเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์มากมาย ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ท างานหนักเพ่ือพ่ีน้องประชาชน มั่นใจว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจต่อไป 

ขณะที่ นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หรือ เกษตรโต้ง อดีตเกษตรจังหวัดอุดรธานี ก็มีฐานเสียงไม่น้อยจากกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ เพราะชีวิตรับราชการส่วนใหญ่อยู่ใน จ.อุดรธานี มีผลงานโดดเด่นหลายอย่าง อาทิ ได้รับต าแหน่ง
เกษตรอ าเภอดีเด่นคนแรกของจังหวัด ชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมกลุ่มไม้ดอก
บ้านห้วยส าราญ-ห้วยเจริญ อ.เมืองอุดรธานี สร้างกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านหนองโน อ.กุดจับ ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกร 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ตลาดร่มเขียวบริเวณหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ท า MOU ขายสินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้กับโรงพยาบาล 18 โรงใน จ.อุดรธานี เพ่ือให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิตจนเป็นโมเดลต้นแบบใช้ทั่วประเทศ และร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ท าตลาดจริงใจ จนท าให้สามารถ
เป็นต้นแบบให้ห้างเซ็นทรัลในทุกสาขา และยังมีผลงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 9101 และเกษตรแปลงใหญ่...ก็เรียกได้ว่า ผลงานไม่น้อย เกษตรกรชอบใจ แถมยังได้ใจคนรุ่นใหม่อีกด้วย 

แต่ดูไปแล้ว 2 คู่แรกนี้น่าจับตา เพราะ “วิเชียร” จากค่ายเพื่อไทย เจอเข้ากับ “ฐานวัฒน์” จากคณะก้าวหน้า...
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ!!!... 

อย่าลืมผู้สมัครรายอ่ืนทั้ง นายชวนนท์ ศิริบาล อดีตผู้ช่วยเกษตรจังหวัดหนองคาย ในอดีตก็เคยรับราชการใน
พ้ืนที่ จ.อุดรธานี ได้แรงสนับสนุนจากอดีต ส.อบจ.ในพ้ืนที่บางส่วน นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ เคยท างานด้าน
มวลชน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายด้านยุติธรรมและด้านสื่อสารมวลชน ท าให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนไม่น้อยเลย 

นายศักดา เกตุแก้ว นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ขอลงวัดฐานเสียงที่ก าลังสร้างไว้ และหวังว่าประชาชนจะ
เทใจให้ในครั้งนี้ 

ส่วน นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ เป็นที่รู้จักกันดีในนามแกนน าคนเสื้อเหลืองอุดรธานี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ี
ชาวบ้านจะเลือกใครเข้ามารับใช้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811569 
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.16 น. 
ชู 9 นโยบายเด่น 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 3 

 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ หรือ ก านันนก ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 3 มีดีกรี
เป็นอดีตนายก อบจ.พิษณุโลก สมัยที่ผ่านมา เป็นหัวหน้าคณะพลังพิษณุโลก ถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนายก อบจ. แต่ก านัน
นก ไม่ประมาท ยังคงเดินหน้าหาเสียง พร้อมกับผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้ง 30 เขต โดยใช้วิธีเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน 
ทั้ง  9 อ าเภอ อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ในพัฒนาเมืองพิษณุโลก” 

อย่างที่เอ่ยถึง แม้ “ก านันนก” จะท างานมากว่า 8 ปีก็ตาม แต่จังหวัดพิษณุโลก ยังต้องมีการพัฒนาจังหวัดอีก
หลายสิ่งหลายอย่าง ตามนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่” ยึดหลัก “ทันสมัย สมดุล และยั่งยืน” (Smart Balance 
and Sustainable) พร้อมกับเน้นนโยบายหลัก คือ 1.บริหารงานด้วยความโปร่งใส 2. น้ าสู่ประชาชน อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 3. กล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 4. ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี มีวัฒนธรรมและกีฬา 
สันทนาการ 5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน    ทุก ๆ วัย 6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพิษณุโลก 7. รักษา
สิ่งแวดล้อม สู่พิษณุโลกเมืองสีเขียว     8. ขับเคลื่อนพิษณุโลกเป็น Smart&MICE City 9. ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้
แข็งแรง ซึ่งทั้ง 9 ข้อ นี้จะต้องเร่งท าให้พิษณุโลกเป็นเมืองพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

หลังจากไปพบปะประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ “ก านันนก” ยังพบว่ามีหลายสิ่ง
ที่ยังคงพัฒนาอีก จึงอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ทีมพลังพิษณุโลก มาพัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว 
และอ่ืน ๆ อีกครั้ง เพ่ือให้งานที่ยังท าไว้ สามารถสานงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอประชาชนชาวเมืองสองแคว เป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือก “ก านันนก” หรือผู้สมัครรายอ่ืนมา
นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.พิษณุโลก...ชอบคนไหนที่ใช่ ก็สามารถหย่อนบัตรกันได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811571 
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อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.28 น. 
10 นโยบายดูแล ปชช. 
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 กลุ่มพัฒนาราชบุรี  
 

 
 

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 กลุ่มพัฒนาราชบุรี  เป็นลูกราชบุรีท างานเคียงข้าง
ประชาชน มาโดยตลอด  เริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน   เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เลขานุการรัฐมนตรีและที่
ปรึกษารัฐมนตรี มุ่งหวังน าประสบการณ์ท่ีมีมาพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อน หลังจากได้รับเสียงสะท้อนถึงปัญหา ทั้ง
ทางด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงภาคเศรษฐกิจ และปัญหาอีกหลายด้านที่รอคอยการแก้ไขจึงได้รวบรวมทีม
ผู้สมัคร ส.อบจ.กว่า 30 ชีวิตน านโยบายที่ตัดสินใจร่วมกันขับเคลื่อนราชบุรีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น  ขอให้  เชื่อมั่น  มั่นใจ  เราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปด้วยกัน   

 พร้อมทั้งชู 10 นโยบายของ 10 อ าเภอโดยได้ประชุมหารือกับสมาชิกกลุ่มพัฒนาราชบุรีออกมาเป็นนโยบายใน
การท างาน 1. จะเป็นศูนย์กลางของกีฬาจังหวัดราชบุรีส่งเสริมพัฒนากีฬาทุกประเภท 2. ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก 4. จัดตั้งตลาดชุมชนในทุกอ าเภอ   5.  บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง 6. จัดสร้างศูนย์การแสดง
ศิลปะสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐานปรับปรุงสวนสาธารณะสวนสุขภาพให้มีความสะดวกสะอาดและปลอดภัย  7. จัดหา
แหล่งน้ าแบบบูรณาการ  8.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   9.  ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยก าจัดของเสียและขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ  และ 10. จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมแก้ไข
ปัญหาประชาชน  อบจ.ราชบุรีเป็นการสนับสนุนอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811575 
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.48 น. 
ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.อ านาจเจริญคึกคีกทุกทีมเร่งฝีเท้าหาเสียงหวังเข้าวิน 
 

 
 

บรรยากาศศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อ านาจเจริญ แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 
ต าแหน่งและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อ านาจเจริญ เลือกได้จ านวน 24 คน นับเป็นเวลา 1 
เดือนเศษ ซึ่งผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญจ านวน 5 คนและ ส.อบจ.อ านาจเจริญจ านวน 105 คน รวม 110 คน
ต่างลงพื้นที่หาเสียง พบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันถ้วนหน้า   

ผู้สมัครส่วนใหญ่จะแนะน านโยบาย ชูนโยบายที่ส าคัญเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มี สิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบและ
เสนอตัวอาสาเข้าไปรับใช้ในนามนายก อบจ.อ านาจเจริญ และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ เพ่ือท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ให้
เห็นเป็นรูปธรรม 

ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ ได้ลงพื้นที่หาเสียงผ่านไปกว่า 1 เดือนเศษต่างก็ประเมิน
สถานการณ์ ปรับกลยุทธ์ และยุทธวิธี การหาเสียงให้เข้าถึงและอยู่ในใจประชาชนให้ได้และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือ
เ ป้ า ห ม า ย คื อ ต า แ ห น่ ง น า ย ก  อ บ จ . อ า น า จ เ จ ริ ญ  แ ล ะ  ส . อ บ จ . อ า น า จ เ จ ริ ญ  ส ม ใ จ   
ที่ผ่านมาบางคนใช้ตัวช่วยหาเสียงหวังโกยคะแนนเสียงชนะท่วมท้น อย่างนายชัยศรี กีฬา ผู้สมัครนายก อบจ.
อ านาจเจริญ หมายเลข 4 ลงในนามคณะก้าวหน้า เชิญ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าไปช่วยหาเสียง
ลงพ้ืนที่ อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา และ อ.หัวตะพาน โดยเฉพาะที่ อ.หัวตะพาน มีประชาชนออกมาต่อต้านใน
พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันกษัตริย์ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ผ่านมา   

ต่อมา นายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ลงพ้ืนที่ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อ.ปทุมราช
วงศา และชานุมาน ช่วยหาเสียงให้แก่นายชัยศรี กีฬา ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 4 โดยมีมีแฟนคลับ ให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไร้คนต่อต้าน  

ส าหรับคณะก้าวหน้า ใช้สโลแกนหาเสียงที่ว่า "คณะก้าวหน้าเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่ จ.อ านาจเจริญ" เลือก
ผู้สมัครคณะก้าวหน้า เพราะเราพร้อม จากประสบการณ์ท างานและอุดมการณ์อดีตพรรคอนาคตใหม่ คณะก้าวหน้า
ออกแบบนโยบายในแต่ละพ้ืนที่ ด้วยหลัก "3 จริง" พื้นที่จริง พ่ีน้องประชาชนจริง สถานการณ์จริง รับฟังปัญหา และ 
เคารพเสียงประชาชน เจ้าของพ้ืนที่ ที่แท้จริง  
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ส าหรับนายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 กลุ่มประชาธิปไตยอ านาจเจริญ อดีตรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นหาเสียงกับผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเท้าติดดิน พบปะประชาชนถึงหัวบันไดบ้าน เพ่ืออาสาเข้าไปรับใช้เป็นปากเป็น
เสียงแทนในสภาท้องถิ่น ต าแหน่งนายก อบจ.อ านาจเจริญ ด้วยนโยบายที่ว่า ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า 
ประปา ฝาย สะพานฯและก าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาชีพ รายได้ให้ทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการบุคคล ป่วย พิการ ชรา ด้อยโอกาสไร้ความสามารถ ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเป้าหมาย พัฒนาอ านาจเจริญ 3 ดี คือ คนดี เศรษฐกิจดี 
บ้านเมืองดี   

ส่วนนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ ลงเล่น
การเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ประสบการณ์เพียบ พร้อม เสนอ ผู้สมัคร ส.อบจ.อ านาจเจริญ จ านวน 24 คน เพ่ือเป็น
ตัวแทนเข้าไปนั่งในสภา คู่กับ นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 เดินหาเสียงพบปะ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ใช้
สโลแกน "สุจริต โปร่งใส หัวใจเพ่ือประชาชน" หาเสียง ชูนโยบาย แก้เจ็บ แก้แล้ง แก้จน น้ าแก้จน ประชาชนหมดหนี้ มี
จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี มีน้ า ท านา ท าไร่ น้ าแก้จน ประชาหมดหนี้ รู้ปัญหา กล้าแก้ไข เพ่ืออนาคตใหม่อ านาจเจริญ  

นอกจากนี้ กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ ส่งนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล ลงสมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ ได้หมายเลข 3 เธอ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บุตรสาวนักธุรกิจดังในตัวเมืองอ านาจเจริญ ท างานช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาหลายปี 
ที่โดดเด่นเข้าตาประชาชนมากที่สุด คือ การจัดท ารถปันสุข ตระเวนแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารฟรี แก่ผู้สบ
ภัยโควิด 19 ที่ผ่านมา พร้อมเสนอ ส.อบจ.อ านาจเจริญ 24 คนอาสาเข้าไปนั่งในสภาท้องถิ่น เพ่ือท าตามนโยบายที่ว่า 3 
เร่ง 3 พัฒนา 3 เป้าหมาย เช่น 3 เร่งเร่ง สร้างงานสร้างรายได้ เร่งช่วยเหลือพ่ีน้องที่ขาดแคลน ยากจน ด้อยโอกาส เร่ง
แก้ไขซ่อมแซม ถนน สะพาน แหล่งน้ า โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 3 พัฒนา พัฒนา คน พัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนา การบริหารจัดการและประสานงาน 3 เป้าหมาย ให้อ านาจเจริญเป็นเมืองครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุขให้คนอ านาจเจริญ มีสุขภาพดี  การศึกษาดี และรายได้ดี ให้อ านาจเจริญ อุดมสมบูรณ์ เป็นเมือง
เกษตรอินทรีย์ เมืองสมุนไพร และการมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

และที่นิ่งเงียบมากที่สุด คือ นายพนม ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 5 นับจากที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประกาศรับสมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ ทั้ง 
5 คนหรือรับรองคุณสมบัติครบถ้วนทั้งหมดผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 5 ไม่พบการเคลื่อนไหว หาเสียง
แต่อย่างใด   

ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง และในวันที่ 16 ธ.ค.63 ก าหนดให้มีการเดินรณรงค์ การเลือกตั้ง เพ่ือปลุกจิตส าสึกให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 มากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537184 
 
  

https://www.naewna.com/local/537184
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8 ธันวาคม 2563 - 14:24 น. 
ส่อง 3 สนาม เขย่า 'แชมป์เก่า อบจ.ชายแดนใต้ 
 

 
 
ท้องถิ่นชายแดนใต้ ต้องจับตา 3 บ้านใหญ่ 3 จังหวัด สนามไหน จะถูกล้มแชมป์ 

3 จังหวัดชายแดนใต้ การเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีความคึกคัก ทั้งปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มองตามรูปการทั้ง 3 
จังหวัด แชมป์เก่าหลายสมัยเป็นต่อ และมีโอกาสรักษาแชมป์ไว้ได้สูง แต่ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ 2 จังหวัด ก็น่าติดตาม 
ปัตตานี 

สนามปัตตานี “เศรษฐ์ อัลยุฟรี”  ผูกขาดเก้าอ้ีนายก อบจ.ปัตตานี มาอย่างยาวนานถึง 3 สมัย ส่วนผู้ท้าชิง
คือ รุสดี สารอเอง อดีต สจ.ปัตตานี เขต อ.สายบุรี ถือว่าไม่ธรรมดา เพราะช่วงเลือกตั้ง ส.ส. มีผลงานให้ประจักษ์ ด้วย
การปักธงสีน้ าเงินบนแผ่นดินปัตตานีได้ส าเร็จ แถมมีกุนซือชื่อ เด่น โต๊ะมีนา อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี ที่สนับสนุนพรรค
ภูมิใจไทยในยามนี้ 
นราธิวาส 

พูดถึงสนามนราธิวาส ก็ต้องยกให้ “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” อดีตนายก อบจ.นราธิวาส 4 สมัย นี่คือแบบฉบับของ 
“บ้านใหญ่” ในปลายด้ามขวานของจริง มีลูกชาย 2 คนเป็น ส.ส.นราธิวาสคือ วัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ 
และกูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ ส่วนผู้ท้าชิง ร ารี มามะ อดีต ส.ส.นราธิวาส หลายสมัย เพ่ิงย้ายออกจาก
ประชาธิปัตย์ ไปสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย แต่สอบตก ร ารี ผู้รับเหมารายใหญ่เดินเกมรวมพลังจากทุกพรรค 
หวังโค่นแชมป์เก่า 4 สมัยให้ได ้ที่น่าจับตาคือ คอยรุลซามัน มะ ชาว อ.ตากใบ หนุ่มใหญ่ไฟแรง เคลื่อนไหวท างานทางด้าน
ภาคประชาสังคม สวมเสื้อคณะก้าวหน้า และได้แรงหนุนโดยทีมของ "หมอแว” แวมาฮาดี แวดาโอะ  
ยะลา 

เมืองนราธิวาส มีบ้านใหญ่กูเฮง เมืองยะลา ก็มีบ้านใหญ่ศรียะลาของตระกูล  “มะทา” ที่ยึดครองการเมือง
ท้องถิ่นมายาวนานการเลือกตั้งนายก อบจ.ยะลา เที่ยวนี้ ตอนแรกเหมือนกร่อยๆ เพราะมีเพียง มุขตาร์ มะทา ทีมยะลา
พัฒนา น้องชาย "บ้านใหญ่ศรียะลา" วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ มาสมัครเพียงทีมเดียว  
ในที่สุด น้องชายวันนอร์ ก็มีคู่แข่งคือ อับดุลลาเตะ ยากัด ทีม ยะลาประชารัฐ อับดุลลาเตะ ยากัด เป็นประธานโรงโม่
หินยะลา และเจ้าของโรงโม่หินในท้องที่ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา และ อ.กรงปินัง 
อย่างไรก็ตาม สภาน้ าชาเมืองยะลา ก็ฟันธงให้น้องชายบ้านใหญ่ศรียะลา เต็งหามคว้าแชมป์อีกสมัย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451196 
  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451196
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8 ธันวาคม 2563 - 17:58 น. 
ทักษิณสู้ เชียงราย-เชียงใหม่ แพ้บ่ได้ 
 

 
 
เบื้องลึก "ทักษิณ" ต้องสู้หมดหน้าตัก เกมยึดอบจ.เชียงใหม่-เชียงราย 

“ทักษิณสู้” เป็นชื่อเครื่องดื่มชูก าลัง ที่มีการขายกันครึกโครมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่วันนี้ ทักษิณกลับมาสู้อีกครั้ง 
ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่องจดหมายน้อยจากดูไบ ถึงชาวเชียงใหม่ให้เลือก “สว.ก้อง” หรือ “สว.ก๊อง” พิชัย เลิศ
พงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ยังโจษขานกันไม่จบไม่สิ้น  จริงๆแล้ว ไม่ได้มีแค่สนามเชียงใหม่ 
เ ล ย ไ ป ส น า ม เ ชี ย ง ร า ย  ก็ ไ ม่ น้ อ ย ห น้ า  ทั ก ษิ ณ ถื อ ห า ง ลู ก ส ะ ใ ภ้ - ส ม พ ง ษ์  อ ม ร วิ วั ฒ น์  เ ต็ ม ตั ว 
ทั้งเชียงราย-เชียงใหม่ ทักษิณและน้องสาว “แดง-ปู” รู้ดีว่า ใครย้ายขั้ว ทั้งสองสนามนี้ จึงถอยไม่ได้ คนแดนไกลเชื่อ มี
ตัวละครลับ ตั้งเป้าล้ม “วิสาระด”ี และ “พิชัย” ให้ได้ เพื่อปูทางสร้างฐานอ านาจใหม ่
เกมซ้อนกล 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ปีนี้ มีอะไรแปลกๆ คือ ตระกูล  “จงสุทธานามณี” ไม้เบื่อไม้เมากับ
ตระกูล “ติยะไพรัช” ไม่ลงสนาม แถมเก็บตัวเงียบ ดูเผินๆ เหมือนว่า ศึกนายก อบจ.เชียงราย เป็นการปะทะกัน
ระหว่างตระกูล “เตชะธีราวัฒน์” กับ “วันไชยธนวงศ์” แต่เซียนการเมืองแถวชายแดนมองว่า มีเกมซ้อนเกมอยู่ข้าง
หลังผู้หญิงสองคนนี้ 

 “ยิ้ม” วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ แต่งงานกับจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ จึงเป็นลูกสะใภ้ สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ตระกูล “ติยะไพรัช” เปิดทางให้ ยิ้ม วิสาระดี มาเป็น ผอ.สโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงราย 
ยูไนเต็ด กรุยทางสู่การเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ก่อนหน้านั้น (15 ก.ค.2562) “ยิ้ม” กับสามีได้พบกับทักษิณ ชิน
วัตร ที่ฮ่องกง โดยลูกสะใภ้สมพงษ์ บอกว่า ทักษิณติวเข้ม 3 ชั่วโมงแบบตัวต่อตัว เพ่ือให้เธอลงสู้ศึกนายก อบจ.เชียงใหม่ 
ข้ามมาอีกปีหนึ่ง วันที่ 18 ต.ค.2563 วิสาระดีโพสต์ขอบคุณ “ทักษิณ” ที่โทรมาให้ก าลังใจ และแนะน าทีมเจียงฮายยิ้ม
ได้ แสดงว่าทักษิณหนุน “วิสาระดี” เต็มที ่
 
ทักษิณจ าแม่น 
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ส่วนตระกูล “วันไชยธนวงศ์” โดยการน าของ “สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์” อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคชาติพัฒนา 
และไทยรักไทย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทยนั้นมีศักดิ์เป็นหลานของสมบูรณ์ 

“สจ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.อบจ.เชียงราย เขต อ.เทิง ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย เป็นลูกสาว
ของสมบูรณ์ ตอนแรก ตระกูล “วันไชยธนวงศ์” ได้ขออนุญาตใช้โลโก้พรรคเพ่ือไทย แต่คณะกรรมการบริหารพรรคไม่
ยินยอม จึงต้องสู้แบบอิสระ จริงๆแล้ว “สจ.เล็ก” สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ พร้อมบิดา-สมบูรณ์ และพ่ีสาว “สจ.นก” 
ไ ป พ บ  “ ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร ”  ที่ ฮ่ อ ง ก ง เ ช่ น กั น  เ พ่ื อ เ จ ร จ า เ รื่ อ ง ล ง ส มั ค ร น า ย ก  อ บ จ . เ ชี ย ง ร า ย 
ทักษิณก็บอกว่า ให้ลงแข่งกันไปเลย เหมือนสมัยหนึ่ง ที่เชียงราย คนของไทยรักไทย 2 คนลงแข่งกันเองก็มีมาแล้ว  
ลึกๆแล้ว ทักษิณมีแผนหนุนวิสาระดี และยังจ าได้แม่น เม่ือเลือกตั้งปี 2554 ตระกูลวันไชยธนวงศ์ สวมเสื้อสีน้ าเงิน
ลงสมัคร ส.ส.เชียงราย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451217 
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8 ธ.ค. 2563-19:16 น. 
ตรวจสอบรายช่ือ - หมายเลข 42 ผู้สมัคร นายก อบจ. "คณะก้าวหน้า" - "ธนาธร" ปลุก #20ธันวากลับบ้านไป
เลือกตั้ง 
 

 
 

ชัดเจนแล้วว่า "คณะก้าวหน้า" ที่น าโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่งผู้สมัครนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ลงชิงชัย 42 จังหวัด ซึ่งตลอดการหาเสียงในแทบจะทุกพ้ืนที่ที่ผ่านมา ประธานคณะก้าวหน้าย้ าเรื่องการใช้
งบประมาณของ อบจ.อย่างโปร่งใส โดยกางนโยบายหาเสียงในทุกแห่ง เป็นการเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้
พิจารณาว่า ถ้าเลือกผู้สมัครนายก อบจ.ในนามคณะก้าวหน้าแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในบ้านของตัวเอง 

นายธนาธร กล่าวว่า ที่ผ่านมา อบจ.ในหลายๆ แห่ง ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสาธารณะ ดังนั้น สิ่งที่ตน
ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลง คือการท าให้งบประมาณภายใต้การบริหารงานของ อบจ. อยู่ในสายตาของพ่ีน้องประชาชน 
เปิดเผย โปร่งใส และปราศจากอิทธิพล ตนเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลทุกการบริหารงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการลงทุน จะน าไปสู่การเมืองที่ดี และการเมืองที่ดีนั้นจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

"ดังนั้น ความคิดพ้ืนฐานของเราคณะก้าวหน้าต้องยึดหลักการประชาธิปไตย โดยการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เพราะ
การซื้อสิทธิขายเสียงจะน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องกล้าออกมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดเราเอง 
โดยการออกไปเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้" นายธนาธร กล่าว 
ส าหรับรายชื่อและหมายเลข ผู้สมัครนายก อบจ. ในนาม "คณะก้าวหน้า" มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 
จ.พะเยา ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย เบอร์ 1 
จ.พิษณุโลก ณชพล พลอาสา เบอร์ 2 
จ.แพร่ สุภวัฒน์ ศุภศิริ เบอร ์3 
จ.อุตรดิตถ์ ปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล เบอร์ 4 
จ.เพชรบูรณ์ สิทธิชัย ต๊ะอาจ เบอร์ 4 
จ.พิจิตร มาโนช วัฒนประสิทธิ์ เบอร์ 4 
จ.ก าแพงเพชร อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ เบอร์ 3 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/ok-kawna-file-scaled.jpg
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ภาคใต ้
จ.พังงา สุทธิโชค ทองชุมนุม เบอร์ 1 
จ.สุราษฎร์ธานี พงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ เบอร์ 7 
จ.ภูเก็ต สรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ เบอร์ 3 
จ.นครศรีธรรมราช อิสระ หัสดินทร์ เบอร์ 4 
จ.นราธิวาส คอยรูซามัน มะ เบอร์ 3 
ภาคตะวันออก - ตะวันตก 
จ.ฉะเชิงเทรา ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เบอร์ 2 
จ.ระยอง สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ เบอร์ 2 
จ.ปราจีนบุรี กฤษณ์กมล แพงศรี เบอร์ 1 
จ.ชลบุรี พลอยลภัสร์ สิงหโ์ตทอง เบอร์ 2 
จ.ตาก คริษฐ์ ปานเนียม เบอร์ 3 
ภาคกลาง 
จ.นครปฐม ชัชวาล นันทะสาร เบอร์ 1 
จ.นครสวรรค์ ศรัญ ฤกษ์อัตการ เบอร์ 1 
จ.นนทบุรี ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ เบอร์ 1 
จ.พระนครศรีอยุธยา วัสพงศ์ วิทูรเมธา เบอร์ 2 
จ.ลพบุรี ฤทธิ์ พัวพันธ์ เบอร์ 2 
จ.สมุทรสงคราม อานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย เบอร์ 4 
จ.สิงห์บุรี สุรชัย บุญลือ เบอร์ 3 
จ.สมุทรสาคร อวยชัย จาตุรพันธ์ เบอร์ 4 
จ.อ่างทอง โยธิน เปาอินทร์ เบอร์ 2 
จ.สระบุรี วิทูลย์ แก้วสุวรรณ เบอร์ 4 
จ.ราชบุรี ภรมน นรการกุมพล เบอร์ 2 
จ.สมุทรปราการ ธัชชัย เมตโต เบอร์ 5 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.นครราชสีมา สาธิต ปิติวรา เบอร์ 1 
จ.บึงกาฬ ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น เบอร์ 2 
จ.มุกดาหาร สุพจน์ สุอริยพงษ์ เบอร์ 1 
จ.ร้อยเอ็ด สถาพร ว่องสัธนพงษ์ เบอร์ 2 
จ.หนองคาย กฤศภณ หล้าวงศา เบอร์ 3 
จ.หนองบัวล าภู สมเกียรติ เชษฐสุมน เบอร์ 1 
จ.ยโสธร สฤษดิ์ ประดับศรี เบอร์ 3 
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จ.สกลนคร ณรงเดช อุฬารกุล เบอร์ 3 
จ.นครพนม ณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เบอร์ 1 
จ.อ านาจเจริญ ชัยศรี กีฬา เบอร์ 4 
จ.อุดรธานี ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เบอร์ 2 
จ.อุบลราชธานี เชษฐา ไชยสตัย์ เบอร์ 1 
จ.สุรินทร์ มานพ แสงด า เบอร์ 2 
ตรวจสอบอย่างละเอียด ประวัติผู้สมัคร, นโยบาย, ส.อบจ. ฯลฯ ได้ที่นี่ 
#คณะก้าวหน้า #เลือกตั้งท้องถิ่น #เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5490603 
 
  

https://progressivemovement.in.th/local-election/?v2&fbclid=IwAR085rF8QFJtNm0SCscMY9yg8Ls40qR4dyxmO5wu_GBSGiuxzQNIjFKuBII
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5490603
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9 ธ.ค. 2563-00:00 น. 
บทบรรณาธิการ : จับจ้อง กกต. 
 

 
 

จับจ้องกกต. - คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก าลังมีบทบาทส าคัญอยู่ขณะนี้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 76 จังหวัดครั้งแรกนับจากรัฐประหารปี 2557 

ทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้ง ภารกิจที่โดดเด่นของกกต.คือการป้องกันทุจริตในการเลือกตั้ง ส่วนกกต.เองถูก
จับจ้องจากสังคมเช่นกันว่า จะรักษาความเป็นกลาง ไม่เอ้ือประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แสดงอคติหรือล าเอียงต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ยิ่งเมื่อกกต.ชุดนี้มาจากการสรรหาในยุครัฐประหาร มีประสบการณ์จัดการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 มาแล้ว 
ยิ่งอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้น สิ่งที่กกต.พึงสนใจด้วย คือการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน 

กรณีล่าสุดที่กกต.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้า ว่าเข้าลักษณะคล้าย
พรรคการเมืองหรือไม่ พร้อมระบุว่าเรื่องนี้มีโทษทางอาญา หากเข้าลักษณะเป็นพรรคการเมือง จะมีความผิดตามมาตรา 
111 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีโทษถึงขั้นจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองอีก 5 ปี กรณีดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิดค าถามด้าน
ตัวบทกฎหมาย แต่ยังสร้างบรรยากาศอึมครึมให้กับการเลือกตั้งอีกครั้ง หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไป และกกต. 
มีมติสั่งด าเนินคดีอาญาหัวหน้าพรรคและอดีตกรรมการบริหารพรรค ดังกล่าว 

ค าถามที่ตามมาก็คือ การตีความว่าคณะก้าวหน้ามีลักษณะคล้ายหรือไม่คล้ายพรรคการเมืองนั้นเป็นไปใช้
หลักการใด และมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบแก่ฝ่ายใดบ้าง หากผู้สมัครที่คณะก้าวหน้าสนับสนุนได้รับความ
นิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต้องพ้นจากเส้นทางการเลือกตั้งท้องถิ่นไปโดยเทคนิคทางกฎหมาย มากกว่าเรื่องทุจริตเลือกตั้ง
ทั่วไป เป็นเรื่องน่าเสียดายหรือไม่ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนอายุระหว่าง 18-26 ปีได้ใช้สิทธิ 
นับจากครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2555 เรื่องนี้จะเป็นผลลบต่อกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่ อาจไม่ใช่ความรับผิดชอบ 
ของกกต. แต่กกต.คงยากจะหลีกเลี่ยงที่ถูกสังคมตัดสิน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5483915 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5483915
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/KOL2.jpg
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วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์'เสี่ยสรรค์' อดีตนายก2สมัย ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนุบรี เบอร์ 2 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี หัวหน้าทีมพลัง
ใหม่ เบอร์ 2 ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ขณะเข้าร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ที่
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี  และอีก 7 เครือข่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.
2563 ที่ผ่านมา ว่า ผมต้องขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนั้นมีงบประมาณเพียงส่วนเดียว ส่วนหนึ่งเป็น
งบรายจ่ายประจ าปี เหลืองบพัฒนาอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ในอนาคตข้างหน้าเราจะพัฒนาทั้ง 13 อ าเภอใน
จังหวัดจันทบุรี 

ทีมพลังใหม่ เราจะเรียงล าดับความส าคัญโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้ทางหาประชาชนมาประชุม
ร่วมกันกับทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.เทศบาล แล้วให้เสนอโครงการที่จ าเป็นผ่านมาที่อ า เภอ 
จากนั้นทางอ าเภอจะแจ้งเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากนั้นจะพิจารณาว่าโครงการไหนมีความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใด 

ยกตัวอย่างเช่น อ าเภอห้วยกระเจา และ เลาขวัญนั้น มีความแห้งแล้ง ส่วนอ าเภอที่อยู่ติดกับอ าเภอเมืองมีความ
แห้งแล้งน้อย เราก็จะมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไป อย่างเช่นอ าเภอห้วยกระเจาและเลาขวัญ เราจะมีการพัฒนา
แหล่งน้ า 

ส่วนโซนอ าเภอไทรโยค ทองผาภูมิ และสังขละบุรีนั้น เราจะพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพราะพ้ืนที่โซนนี้ เป็น
โซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะตัวผมนั้นมีบ้านอยู่ที่อ าเภอสังขละบุรี 

ส่วนกรณีโรงงานกระดาษ ตัวผมนั้นก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าจะรับโรงงานกระดาษ มาเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี แต่เนื่องจากว่าหมดวาระเสียก่อน ซึ่งทีมพลังใหม่จะพัฒนาโรงงานกระดาษ ให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชีวิตแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี 

ส าหรับนโยบายทางด้านการศึกษา ตัวผมนั้นต้องขอเรียนว่า ในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต เราได้อุดหนุนเงินให้กับ
พ้ืนที่การศึกษาปีละประมาณ กว่า 10 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปี 2555-2563 รวม 8 ปี
เศษ อุดหนุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท 
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ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน เราได้เข้าไปดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นนโยบายของเรา
อยู่แล้ว โดยให้ประชาชนแจ้งเรื่องไปที่อ าเภอ จากนั้นให้ทางอ าเภอแจ้งเรื่องส่งมาที่ อบจ.เพ่ือให้ทราบว่าท่านใดมีความ
จ าเป็นเดือดร้อนอย่างไร แบบไหนก็ให้แจ้งมาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส าหรับนโยบายต่างๆที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น หากได้รับเลือกกลับตั้งเข้ามา ตัวผมเองขอยืนยันว่าเราจะ
อุดหนุนงบประมาณลงไปทั้ง 13 อ าเภอ แต่ต้องดูว่าอ าเภอนั้นๆต้องการอะไร เพราะสภาพพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอมีความ
แตกต่างกัน เช่น บางอ าเภอต้องการถนน บางอ าเภอต้องการแหล่งน้ า บางอ าเภอไม่ต้องการถนน แต่ต้องการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เราก็จะด าเนินการตามประชาคมที่เสนอผ่านอ าเภอข้ึนมา 

สุดท้ายนี้ในนามของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทีมพลังใหม่ เบอร์ 2  ต้องขอฝากเนื้อฝาก
ตัวกับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกๆท่าน ให้โอกาสเลือกทีมพลังใหม่เข้ามาบริหาร อบจ.กาญจนบุรี อีกครั้ง
หนึ่งด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537332 
 
  

https://www.naewna.com/local/537332
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 07:28 น. 
โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ‘อบจ.’ คุมเข้มรับกลยุทธ์ชิงเก้าอี ้
 

 
 

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดยในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง โดยจัดผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
และชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ ทั้ง 76 จังหวัดร่วมกันลงพ้ืนที่หาข่าวในแต่ละพ้ืนที่ ตามกลยุทธ์การช่วงชิงคะแนนเสียง
เพ่ือคว้าชัยศึกเลือกตั้ง อบจ. 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. อธิบายว่า ประธาน กกต.
บัญชาการให้มีการบูรณาการการท างานเลือกตั้งร่วมกันทุกจังหวัด ในแต่ละจังหวัดหลังจากนี้ ชุดเคลื่อนที่เร็วและ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ และลงพ้ืนที่พบกับผู้ใหญ่บ้านตามที่ปลัด มท. 
ก าชับและให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือเรื่องการให้ข้อมูลคนทุจริตซื้อเสียง เพราะเป็น
ผู้ปกครองในพ้ืนที่ตามกฎหมายย่อมรู้ความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน หากต้องมีการจับกุมตรวจค้น กกต.จังหวัดสามารถขอ
หมายศาลและชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าค้นได้ แต่ถ้าพบว่าก านันผู้ใหญ่บ้านมีการปกปิด จะมีการประสาน มท.เพ่ือด าเนินการ 
เหลืออีก 12 วันจะถึงวันเลือกตั้งยังไม่พบการหาเสียงผิดกฎหมายแต่ก็มีความเข้มข้นขึ้น 

ประธาน กกต.ได้ตั้งมอตโตว่า 4 ประสานต้านทุจริตคือ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เป็นต ารวจ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ต้องท างานประสาน สอดรับกันจึงจะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม โดย
ประธาน กกต.ฝากว่า หลังจากนี้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและ ผอ.กกต.ทุกจังหวัด ตั้งกลุ่มไลน์ รวมทั้งเบอร์
โทรศัพท์ เกิดเหตุในจุดใดก็จะได้ร่วมมือกันปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และการที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ิงเริ่มปฏิบัติงาน
วันนี้ก็ไม่ถือว่าช้า เพราะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสถานการณ์จะยิ่งเข้มข้น ขณะนี้ก็มีการรายงานทุจริตเข้ามาจากทั่วประเทศ
แล้ว 4-5 ราย ในลักษณะมีการส าเนาบัตรประชาชนใน 5-6 แห่ง ก าลังตรวจมูลอยู่และรู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง ใครเก็บบัตร 
ก าลังติดตามอยู่ แต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นการกระท าโดยตัวผู้สมัครหรือทีมงาน  พ.ต.อ.จรุงวิทย์อธิบาย ส่วนการช่วงชิง
คะแนนเสียง ผู้สมัครจากทั้งสังกัดพรรค ผู้สมัครอิสระ และผู้สมัครที่มีฐานเสียงเก่าในเครือข่ายของบ้านใหญ่ ต่างงัดกล
ยุทธ์เพื่อช่วงชิงคะแนนจากประชาชน ตามแบบท่ีแต่ละฝ่ายถนัด 

โดยผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า น าคณะโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินหน้าท าหน้าที่ไว้
ตั้งแต่ก่อนประกาศรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. ชูประเด็นหาเสียงในเชิงนโยบายและเชิงอุดมการณ์ ซึ่งมี ทั้งนโยบายรวมทั้ง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/k2-1.jpg
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ประเทศท่ีจะอาศัยพลังของ นายก อบจ.ในการขับเคลื่อนนโยบายที่จะสะเทือนไปถึงการเมืองระดับใหญ่ ขณะที่นโยบาย
เฉพาะพ้ืนที่ด้วยความที่คณะก้าวหน้าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ การน าเสนอนโยบายในแต่ละพ้ืนที่จึงได้รับความสนใจจาก
ประชาชนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ อาทิ การจัดการขยะ การขนส่งสาธารณะ ผลักดันกฎหมายจังหวัด
จัดการตนเอง 

ขณะที่ผู้สมัครที่มีพรรคสนับสนุน นอกจากจะอาศัยฐานเสียงและคะแนนนิยมของพรรคในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งยัง
ส่งระดับคีย์แมนพรรคไปลงพ้ืนที่ปราศรัยช่วยผู้สมัคร อย่างพรรคเพ่ือไทย (พท.) ที่มี  นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรค พท. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รอง
หัวหน้าพรรค พท. ด้านเศรษฐกิจ ไปปราศรัยขอคะแนนเสียงจากประชาชนชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและราคา
สินค้าเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคม 

ส่วนผู้สมัครในเครือข่ายของกลุ่มบ้านใหญ่ในแต่ละพ้ืนที่ จะใช้กลยุทธ์ความเป็นเจ้าของพ้ืนเก่าที่มีฐานเสียงของ
ประชาชนสนับสนุนมาต่อเนื่องหลายปี รวมทั้งกลไกกับความสัมพันธ์ของภาครัฐบางส่วนในการสนับสนุน 
นายบุญธรรม บุญหมื่น อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.สารภี ในฐานะโฆษกกลุ่มเพ่ือ
ไทยเชียงใหม่ ระบุกลยุทธ์หาเสียง ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้งวัน ที่ 20 ธันวาคมนี้ ว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ 
ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครนายก อบจ. 
หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ และผู้สมัคร ส.อบจ. 42 เขต ใช้โอกาส ดังกล่าว เดินหน้าหาเสียงเต็มรูปแบบ ไม่มี
วันหยุด ทั้งเปิดเวทีปราศรัยย่อย ใช้รถแห่ แจกแผ่นพับ เดินเคาะประตูบ้าน พบปะแกนน าและเครือข่ายเพ่ือขอเสียง
สนับสนุน โค้งสุดท้าย แกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) ชุดใหญ่ จะปราศรัยหาเสียงช่วยจนถึงวันเลือกตั้ง มีเวทีปราศรัย ที่ อ.
พร้าว และยังให้ผู้สมัคร ส.อบจ.ทุกคน เดินเคาะประตูบ้านเป็นหลักเพ่ือปลุกพลังเงียบ สู้พลังเงิน เชื่อมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูง นายบุญธรรมกล่าว 

ส่วนนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 
กล่าวว่า ยังหาเสียงตามปกติ ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ใดเป็นพิเศษ เน้นเปิดเวทีปราศรัย เพ่ือชี้แจงข้อกล่าวหา น าเสนอข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้ประชาชนวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตัวเอง พร้อมเรียกร้องความยุติธรรม และศักดิ์ศรีกลับคืนมาเท่านั้น ไม่โจมตี 
ใส่ร้ายป้ายสีใคร เชื่อว่าประชาชนเข้าใจ ไม่สับสน เพราะใช้วิจารณญาณเลือกใครเป็นนายก อบจ.ได้ 

ส่วนสนามเลือกตั้งที่ จ.นครราชสีมา การหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ช่วงโค้งสุดท้าย ทุกคน
ยังคงมุ่งมั่นลงพ้ืนที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 
2 ได้ลงพ้ืนที่พบปะพ่อค้า และประชาชนในตลาดสดเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย พร้อมกับแจกโบรชัวร์นโยบายให้กับ
ประชาชนได้น าไปอ่าน ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้ง 

ส่วน นพ.ส าเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 คู่แข่งคนส าคัญ ได้ลงพ้ืนที่ไปปราศรัยที่วัดสระ
จระเข้ ต.สระจระเข้ อ.ด่วนขุนทด กล่าวปราศรัยชู 3 นโยบายเร่งด่วนด้านการเกษตร ช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแล้ว แม้จะลง
สมัครในนามอิสระ ไม่มีกลุ่ม ไม่มีพรรคพวก มีแต่พ่ีน้องโคราช ตนก็จะสู้ เพราะต้องการท างานเพ่ือบ้านเกิดของตน 
แหยงกระโทก  คือ คนโคราช ตั้งใจมาท างานเพ่ือคนโคราชอย่างแท้จริง นพ.ส าเริงกล่าวทิ้งท้าย 

ส าหรับในพ้ืนที่ภาคใต้อย่าง จ.สงขลา ผู้สมัครต่างเร่งเดินหน้าหาเสียง พบปะประชาชน โดยในช่วงโค้งสุดท้าย
นั้นก็ได้เน้นวิธีการพบปะกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น โดยคู่ชิง ในสนามเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา มี  พ.อ.สุ
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ชาติ จันทรโชติกุล จากทีมสงขลาประชารัฐ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ ส่งลงสมัครในนามพรรคเพียงคนเดียวในประเทศ 
ส่วนคู่แข่งคน ส าคัญคือ นายไพเจน มากสุวรรณ์ จากทีมประชาธิปัตย์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน เน้นลงพ้ืนที่ 
ร่วมกับผู้สมัคร สมาชิกสภา อบจ.ในแต่ละเขต 

ส่วนปัญหาการร้องเรียนท าผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่นั้น กกต.ได้ท างานสอบข้อร้องเรียนต่างๆ นายเสน่ห์ 
รักรงค์ ผอ.กกต.สงขลา กล่าวว่า ในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว 1 เรื่อง โดยทีมสงขลาประชารัฐ เป็นผู้ร้องซึ่งทาง
ชุดสืบสวนสอบสวนได้รับเรื่องเอาไว้ ขั้นตอนก็จะต้องมีการตรวจสอบค าร้อง ว่าครอบคลุม มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งเรื่อง
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อหรือไม่ 

ขณะที่ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ระบุว่า กกต.ประจ าจังหวัด
นครราชสีมาวางมาตรการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด การส่งต ารวจชุดสืบสวน 9 ชุด พร้อมกับ
ผู้ตรวจการ กกต.อีก 8 คน ลงพ้ืนที่หาข่าวแล้ว เป็นการท างานป้องปรามการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งเชิงรุก 
ขณะเดียวกันการท างานเชิงรับ จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจ าเขตเลือกตั้งทั้ง 48 เขต เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 32 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมาควบคู่กันไปด้วย 
เหล่านี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง การแข่งขันย่อมดุเดือด เพื่อช่วงชิงคะแนนจากประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2478111 
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 07:58 น. 
จับตาอาวุธลับจาก กกต. จับตาเส้นทาง ‘คณะก้าวหน้า’ 

 
 

ยิ่งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม คืบคลานเข้ามาใกล้มากเพียงใด ยิ่งท าให้การเคลื่อนไหวเพ่ือชิงต าแหน่งนายกและ
สมาชิกอบจ.ทั่วประเทศมีความคึกคักแหลมคมมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ ความคึกคักในที่นี้มิได้สะท้อนออกมาจากผู้สมัครใน
นาม ‘คณะก้าวหน้า’ เท่านั้น หากที่ส าคัญคือการออกมาขวาง การออกมาต้าน ขอให้ดูพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
อุทาหรณ์ ก่อนหน้านี้เคยมีการระดม ‘มวลชน’ ข้ามจังหวัดเพ่ือไปต้านการไปเยือนของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ใน
แบบเข้มข้น คนนับร้อยรอคิดบัญชีอยู่บริเวณหน้าโรงแรม ว่ากันว่ามิได้หมายถึง ‘เจ้าเก่า’ อันเป็นคู่กรณีจากส่วนกลางซึ่ง
เกิดที่นครศรีธรรมราชเท่านั้น หากแต่ยังมี ‘เจ้าเก่า’ จากพรรคบางพรรคที่ยึดครองนครศรีธรรมราชมายาวนานผสมโรง
อยู่ด้วย ยิ่งเมื่อเกิดกรณีน้ าท่วมใหญ่โถมซัดเข้ามาก็ยังมีการแพร่คลิปตัดต่อเสียง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระหน่ าซ้ า
เข้าไปอีก สะท้อนว่ากระแส ‘คณะก้าวหน้า’ ทะยานสูงอย่างสูงยิ่ง 

หากใครติดตามการปราศรัยของ ‘คณะก้าวหน้า’ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ย่อมสัมผัสได้ในมิติใหม่ของการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น บรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอน ยิ่งหากตามไปดูแต่ละคลิปอันผลิตออกมาจาก ‘คณะก้าวหน้า’ 
ยิ่งมองเห็นสีสันอันแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดผู้สมัครชลบุรีมาดีเบตประชันกับผู้สมัครสมุทรปราการ ประสานเข้ากับ
ผู้สมัครชลบุรีเดินทางไปเยือนตึกมหา วิทยาลัยร้างถูกทอดทิ้งยิ่งเตะตา จุดเด่นเป็นอย่างมากของผู้สมัคร ‘คณะก้าวหน้า’ 
สะท้อนออกผ่านการเข้าปะทะกับผู้สมัครอันส่งมาจาก ‘บ้านใหญ่’ ในแต่ละพ้ืนที่โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นที่ปากน้ า 
สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่นครปฐม ไม่ว่าจะเป็นที่ตาก ไม่ว่าจะเป็นที่นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่ชลบุรี  เท่ากับเป็นการท้า
ทายด้วยกระบวนการแห่ง ‘นโยบาย’ 

มีความเชื่อค่อนข้างสูงว่า ‘คณะก้าวหน้า’ จะต้องถูกเบรกอย่างแน่นอนด้วยกระบวนการร้องเรียนผ่าน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหมือนที่เคยถูกสกัดมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เวลาที่เหลืออีก 10 กว่าวันจึง
เป็นเวลาที่ต้องจับตาว่า กกต. จะออกอาวุธอย่างไรในทางการเมือง ขณะที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสง
กนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ยังเล่นบท ‘ผู้ช่วยผู้สมัคร’ ในการหาเสียงอย่าง คึกคักไม่เปลี่ยนแปลง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2478119 
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9 ธันวาคม 2563 - 09:03 น. 
ฤทธิ์แดงดูไบ "ทัศนีย์" ชีช้ า โน่นก็ "เจ๊" นี่ก็ "ลุง" 
 

 
 

ศึกในอก "ทัศนีย์" พูดไม่ออก ฝั่งหนึ่งก็ญาติ อีกฝั่งหนึ่งมีทั้งนายใหญ่ และเจ๊ใหญ่   
บอกได้ค าเดียวว่า “อึดอัด” ส าหรับ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ไม่ต่ ากว่า 3 คน และหนึ่งในนั้นคือ “ส.ส.กุ้ง” 

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เมื่อทักษิณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งจดหมายน้อยถึงชาวเชียงใหม่ ให้เลือก “พิชัย” 
ผู้ ส มั ค ร น า ยก  อบจ .พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย  ย่ า ง เ ข้ า สู่ ฤ ดู เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ส . ส . เ ชี ย ง ใ หม่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ก ล้ ชิ ด   
“บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” ก็ไม่เข้ามายุ่งกับการเลือกตั้งนายก อบจ. เพราะจะผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 

“กุ้ง ทัศนีย์” ให้สัมภาษณ์สื่อในกรณี “จดหมายน้อยจากดูไบ” ว่า “ไม่ขอก้าวล่วง” และมองว่าเป็นสิทธิส่วน
บุคคล แต่อยากให้การเลือกตั้งนายก อบจ. เป็นเรื่องท้องถิ่นมากกว่าการเมืองระดับชาติ  
หลานลุงโต๊ะ 

คนเชียงใหม่คุ้นเคยกับสองพ่ีน้อง “เสี่ยโต๊ะ” บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และ “เสี่ยตุ๊” ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ มานาน
กว่ า  3 ทศวรรษ  “ปกรณ์ ”  สู่ เ ส้ นทางการ เมืองท้ องถิ่ นปี  2538 ในนามสมาชิกกลุ่ มนวรั ฐ พัฒนา ของ   
“เสธ.ม่อย” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย และ บุษบา ยอดบางเตย ยึดเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมา ปกรณ์รวบรวม
พรรคพวกแยกตัวออกมาจาก “เสธ.ม่อย” มาตั้ง “กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม” และลงสมัครเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ 
สามารถโค่นกลุ่มเดิมส าเร็จ 

ปกรณ์เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 สมัย(ปี 2541-2543) ก่อนจะไปเป็น ส.ส.เชียงใหม่ พรรค
ไทยรักไทย และได้พ่ีชาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ มาเป็นนายกเล็กเชียงใหม่แทน ตระกูลบูรณุปกรณ์ ได้สร้างคนรุ่นใหม่
คือ “กุ้ง” ทัศนีย ์และ “ไก่” ทัศนัย ทั้งคู่เป็นเป็นลูกของพรทัศน์ บูรณุปกรณ์ และผ่องศรี บูรณุปกรณ์  

ปี  2546 ปกรณ์ส่งหลานสาว-ทัศนีย์ ไปยึดเทศบาลต าบลช้างเผือก และบริหารเทศบาลต าบลช้างเผือก 2 สมัย 
จนถึ งปี  2554 ก็ลาออกไปสมัคร ส .ส .ปี  2551 บุญเลิศขยับเป็นนายก อบจ. เชียงใหม่  หลานชาย -ทัศนัย  
เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เมื่อปกรณ์ เสียชีวิต ทัศนีย์ เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 ในปี 2554 แทน  
หลังรัฐประหาร 2557 ทัศนีย์ต้องเว้นวรรคทางการเมือง บุญเลิศ จึงแต่งตั้งทัศนีย์ เป็นรองนายก อบจ.เชียงใหม่ 
พิษรัฐธรรมนูญ 
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ความยิ่งใหญ่ของ “บูรณุปกรณ์” จึงตกเป็นเป้าหมายของ คสช. ในการสลายขุมก าลัง ปี 2559 คสช.สั่งจับ บุญ
เลิศ และทัศนีย์ พร้อมกับพวกอีกนับสิบชีวิต ในข้อหาแจกจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ซ่ึงจะมีการลง
ประชามติในปีนั้น นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.ยังมีค าสั่งให้บุญเลิศ ระงับการปฏิบัติราชการชั่วคราวในคดีจดหมายบิดเบือน
รัฐธรรมนูญ เวลานั้น ข่าว คสช.ล้างเผ่าพันธุ์ตระกูลการเมืองเชียงใหม่ครึกโครม แต่คนแดนไกลกลับเงียบ  ระหว่างที่บุญ
เลิศ และหลานกุ้ง-ทัศนีย์ สู้คดีความมั่นคง ก็มีคนวางแผนให้พิชัย เตรียมตัวลงนายก อบจ.เชียงใหม่ ด้วยการลงทุนท า
ทีมลูกหนัง ทัศนีย์รู้ดีกว่าใคร แต่พูดไม่ได้ ตระกูลบูรณุปกรณ์ไปนอนคุก มทบ.11 อยู่แรมเดือน ก่อนจะออกมาต่อสู้คดี
จนศาลยกฟ้อง  
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451249 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451249
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9 ธ.ค. 2563 05:05 น. 
เก่าไปใหม่มา 
 

 
 

หลังโดนมือที่มองไม่เห็น กดดันจนต้องทิ้งเก้าอ้ีประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยยอมลดบทบาทตัวเองเป็นสมาชิก
พรรคธรรมดา แต่สุดท้าย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังโดนพลังลึกลับบีบคั้นจนต้องตัดสินใจไขก๊อกลาออกจาก
สมาชิกพรรคเพื่อไทย  

“คุณหญิงเจ๊หน่อย” เจ้าแม่ กทม. ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคเพ่ือไทย ต้อง
ระเห็จออกจากพรรคด้วยความเก๊กซิม โดยมี ดร.โภคิน พลกุล, นายวัฒนา เมืองสุข, นายพงศกร อรรณพพร ถอนสมอ
ลาออกจากพรรคตามไปด้วยอีก 3 คน “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ฟางเส้นสุดท้ายที่ท าให้ “คุณหญิงสุดารัตน์” ต้อง
ตัดใจจากพรรคเพ่ือไทย เพราะมีค าสั่งจากหน่วยเหนือไม่ให้ “คุณหญิงสุดารัตน์” ลงพ้ืนที่ช่วยเดินสายหาเสียงเลือกตั้ง
นายก อบจ. ให้ผู้สมัครสังกัดพรรคเพ่ือไทย มัดมือมัดตีน ไม่ให้แสดงบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิง!! หัวใจท าด้วยเนื้อ 
ใครเจออย่างเจ๊หน่อย ไม่ลาออกก็ใจเย็ลล์ “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เป็น ส.ส.กรุงเทพฯ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 
2535 เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ล่มหัวจมท้ายกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร มา 28 ปี 

ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านหนักผ่านเบา โดนปฏิวัติ โดนยุบพรรค โดนทหารบุกบ้าน โดนตัดสิทธิการเมืองมาครบ
ทุกวิชา จะให้ คุณหญิงสุดารัตน์ ล้างมือในอ่างทองค า กลับไปเป็นแม่บ้านแม่เรือน นั่งพับเพียบร้อยพวงมาลัยถวายพระ 
จึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน!! ล่าสุด คุณหญิงสุดารัตน์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เธอโผล่ไปช่วยหาเสียง
เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ให้ “นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ในนามส่วนตัว 
ย ้าชัดๆอีกครั้งไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งในนามส่วนตัว คุณหญิงสุดารัตน์ ลุยเดินสายเยี่ยมเยียนประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัย
รวดเดียว  7 อ า เภอ 7 เวที  และยั งมีคิ ว เดินสายช่วยหาเสียงศึกเลือกตั้ งนายกอบจ.ต่อ อีกหลายจั งหวัด  
ในนามส่วนตัวเช่นเคย “แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า “เจ๊หน่อย” ยังไม่หมดไฟ ยังไม่ปิดฉากการเมือง แถมมีข่าวลือให้แซ่ดว่า 
“คุณหญิงเจ๊หน่อย” เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่...ชื่อพรรคไทยพ่ึงไทย!! โดยจะมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย (สายตรงเจ๊หน่อย 
แหกค่ายมฤตยูออกมาช่วยเจ๊ตั้งพรรคใหม่อีกหลายคน) “แม่ลูกจันทร์” ในฐานะแฟนคลับรุ่นดั้งเดิม ขออวยพรให้ 
“คุณหญิงสุดารัตน์” ประสบความส าเร็จในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ส่วนพรรคเพ่ือไทย หลังร่วมแรงร่วมใจก าจัด “เจ๊หน่อย” กระดูกชิ้นโตจนพ้นชายคาพรรคได้สมใจ จากนี้ไป
พรรคเพ่ือไทยควรหยุดฟัดกันเองได้ซะที!!  ตอนนี้ “ดาวเด่น” ที่ เป็น “จุดขาย” ได้หลุดวงโคจรไปแล้ว 3 คน  
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1,คุณหญิงสุดารัตน์ 2,นายจาตุรนต์ ฉายแสง 3,ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พรรคเพ่ือไทยจะดันใครเป็นจุดขายคนใหม่?  
ก็รีบคัดเฟ้นมาเร็วๆแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา พรรคเพื่อไทยคงไม่จนปัญญาหาจุดขายคนใหม่ทดแทนคนเก่าที่จากไป ถ้า
หาใครไม่ได้จริงๆ “ป๋าเหนาะ เทียนทอง” พร้อมนะโยม. 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1990805 
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