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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 70/2563 กกต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไป
เลือกตั้ง นายก - ส.อบจ. 
ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งต่อนายทะเบียน 

ภายใน 27 ธ.ค.นี้  
เพ่ือไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. เตือนไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ  
2 ปี 

9 

2 71/2563 กกต. จัดกิจกรรม 
แถลงข่าวและเดิน
รณรงค์โค้งสุดท้าย 
เชิญชวนประชาชน 

“20 ธันวา กลับบ้าน 
ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” 

มติชนออนไลน์ 
 
ข่าวสดออนไลน์ 
ช่อง 7 ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
INN ออนไลน์ 
 
ไทยรัฐออนไลน์ 
 
Infoquest 
ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต.ตีปี๊บ เลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 16 
ธ.ค. จัดรณรงค์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” 
บิ๊กเดย์ - กกต. กระตุ้นใช้สิทธิ์ 20 ธค. 
กกต. เดินรณรงค์ เลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 
 ผลพวงโควิด-19 'กกต.' เลิกจัดกิจกรรม 
บิ๊กเดย์ 6 จังหวัดภาคเหนือ 
กกต. เตรียมจัดกิจกรรมเชิญชวนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบจ. 
กกต. เตรียมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวน
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. นี้ 
โค้งสุดท้าย! กกต.เชิญชวนประชาชน 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 
กกต. เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 
โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชน ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์ เปิดหลักฐานใช้แสดงตน เลือกตั้งท้องถิ่น 63 บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้ 20 
2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 63 ถ้าไม่มีรายชื่อ ต้องท าอย่างไร 21 
3 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน 22 

4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เตือนหากไปเลือกตั้งนายก และ ส.อบจ.ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุด้วย 23 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "หญิงหน่อย" ลุยช่วย "วิชัย" หาเสียงชิงนายก อบจ. หนองบัวล าภู 25 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตรังเปิดเวทีสภากาแฟโชว์วิสัยทัศน์ว่าที่นายก อบจ. 26 
3 สยามรัฐออนไลน์ "วิชิต" ยื่น ผวจ.ประจวบฯ ตรวจสอบกระแสซื้อเลือกตั้ง อบจ.หัวละ 2 พัน 28 

4 สยามรัฐออนไลน์ กลุ่มพัฒนาราชบุรี ปล่อยปลาไหล ก่อนลงเรือขอคะแนนในคลองด าเนินสะดวก 29 

5 สยามรัฐออนไลน์ “แก้ว ด๊ะดาด” ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เจอดี บัญชีรายชื่อผู้สมัครไม่มี

ชื่อและหมายเลข ซ้ าถูกปล่อยข่าวถอดใจ 

30 

6 มติชนออนไลน์ ธนาธร ปราศรัยช่วย ‘หมอชัช’ ชวนคนนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้ง  31 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบจ. ภูเก็ตโชว์กึ๋นจะตั้งคาสิโนในสนามบิน 32 

8 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. สงขลา เดือด! ทีม ปชป. จ่อฟ้องกลับ ทีมประชารัฐ ใส่ร้าย 34 

9 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้าย “เกรียงศักดิ์” ผู้สมัคร ส.อบจ.นครปฐม บุกกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร 36 

10 สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี ใช้วิธีฝากเบอร์ไปกับเด็กให้บอกแม่มาลงคะแนน 37 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โค้งสุดท้าย 'เพ่ือไทย' ลงพ้ืนที่ปูพรม 'เชียงราย-เชียงใหม'่ มั่นใจชนะแน่นอน 38 

12 Nation TV ออนไลน์ ‘หมอแหยง’ ลุยหาเสียงเสิงสาง โค้งสุดท้าย 39 

13 แนวหน้าออนไลน์ เจ๊หน่อยลุยอีสาน ขอคะแนนชิงนายก อบจ. ‘ตราด’โวยฉีกป้ายหาเสียง 40 

14 บ้านเมืองออนไลน์ “ป๋าเหลิม” ช่วย“บิ๊กแจ๊ส”หาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ. 43 

15 แนวหน้าออนไลน์ หมาหอนเกลียว! โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง‘อบจ.พิจิตร’เดือดพล่าน ‘ซื้อเสียง’ 

ดังกระหึ่ม 

44 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 'เหลิม' รุกร้อยเอ็ด ก้าวหน้าตัดแต้ม พท. 46 

2 คมชัดลึกออนไลน์ 'หน่อย' บินเดี่ยว ปักธงภูพานน้อย 48 

3 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง นายก อบจ. 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ใครจะเข้าวิน 50 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึก พท.-อบจ. เชียงใหม่เขย่า "ชินวัตร" 54 
5 มติชนออนไลน์ บทบาท สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังเป็นมิตร เส้นทาง “เพ่ือไทย” 56 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘เยาวภา-ยิ่งลักษณ์’ ผลักมิตรเป็นศัตรู ศึก อบจ.ย้ า ‘รอยร้าวเพ่ือไทย’ 57 
7 ข่าวสดออนไลน์ อนาคต การเมือง อนาคต ทักษิณ ชินวัตร เลือกตั้ง เชียงใหม่ 59 

กราฟฟิก 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 60 

2 หนังสือพิมพ์มติชน สายด่วน 1444 เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 61 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 604  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 5 โดยมี พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับการอบรม ระว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอรช์ั่นใหม่ รุ่นที่ 5 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 14-20 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

14 ธันวาคม 
2563 

09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

หอ้งประชุม ชั้น 8 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

15 ธันวาคม 
2563 

10.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

16 ธ.ค. 63 10.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

16-20 ธันวาคม 
2563 

 

- จังหวัดมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด
,กาฬสินธุ์ และขอนแก่น 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. 
มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ และขอนแก่น 

16-20 ธันวาคม 
2563 

- จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
และ จังหวัดตรัง 

ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลื อกตั้ ง               
ตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

17-20 ธันวาคม 
2563 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

น า ย ฉั ต ร ไ ช ย  จั น ท ร์ พ ร า ย ศ รี  ก ร ร ม ก า ร                      

การเลือกตั้ง สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

14 ธันวาคม 
2563 

09.30 น. 
 
 
 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ ง  นายแสวง บุญมี  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

15 ธันวาคม 
2563 

10.00 น. 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 

ห้องประชุม 301 ชัน 3 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินรางวัลผู้ชี้ช่องเบาะแส  

16 ธันวาคม 
2563 

 

10.00 น. 
 

10.30 น. 
 
 

14.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 

ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ง แถลงข่าวและรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา  
กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม Gin Conference  

17 ธันวาคม 
2563 

09.30 น. 
 
 

13.30 น. 
 
 
 
- 

รัฐสภา 
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 
 
 

อาคารรัฐสภา 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ  
กา ร เ ลื อ กตั้ ง  ป ร ะชุ ม ศู น ย์ อ า น ว ยกา ร แ ล ะ
ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 08:51 น. 
กกต.ตีปี๊บ เลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 16 ธ.ค. จัดรณรงค์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” 
 

 
 

กกต.ตีปี๊บ เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ 16 ธ.ค. จัดรณรงค์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้ง

ว่า วันที่ 16 ธันวาคมนี้ ส านักงานกกต. จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กิจกรรมเดินรณรงค์จะจัดขึ้นพร้อม
กันทั่วประเทศ ในเวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ส่วนกลางคือ กทม. ก็จะจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่
กกต. พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ
เลขาธิการ กกต. จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
และนายก อบจ.ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมี ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต. ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ 
โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 
13 หลักได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ
ในวันเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นจังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ผู้บริหารส านักงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรม
จะต้องอยู่ภายใต้เกณท์มาตราฐานการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรม
จังหวัดใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดจัดกิจกรรมได้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2484034  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2484034
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14 ธ.ค. 2563-08:55 น. 
บิ๊กเดย์ - กกต. กระตุ้นใช้สิทธิ์ 20 ธค. 
 

 
 

บิ๊กเดย-์กกต.กระตุ้นใช้สิทธิ์20ธค. - ส านักงานกกต. แจ้งว่า วันที่ 16 ธ.ค.นี้ ส านักงาน กกต.จะจัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ. ซึ่งกิจกรรมเดินรณรงค์จะจัดขึ้นพร้อม
กันทั่วประเทศ ในเวลา 10.00-12.00 น. ส่วนกลางคือ กทม.จะจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ กกต.
พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ 
กกต. จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจรติโปร่งใส” งาน
ดังกล่าวจะมีผู้บริหาร พนักงานของส านักงานกกต. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลัง
รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ ในส่วนจังหวัดต่างๆ จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม 

ส านักงาน กกต. ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 
หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย
และมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งโดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5524450 
 
  

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5524450
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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วันที่ 14 ธ.ค. 2563 
กกต. เดินรณรงค์ เลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 
 

 
 

ส านักประชาสัมพันธ์ส านักงาน กกต. เปิดเผย ว่า วันที่ 16 ธันวาคมนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะ
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
แนวคิด “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 
น. และในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร จะจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา
อยู่ หรือท างานในกรุงเทพมหานคร กลับไปใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

ขณะนี้จังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัดใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดได้ 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/455091 
  

https://news.ch7.com/detail/455091
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13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:23 น.    
   ผลพวงโควิด-19'กกต.'เลิกจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ 6 จังหวัดภาคเหนือ 
 

 
 

13 ธ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งการ
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมกันกับกิจกรรมบิ๊กเดย์  เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ของส านักงานกกต.ที่จะจัดในวันที่ 16 
ธ.ค.  พร้อมกันทั่วประเทศ  ล่าสุดยกเว้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดล าปาง 
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86722?mundefined 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/86722?mundefined
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lph009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00007&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=banner-index_LP-Renew-Announcement&tblci=GiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY#tblciGiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lph009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00007&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=banner-index_LP-Renew-Announcement&tblci=GiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY#tblciGiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lph009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00007&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=banner-index_LP-Renew-Announcement&tblci=GiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY#tblciGiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lph009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00007&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=banner-index_LP-Renew-Announcement&tblci=GiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY#tblciGiCbbJNF_7kBChyERnxXv29TjTPQJzW5wj2c8uaMMAxpCSCinUY
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 13 ธันวาคม 2020 - 14:27 
กกต. เตรียมจัดกิจกรรมเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมแถลงข่าวและการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12 00 น. โดยมี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย เชิญชวน
ประชาชน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมกัน ภายใต้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยยกเว้น 6 จังหวัดที่เฝ้าระวัง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัด
พะเยา จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร 

ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดใดมีการระบาดเพ่ิมมากขึ้นจะยุติกิจกรรมในจังหวัดนั้นๆได้ พร้อมทั้ง
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ. อย่างไรก็ตาม เพ่ือขอประชาสัมพันธ์ชิญชวนให้
ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_842200/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_842200/
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13 ธ.ค. 2563 15:05 น. 
กกต. เตรียมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

กกต. เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 

วันที่ 13 ธ.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวระบุว่า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 
10.00 - 12.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการ
รณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 
17.00 น. 

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้อง
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัว
ประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งโดยกรอกเลข
บัตรประชาชน 13 หลักได้ที่นี่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง และสามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994028 
 

 
  

https://statbora.dopa.go.th/Election/engelectloc/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1994028
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13 ธ.ค. 63 16:16 
กกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.นี ้
 

 
 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมแถลง
ข่าวและการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ในการนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายพร้อม
กันกับกิจกรรม Big Day ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ 
ยกเว้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวะดล าปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พิจิตร ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงก าชับให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุมตามมาตรฐานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

https://www.infoquest.co.th/2020/52835
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ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทาง

กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 
13 หลักได้ที่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ
ในวันเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/52835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoquest.co.th/2020/52835
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13 ธันวาคม 2563 
โค้งสุดท้าย! กกต.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.20 ธ.ค. นี้ 

 

กกต.จัดใหญ่รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวน 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะจัดกิจกรรมแถลงข่าวและการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายในอาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ในการนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน 
“20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 
20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศ ก็ได้จัดกิจกรรมคู่ขนานด้วย 
ภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข ช่วงสถานการณ์โควิด-19อย่างเข้มข้น โดยยกเว้น 6 จังหวัดที่เฝ้าระวัง ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร”   

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้อง
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัว
ประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลข
บัตรประชาชน 13 หลักได้ทjี 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912118 
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เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2563 
กกต. เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชน ใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 
  

 
 

        ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ระบุว่า 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563เวลา 10.00 -12.00 น. จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”พร้อม
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
      ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ 
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ 
หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย
และมีเลขประจ าตัวประชาชน สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ 
https//stat.bora.dopa.go thyElectionenqelectloc/  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
   ทั้งนี้ กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด วนัที่ 16 ธันวาคม 2563เวลา 10.00 -12.00 น. จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ “เลือกตั้ง
ท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธ ิอย่างสจุริตโปร่งใส” สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ที่ สายดว่น 1444 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/22006 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 10:39 น. 
เปิดหลักฐานใช้แสดงตน เลือกตั้งท้องถิ่น 63 บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้ 
 

 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุ หลักฐานที่ใช้
แสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) ซึ่งจะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

 บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 
 บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใด ของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่าย และ มีเลขประจ าตัว

ประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับข่ี หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563989 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 10:38 น. 
วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 63 ถ้าไม่มีรายช่ือ ต้องท าอย่างไร 
 

 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุ การ
เตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) ซึ่งจะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 
1.ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
กรณีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเลือกตั้ง หรือ บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
กรณีก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
2.การเพิ่มช่ือ – ถอนชื่อ 
ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตัวเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นค าร้อง
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใด ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563995 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 10:40 น. 
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน 
 

 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่วิธีการ 
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้ว ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนจ านวน 13 หลัก แล้วกดค้นหา 
 เมื่อกดเข้าไปแล้ว จะพบข้อมูล ชื่อ / การเลือกตั้ง / ประเภทการเลือกตั้งย่อย / วันที่เลือกตั้ง / เขตการเลือกตั้ง 

/ หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ล าดับในบัญชีรายชื่อ / สิทธิในการเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีเว็บไซต์ขึ้นแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูล” กรุณาตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านย้ายไปยังจังหวัดนั้นๆ ครบ 1 

ปี หรือไม่ หากยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ กรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร จะ
แสดงผลไม่พบข้อมลเช่นเดียวกัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั้น 
กรุงเทพมหานครจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563981 
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 13 ธันวาคม 2563 16:05 น.    
กกต.เตือนหากไปเลือกตั้งนายก และ ส.อบจ.ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุด้วย 
 

 
 

กกต.แจ้งการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ตรัง 20 ธันวาคม 2563หากไปเลือกตั้งไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

นางสุภมาส ศรมณี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ.ตรัง เปิดเผยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.อบจ.และนายก 
อบจ.ตรัง ในครั้งนี้ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ เนื่องจากมีเหตุผลจ าเป็นก็ต้องแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยท าเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลข
ประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (13 – 19 ธันวาคม 2563) หรือ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (21 – 27 ธันวาคม 2563) 

นางสภมาส เปิดเผยต่่อไปว่่่า สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยผู้ประสงค์แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่งหรือศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งประจ าอบจ.ตรัง 075-218262 ต่อ 123หรือคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเวบไซด์ของ
อบจ.ตรัง 
https://www.trangpao.go.th/news/detail/4909 ทั้งนี้แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1 ฉบับ ต้อง
พิมพ์สองด้าน(หน้า-หลัง) 
"เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ประกอบด้วย 
- มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
- มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
- ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด 

https://www.trangpao.go.th/news/detail/4909
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201213/a3441518dd46ddb2c280fce19fa6d2ff3def472891324d3c29194c780418001e.jpg?itok=oDjGwA4j
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กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว แต่ในวันเลือกตั้งไม่ได้ติดธุระหรือมีความจ าเป็นใดๆแล้ว ก็ยังสามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ.ตรัง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้"นางสุภมาส กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204109 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204109
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อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.34 น. 
"หญิงหน่อย" ลุยช่วย "วิชัย" หาเสียงชิงนายก อบจ. หนองบัวล าภู 
 

 
 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพื้นที่ จ.หนองบัวล าภู เพ่ือช่วยปราศรัยขอคะแนนสนับสนุน
ให้ นายวิชัย สามิตร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู หมายเลข 6 พรรคเพ่ื อไทย และทีมงาน
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู เข้าไปท าหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้มีการพบปะประชาชนในพ้ืนที่ 
และรับฟังปัญหาต่างๆ 

กล่าวว่า ตนได้สื่อสารกับประชาชนว่า เกษตรกรเป็นอาชีพเดียวที่ไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรของ
ตัวเองได้ พ่อค้าคนกลางก าหนดราคาเท่าใดก็ได้เท่านั้น แต่หลังจากนี้เราจะมาร่วมกันปลดแอก โดยใช้กลไก อบจ.
เดินหน้าสนับสนุนโยบายเกษตรปลอดภัย สร้างแหล่งน้ า เพ่ือเปิดทางให้เกษตรกรก าหนดราคาขายด้วยตนเอง พร้อมส่ง
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจาก จ.หนองบัวล าภู ออกไปขายทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมั่ นใจว่า 1 ปีต่อจากนี้พ่ีน้อง
เกษตรกรจะมีหนี้สินลดลงแน่นอน โดยทั้งหมดเป็นความตั้งใจของนายวิชัย ที่ได้พูดคุยกับตน ว่าจะแก้เจ็บแก้จน ให้
ประชาชน และเกษตรกรมีความปลอดภัยไร้โรค นอกจากนี้นายวิชัย ซึ่งเป็นเกษตรกรเช่นกันจึงมีความเข้าใจในเรื่อง
เหล่านี้ จึงจะขอโอกาสเข้ามาดูแลให้พี่น้องให้หายจน 

ขณะที่นายวิชัย กล่าวว่า พร้อมที่จะน านโยบายของทีมเพ่ือไทยไปด าเนินการทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร
ปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นเจ้าภาพผลิตยาชีวภาพก าจัดวัชพืช ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพพร้อมจัดรถด่วน
เพ่ือเกษตรกร โดรนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเร่งแก้ปัญหาน้ าแล้ง
อย่างยั่งยืนโดยเดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ ซึ่งจะด าเนินการควบคู่ไปกับการท าธนาคาร
น้ าใต้ดินขุดบ่อพักน้ าและบ่อเก็บน้ า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

รวมถึงการเดินหน้านโยบายถนนปลอดภัย โดยจัดทีมชุดปราบหลุมลงด่วนในทุกพ้ืนที่ พร้อมก่อสร้างและพัฒนา
ถนนในโครงการ อบจ.ให้ได้มาตรฐานพร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุข ส่งเสริมเยาวชนสู่มหาวิทยาลัย 
รวมถึงนโยบายหมอออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลชุมชน และที่ส าคัญจะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่แหล่งท่องเที่ยว
กีฬาและวัฒนธรรม จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของภาคอีสานเพ่ือขึ้นภูพานน้อย อีกทั้งส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา
เพ่ือพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อมวยไทย ให้ห่างไกลยาเสพติด 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/812545 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/812545
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14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:48 น.      
ตรังเปิดเวทีสภากาแฟโชว์วิสัยทัศน์ว่าที่นายก อบจ. 
   

 
 

13 ธ.ค.63-ที่ร้านโรงคั่ว นายโกปี้ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ได้จัดให้มีการเปิดเวทีดีเบตโชว์วิสัยทัศน์ว่าที่นายก 
อบจ.ตรัง โดยสภากาแฟเครือข่ายสมัชชาเพ่ือสุขภาพ เครือข่าย เขา ป่า นา เล หลาด จ.ตรัง น าโดย นายชัยพร จันทร์
หอม  และตัวแทนจากเครือข่ายเขา ป่า นา เล หลาด เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะ ซึ่งมี นายสาทร วงศ์หนองเตย ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 ทีม ตรังพัฒนาเมืองตรัง  และนายภูผา ทองนอก ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 3 
ทีมตรังก้าวใหม่  ซึ่งงานนี้ไร้เงาว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หมายเลข 1 ทีมกิจปวงชน หรือ
ตัวแทน ส่งผลให้การเปิดเวทีช้าไปกว่าก าหนดเกือบครึ่งชั่วโมง พร้อมกับมีการไลน์สดการเปิดสภากาแฟในครั้งนี้ด้วย 

โดยประเด็นค าถามจากกลุ่มตัวแทนต่าง ๆ  เช่น ความมั่นคงทางด้านอาหาร อย่างการท านาที่มีการผลิตแบบ
ครบวงจร  ปัญหาแหล่งน้ าต้องขับเคลื่อนการสร้างฝายและระบบน้ า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือให้ตรังมีโอกาส
ท านาได้ปีละ 2 ครั้ง จากที่เคยท าได้เพียงปีละครั้ง รวมทั้งการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าคลองนางน้อย ที่ปัจจุบันน้ าตื้นเขิน 
สกปรกไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค  นโยบายปี 60 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ที่ผ่านมาแผนงานต่างๆ มา
จากข้างบนประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลย  ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการต่างๆ 
ประชาชนต้องทราบ ซึ่งที่ผ่านมาหลายโครงการไม่โปร่งใส  แจ้ง สตง. ปปช. ก็บอกจะลงพ้ืนที่ติดตามแต่เรื่องไม่
ขับเคลื่อน  ต้องเปิดเวทีขับเคลื่อนสภากาแฟเพ่ือการขับเคลื่อนแก้ปัญหา ชี้แนะแนวทางร่วมกัน และปัญหาน้ าท่วมที่เกิด
จากการสร้างถนนขวางทางน้ า และงบประมาณของ อบจ. 90% ถูกวางไว้โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทั้งนี้นายสาทร วงศ์หนองเตย ผู้สมัคร นายก อบจ.ตรัง หมายเลข 2 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง กล่าวว่า การท า
สภาเมืองเปิดรับความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีสภาเมือง  ตรังมี 46 บ้านนา มีข้าวหลายสาย
พันธ์ที่เป็นของคนตรัง  อบจ.ต้องเข้าไปสนับสนุนการท านาไม่เช่นนั้นที่ดินแปลงนาจะหลุดไปอยู่ในมือนายทุน  ทั้งนี้ต้อง
ท า อบจ.ดิจิตอล ดูปัญหาของเมืองตรังและการรวบรวมข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไขสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมี อบจ.
เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งผู้น าชุมชนจะรู้มีความเข้าใจในพ้ืนที่มากกว่า  ไม่ใช่รอแต่ถุงยังชีพเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ส.อบจ.เอง
เป็นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสามารถเสนอเข้าระบบบัญญัติได้  โดยที่ถึงแม่จะลาออกไปแล้ว แต่บัญญัตินี้ก็ยังคงอยู่  ความ
โปร่งใสความสุจริตประชาชนตรวจสอบได้ การพัฒนาจะต้องมีฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์แต่เมื่อเข้าสภาเมืองแล้ว
กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสม สมดุล 

https://www.thaipost.net/main/
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ส่วนทางด้านนายภูผา ทองนอก ผู้สมัคร นายก อบจ.ตรัง หมายเลข 3 ทีมตรังก้าวใหม่ กล่าวว่า  ต้องการให้ 
อบจ.เป็นพื้นที่ของทุกๆ คนที่ผ่านมาภาคประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ ไม่มีพ้ืนที่เสดงความคิดเห็นใน อบจ.  การเมืองเป็น
ของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนรวย  รัฐต้องพัฒนาให้ทันสมัย และต้องพัฒนาพันธ์พืช ปัญหาประชาชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเมืองตรัง การมองที่ปัญหาต้องมองที่ต้นตอและต้องตกผลึกเพ่ือต่อยอดแก้ปัญหานั้น ๆ   ปัจจุบันท้องนาเริ่ม
หายไป "ชลประทานมา นายหายหมด"  มองว่าภาคใต้โดนละเลยจากภาคการเมืองมีแต่วาทะกรรม เท่านั้น   ซึ่งจะ
กลับมาเรียกร้องให้คนกลับมาท านาคงยากและเป็นไปไม่ได้  ควรส่งเสริมแปลงนาสาธิต เอาพันธ์ข้าวดีๆ มาปลูก เชิญ
พานิชลงมาให้มากที่สุด  ส่งเสริมงบประมาณลงไป  สร้างนาต้นแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ระบบน้ าต้องใช้
เทคโนโลยี ชลประทานต้องมีการจัดระบบน้ าผ่านดิจิตอลให้หมด   

ส่วนคลองนางน้อยต้องปรับปรุง การพัฒนาทั้ง 2 ฝั่งคลอง ส.อบจ.ถูกเลือกมาจากประชาชนแต่ไม่สามารถ
ท างานให้ประชาชนได้ อบจ. สามารถออกบัญญัติได้ แต่ต้องไม่ไปกระทบกฎหมายหลัก ด้านความโปร่งใส ประชาชน
สามารถรับรู้การบริหารจัดการ โครงการ การก่อสร้าง การปรับปรุง การแก้ไข  จาก big data ทางสมาร์ทโฟน  และการ
ขัยเคลื่อนคู่ขนานกับภาคประชาชน  อบจ.ต้องเป็นสภาเงา คู่ขนานกับสภาชุมชน  ที่ผ่านมาการเลือกตั้งหลายระดับสร้าง
ความหวังให้กับประชาชนในเรื่องของสิทธิการท ากินแล้วก็ถูกทอดทิ้ง อบจ.ต้องมีวิสัยทัศน์ เข้าไปพบหน่วยงานเพ่ือขอ
บริหารจัดการ ต้องเป็นเจ้าภาพในการเข้าไปหาหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างโรงเรียน อบจ. ซึ่งทั้งหมดอยู่ใน
การตัดสินใจการบริหารของนายก อบจ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86752 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/86752
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13 ธันวาคม 2563 19:12 น.   
"วิชิต" ยื่น ผวจ.ประจวบฯ ตรวจสอบกระแสซื้อเลือกตั้ง อบจ.หัวละ 2 พัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) 
ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 2 เปิดเผยว่า ขณะได้ท าหนังสือแจ้งเบาะแสการซื้อเสียงในหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนการ
เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เพ่ือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ผอ.กกต.จังหวัด และ ประธาน กกต.ประจ า อบจ.ท างานตามอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีอ านาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมาย และขอให้ป้องกันและ
ปราบปรามการซื้อเสียงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

“การซื้อเสียงเป็นความผิดอย่างร้ายแรงในกระบวนการเลือกตั้ง เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
ใช้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปทุจริตโกงกิน การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา มีโทษถึงจ าคุกและตัดสิทธิทางการเมือง 
ขณะนี้ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ ส.อบจ.หลายเขต มีการซื้อเสียง โดยผ่านหัวคะแนนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการแจกเสื้อ แจก
สิ่งของและจ่ายเงินซื้อเสียงหัวละ 1-2 พันบาทเกือบทุกพ้ืนที่ ขณะที่ภาคประชานตื่นตัวเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เชื่อว่า
บางส่วนเมื่อมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน จะน าข้อมูลทั้งคลิปเสียง คลิปภาพไปร้องเรียน กกต.เพ่ือรับสินบนน าจับ ”นาย
วิชิต กล่าว 

ด้านนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 ทีมประจวบโมเดล กล่าวว่า การหาเสียงที่ผ่านมา
มีกระแสตอบรับที่ดีมาก ส่วนตัวยังมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความไว้วางใจ แม้ว่าจะมีกระแสโจมตีในบางเรื่อง 
แต่ได้สั่งลูกทีมทั้ง 30 เขต งดการตอบโต้ทุกรูปแบบ ระวังกา่รกระท าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ ขอให้เดินหน้าหาเสียง
โดยพบประชาชนในแต่ละเขตให้มากที่สุด ส าหรับในช่วง 7 วันสุดท้าย ส่วนตัวจะเน้นหนักในการลงพ้ืนที่หาเสียงที่ อ.หัว
หิน และ อ.บา่งสะพาน 

ส่วนนายสุวิทย์ สงคราม ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ กกต. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า 
อนุกรรมการมีหน้าที่ออกแบบข้อความบนป้ายรณรงค์ให้ประชาขนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนปัญหาที่พบว่ามีการน าป้ายไป
ตอกป้ายติดกับต้นไม้ริมถนนเกาะหลัก เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ หรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าในบางพ้ืนที่ ไม่มั่นใจว่า
สามารถท าได้หรือไม่ แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.จะด าเนินการพิจารณาเพ่ือติดตั้งป้ายทั้งจังหวัด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204134  

https://siamrath.co.th/n/204134
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201213/6014eeb1711eeba4582c9b9ef85b1abd4455c7c8c0c66ad3521d07f13ead2dd0.jpg?itok=Lh9_Kr3U
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13 ธันวาคม 2563 20:16 น.    
กลุ่มพัฒนาราชบุรี ปล่อยปลาไหล  
ก่อนลงเรือขอคะแนนในคลองด าเนินสะดวก 
 
 
 
 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. ราชบุรี ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้าไปทุกที 
กลุ่มพัฒนาราชบุรี โดย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ ก านันตุ้ย ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี ได้น าลูกทีมสมาชิกผู้สมัคร 
ส.อบจ. ที่ส่งลงสมัครครบทั้ง 10 อ าเภอ รวม 30 เขตเลือกตั้ง ได้ออกพบปะแนะน าตัวกับชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ด้วยการใช้
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ขับข่ีไปถึงบ้านมาแล้วเกือบจะครบทุกเขต 

แต่วันนี้ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงบริเวณตลาดน้ าหลักห้า และตลาดน้ าด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก ซึ่งมีบ้านเรือน
ประชาชนอยู่สองฝั่งคลอง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และมีคลองสาขาต่าง ๆ มากมาย โดยกลุ่มพัฒนาราชบุรี ได้ลง
เรือที่บริเวณท่าน้ าวัดประสาทสิทธิ์ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ ก านันตุ้ย ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมลูกทีม ได้
ปล่อยปลาไหลลงล าคลองด าเนินสะดวก เป็นการถือเคล็ดขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม ที่ก าลังจะมาถึง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ให้ราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้ง ก่อนนั่งเรือที่จัดเป็นขบวนประมาณ 5 ล า น าผู้สมัคร 
ส.อบจ. หาเสียงแจกบัตรแนะน าตัว ไปตามล าคลอง พร้อมชูแนวคิดการพัฒนาเมืองราชบุรีทุก ๆ ด้านที่จะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนในอนาคต 

วันนี้เน้นพ้ืนที่เขต 3 อ าเภอด าเนินสะดวกเป็นพิเศษ เนื่องจากเขตนี้จะไม่เหมือนเขตอ่ืน ๆ เพราะมีผู้สมัคร ส.
อบจ. แข่งกันจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาราชบุรี 2 คน ได้แก่ เบอร์ 4 นายไชยา เอ่ียมสะอาด และเบอร์ 5 นายบุญ
รอด จันทนะโสตถ์ การหาเสียงได้ใช้เรือติดตั้งเครื่องขยายเสียงล่องไปตามล าคลองสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่คลองหน้าวัด
ปราสาทสิทธิ์ ล่องไปตามคลองทักทายพ่อค้า แม่ค้า ในคลองตลาดน้ าด าเนินสะดวกที่พายเรือขายพืชผัก ผลไม้สด  ๆ 
จากสวน ส่วนใหญ่จะพบเป็นผู้สูงอายุที่จะอยู่อาศัยอยู่กับบ้าน บางหลังเปิดเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
แวะพักผ่อนชิมขนมและอาหาร ซื้อของฝากในช่วงวันหยุด 

ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวกเขต 3 มีผู้สมัครทั้งเก่า และใหม่ สมัครหลายราย ได้แก่ นายส าเริง บุญเหลือ 
เบอร์ 1 ผู้สมัครอิสระ นายสุปัญญา ศิริรัศมี เบอร์ 2 จากคณะก้าวหน้า นายวณิช บุญสอง ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 3 นายไช
ยา เอ่ียมสะอาด จากกลุ่มพัฒนาราชบุรี เบอร์ 4 และ นายบุญรอด จันทนะโสตถ์ จากกลุ่มพัฒนาราชบุรี เบอร์ 5 มีเขต
พ้ืนที่เลือกตั้งได้แก่ ต.ศรีสุราษฎร์ ต.ประสาทสิทธิ์ ต.ขุนพิทักษ์ ต.ตาหลวง และ ต.ดอนไผ่ อ.ด าเนินสะดวก ซึ่งผู้สมัคร
ทุกคนต่างฝ่ายต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักในช่วงนี้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204138 
  

https://siamrath.co.th/n/204138
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 “แก้ว ด๊ะดาด” ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เจอดี บัญชีรายช่ือผู้สมัครไม่มีชื่อและหมายเลข ซ้ าถูกปล่อยข่าว
ถอดใจ 

 
 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม ที่ศูนย์ประสานงาน “แก้ว ด๊ะดาด” โรงแรมสบาย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.
นครราชสีมา “แก้ว ด๊ะดาด” นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา 
และอดีตนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา หมายเลข 4 เปิดเผยว่า ได้รับ
แจ้งจากกลุ่มผู้สนับสนุนทั้ง 32 อ าเภอ พบปัญหาที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต.บ้านปรางค์ อ.คง และบ้านโคกชาด หมู่ 9 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง เอกสาร ผ.ถ 4/4 ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ติดอยู่บนป้าย
กระดานหน้าหน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก ฯ เบอร์อ่ืนๆ มีครบแต่เมื่อถึงเบอร์ 4 ซึ่งต้องมีรูปตนกลับข้ามเป็นเบอร์ 5 โดย
ไม่ทราบจงใจกระท าหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือมีมือดีกลั่นแกล้งเจตนาดึงทิ้ง นอกจากนี้ได้มีกระแสข่าว ระบุ “แก้ว 
ด๊ะดาด” ถอดใจกลางคันโดยยกธงขาว ท าให้ชาวบ้านสับสนและตนเกิดความเสียหายมาก ขอให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่
จัดการเลือกตั้งดูแลแก้ไขให้ครบถ้วนรวมทั้งสอดส่องดูแลบุคคลไม่หวังดีก่อกวนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง 

"ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่หาเสียงทั้ง 32 อ าเภอ พร้อมรับฟังปัญหา พบส่วนใหญ่ต้องการแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคให้
เพียงพอและบริหารจัดการมวลน้ าแต่ละฤดูกาลได้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมถนนหนทาง การ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม อบจ.ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือแก้ไขเยียวยาความยากจน 
โดยพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความมั่นคงและฟ้ืนงาน “โคราช ด๊ะดาดของดี” เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคัก 
ส่วนคนเมืองต้องการตลาดน้ าในล าตะคอง ช่วงเส้นทางน้ าไหลผ่านเขตเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแลนด์มาร์คส าคัญการค้าขาย
ของโคราช"นายวิฑูรย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204141 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204141
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 20:53 น. 
ธนาธร ปราศรัยช่วย ‘หมอชัช’ ชวนคนนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้ง ล้มอิทธิพลบ้านใหญ่ 
 

 
 

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 13 ธันวาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางมาปราศรัย หา
เสียงช่วยนายสัตวแพทย์ (นสพ.) ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข 1 คณะ
ก้าวหน้านครปฐม ที่ตลาดนัดน้อมเกล้า ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 24 เขตของคณะก้าวหน้า
นครปฐม 

นายธนาธรกล่าวว่า อยากให้คนนครปฐมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ในวันอาทิตย์
ที่ 20 ธันวาคมนี้ให้มากๆ เพ่ือส่งให้ นสพ.ชัชวาล หรือหมอชัช หมายเลข 1 ได้เป็นนายก อบจ.นครปฐม เราเชื่อใน
คะแนน 165,000 กว่าคะแนนที่คนนครปฐมเคยให้กับพรรคอนาคตใหม่เมื่อคราวเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 และเราหวัง
ว่าคนนครปฐมจะใช้สิทธิของท่านที่มีอยู่คนละ 1 เสียงไปเลือกหมอชัชวาล และสมาชิกของคณะก้าวหน้านครปฐม 
“หยุดการเมืองผูกขาด หยุดอิทธิพลบ้านใหญ่ด้วยมือของท่านเอง เข้าคูหากาเบอร์ 1 หมอชัชวาล เพราะประชาชนทุก
คนคือนายใหญ่ของเรา” นายธนาธรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2483825 
 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2483825
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpeg
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วันที่ 13 ธ.ค. 2563 เวลา 21:22 น. 
ผู้สมัครนายก อบจ. ภูเก็ตโชว์กึ๋นจะตั้งคาสิโนในสนามบิน 
 

 
 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นผู้สมัครนายกอบจ.ภูเก็ตงัดสารพัดนโยบายมาเรียกคะแนนบนเวทีดีเบตพร้อมโชว์
วิสัยทัศน์ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ภาคเอกชนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีดีเบตมิติใหม่"เปิดนโยบายชิงใจ
ชาวภูเก็ต ผ่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่น"โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต มี ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเวทีฯ
จ านวน 3 คน คือ นายเรวัต อารีรอบ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมภูเก็ตหยัดได้ นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ผู้สมัครหมายเลข 4 
ทีมภูเก็ตปุ่นเต่ นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 ส่วน ผู้สมัครอีก 2 คน ไม่สามารถเข้าร่วมได้ คือ นายจิ
รายุส ทรงยศ ผู้สมัครหมายเลข 1 ทีมคนบ้านเรา และ นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 คณะก้าวหน้าภูเก็ต 
มีชาวภูเก็ตเข้าร่วมประมาณ 100 คนท่ามกลางฝนตกปรอยๆ ณ สนามชัยภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ทั้งนี้ การเปิดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกอบจ.ภูเก็ตที่เข้าร่วมได้แสดงวิสัยทัศน์ตอบค าถามพิธีกรในประเด็นแนว
ทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19, แนวทางฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาโดยเร็ว ,นโยบาย
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ,การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภูเก็ตให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ,การแก้ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งในภูเก็ต และการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการ
บริการรถสาธารณะที่มีราคาแพง ซึ่ง บรรยากาศการเปิดเวทีดีเบตฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส าหรับ นโยบายผู้สมัครนายกอบจ.ภูเก็ต หมายเลข 1. นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา คือ ผลักดันภูเก็ต
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ,ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง 24 ชั่วโมง ,จัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ ,โรงเรียน
กีฬานานาชาติแห่งแรกในภูเก็ต ,แอปพลิเคชั่นรถโพถ้อง หมายเลข 2.นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ คือ ส่งเสริม
ภูเก็ตเป็น E-Sports Hub ,สร้างลานกีฬา Xtreme Park ,ผลักดันภูเก็ตเป็นสนามแข่งกีฬาระดับโลก,สร้างศูนย์ความรู้
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 

หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต คือ บริหาร อบจ.ด้วยเทคโนโลยีBig Data ,ส่งเสริม
ธุรกิจ Start Up ด้านเทคโนโลยี,เปลี่ยนตึกร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้,สร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ 
สวนอักษร ทีมภูเก็ตปุ่นเต่ คือ พัฒนา รพ.อบจ.ให้เป็นOne Stop Service ,เพ่ิมศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง,,ขยายศูนย์ฟอก
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ไต ,เปลี่ยนขยะเปน็สินทรัพย,์ผลักดันภูเก็ตเมืองปกครองตนเอง และ หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ คือ ตั้งคาสิโนใน
สนามบิน,ใข้สะพานหินเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพ ,สร้างแปลงเกษตรในโรงเรียน อบจ.,สร้างเคเบิลคาร์เชื่อมเขาโต๊ะแซะ-เขา
รัง,ชวนต่างชาติใช้ภูเก็ตเป็นโลเคชั่นถ่ายหนัง-โฆษณา 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพรผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ต 
กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ตได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยขอเชิญ
ชวนชาวภูเก็ตใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ในเขตเลือกตั้ง 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 15 เขต อ.
ถลาง 6 เขต อ.กะทู้ 3 เขต รวมหน่วยเลือกตั้งจ านวน 494 หน่วย คาดว่า จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
ส่วนผลการนับคะแนนคาดว่าสามารถทราบผลได้ประมาณเวลา 20.00น.ในวันเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640210 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640210
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13 ธ.ค. 2563-22:42 น. 
เลือกตั้ง อบจ. สงขลา เดือด! ทีม ปชป. จ่อฟ้องกลับ ทีมประชารัฐ ใส่ร้ายให้ถูกตัดสิทธิ์ 
 

 
 

เลือกตั้ง อบจ.สงขลา เดือด ทีมปชป. จ่อฟ้องกลับ ทีมประชารัฐ ร้องเท็จให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ปมมอบเสื้อให้ 
อสม. 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2563 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.สงขลา ทีมประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า 
จากกรณี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา หมายเลข 2 ทีมสงขลาประชารัฐ เข้าร้องเรียนต่อ กกต.
สงขลา กล่าวหาว่าตนมอบเสื้อยืดคอปกให้อสม.หลัง กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. เมื่อ
วันที่ 26 ต.ค. 2563 เป็นเสื้อที่มีรูป ชื่อ และสโลแกนของทีมนั้น เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่
ตรงต่อความเป็นจริง 

นายไพเจน กล่าวต่อว่า ช่วงต้นเดือน ก.ย. 2563 นางพจนีย์ สุวรรณเวหา ประธาน อสม.จ.สงขลา มาขอความ
อนุเคราะห์เสื้อยืดคอปกเพ่ือให้สมาชิก อสม.สงขลา สวมใส่ในการเข้าร่วมประชุมอบรม สรุปผลการปฏิบัติงานการ
แก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 7-24 ต.ค. 2563 ตนจึงรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาร่วม
สมทบทุนจัดซื้อเพ่ือมอบให้ อสม. ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา 

นายไพเจน กล่าวอีกว่า ส าหรับรูปแบบเสื้อสีและการออกแบบ ฝ่ายประธาน อสม.สงขลาเป็นผู้รับผิดชอบเอง 
จึงว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตเสื้อและส่งมอบให้ประธาน อสม. 16 อ าเภอแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 เมื่อ
ได้รับเสื้อสมาชิก อสม.ได้ใช้สวมใส่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 7-24 ต.ค. 

“ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจึงชัดเจนว่าการมอบเสื้อยืด ได้ส่งมอบก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
อบจ.และนายก อบจ.สงขลา จึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 โดยกรณีลักษณะเช่นนี้ กกต.เคยมีค าวินิจฉัยที่ 44/2562 ไว้เป็นบรรทัดฐานว่า เหตุเกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิด” 

นายไพเจน กล่าวต่อว่า การที่ พ.อ.สุชาติ กล่าวหาว่าตนกระท าความผิดต่อกฎหมาย เป็นการกระท าโดยมี
เจตนาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพ่ือแกล้งให้ตนถูกเพิกถอน
สิทธิ์เลือกตั้ง หรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง หรือไม่ให้มีการประกาศเลือกตั้ง ส่งผลให้ตนได้รับความเสียหายการกระท า ถือ
เป็นการร้องเท็จ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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นายไพเจน กล่าวอีกว่า พ.อ.สุชาติ อาจมีความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ. ศ. 2562 มาตรา 118 ซึ่งมีโทษจ าคุกสูงสุดตั้งแต่ 7 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 200,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งตนจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าการมอบเสื้อยืดคอปกให้แก่ อสม.เป็นการให้
ก าลังใจแก่ อสม.ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวสงขลา จึงไม่ผิดกฎหมาย 

“การร้องเรียนไม่มีผลกระทบต่อการหาเสียง หรือการตัดสินใจของประชาชน เชื่อว่ายุคนี้ไม่มีการใช้วิธีการซื้อ
เสียง แต่เชื่อว่าประชาชนจะตัดสินใจเลือกจากนโยบายมากกว่า ซึ่งนโยบายของผมได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ประชาชน ยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้าย ประชาชนมีกระแสตอบรับดีมาก เชื่อมั่นว่าจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ใน อบจ.
สงขลาอย่างแน่นอน” นายไพเจนกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5522418 
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13 ธันวาคม 2563 22:57 น.    
โค้งสุดท้าย “เกรียงศักดิ์” ผู้สมัคร ส.อบจ.นครปฐม บุกกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร เดินเคาะประตูบ้านทุกหลัง หวังโกย
เสียงท้ังหมู่บ้าน 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ชน
ประชา ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)นครปฐม เขต 6 ในนามกลุ่มชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่หาเสียง
ตามหมู่บ้านจัดสรร เพราะในพ้ืนที่มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนหลายโครงการ อย่างเช่นที่ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44 วันนี้เป็น
หมู่บ้านขนาด 400 กว่าหลังคาครัวเรือน แถมมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 1,000 คน โดยนายเกรียงศักดิ์ ใช้การเดินหาเสียง
แบบเคาะประตูบ้านเพ่ือขอคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งอยู่ในบ้าน และตามถนนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นผู้สมัครยังได้
สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้านจากประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดย
ได้การต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 

ด้านประธานหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44 เปิดเผยว่า เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเดินหาเสียงภายในหมู่บ้านได้ เพ่ือผู้สมัคร
จะได้เข้าถึงประชาชนรับทราบถึงปัญหาของประชาชนว่าทุกวันนี้หมู่บ้านพบปัญหาอะไรบ้าง และก็รู้สึกพอใจกับผู้สมัคร
มาก แถมมีประสบการณ์จากพ่อที่เคยเป็นก านันมาก่อน ก็ต้องทราบถึงปัญหาของประชาชนในต าบลเป็นอย่างดี 

แหล่งข่าวรายงานว่า ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 6 นครปฐมนี้ มีฐานเสียงดีเลยทีเดียว เพราะได้ช่วยเหลือประชาชน
มาตลอด และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ และยิ่งได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ 
ตระกูลดังของจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ลงชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข 2 ด้วย ยิ่งนอน
มาเลย เพราะฐานเสียงเก่าก็มากพออยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204153 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204153
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201213/781d50fade71180b771cd12ef6c172e82f630085cba79798a0e76cb166de00b2.jpg?itok=fuAAbs34
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13 ธันวาคม 2563 23:12 น.    
ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี ใช้วิธีฝากเบอร์ไปกับเด็กให้บอกแม่มาลงคะแนน ช่วยย่นระยะเวลาหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลพบุรี ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง เวลาเหลือน้อย ท าให้ผู้สมัครใช้กลยุทธในการหา
เสียงนอกจากไปเดินตามหมู่บ้าน,ตลาดนัดแล้ว ในระยะเวลาที่เหลือน้อย พ.ท.ณัฐพงษ์ บัวบาล (ก้าน) ผู้สมัคร สมาชิก
สภาจังหวัดลพบุรี (ส.อบจ.) เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ได้อาศัยไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ใช้ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก 
น าบัตรแนะน าตัวของผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 ( พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ) และ บัตรผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด
ลพบุรี (ส.อบจ.) ลพบุรี ไปยืนแจกให้กับนักเรียน บอกว่าช่วยไปบอกกับ คุณพ่อ คุณแม่ และ พ่ีน้อง ช่วยไปลงคะแนนให้ 
เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ด้วย 

พ.ท.ณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.63 ซึ่งเป็นวันสมัคร ส.อบจ. และ นายก อบจ.จนถึง
วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะถึงนี้ มีระยะเวลาอันสั้นเวลาหาเสียงแทบไม่ทั่วถึง เดินขอคะแนนเสียงแทบไม่หยุดหย่อนเลย ตลาด
นัดที่มีผู้คนพลุกพล่าน และบ้านพักอาศัยก็แล้ว เวลาเดินขอคะแนนเสียงยังไม่ทั่วถึงเลย ตนจึงได้ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ 
เพ่ือน าบัตรแนะน าตัวผู้สมัคร นายก อบจ. และ ผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ไปฝากเด็กนักเรียน
นักศึกษา เพ่ือให้ไปบอก คุณพ่อ คุณแม่ และพ่ีน้อง ปูย่า ตายาย ของน้อง ๆ ช่วยมาลงคะแนนด้วย และฝากพิจารณา 
กาเบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ให้ด้วย 

พ.ท.ณัฐพงษ์ บัวบาล (ก้าน) ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 5 ยึดถือสโลแกน นโยบาย ของหัวหน้าทีมของทีมรวมพลัง
พัฒนาลพบุรี คือ พลเอก ศุภวุฒิ(เอ๋) อุตมะ ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 5 กล่าวไว้ว่า ทนไม่ได้ที่จังหวัดลพบุรี ถูกจัดอันดับ
ความโปร่งใสเป็นดับสุดท้าย ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี พร้อมรวมพลังทุกภาพส่วนเปลี่ยนลพบุรี ” นี่คือนโยบายที่
ประกาศขอคะแนนเสียงกับประชาชน ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี จังหวัดลพบุรี จะเข้ามาแก้ไขทุกระบบ ไม่ให้ถูกจัด
อันดับความโปร่งใสเป็นดับสุดท้ายอย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204154 
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13 ธันวาคม 2563 
โค้งสุดท้าย 'เพื่อไทย' ลงพ้ืนที่ปูพรม 'เชียงราย-เชียงใหม่' ม่ันใจชนะแน่นอน 
 

 

 
โค้งสุดท้าย 'เพื่อไทย' ลงพื้นที่ปูพรม 'เชียงราย-เชียงใหม่' ม่ันใจชนะแน่นอน หวังร่วมสร้างเศรษฐกิจคึกคักพัฒนา
ยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย 
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย และนายวรชัย เหมะ ลงพ้ืนที่หาเสียงสนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. 
เชียงใหม่ ที่บ้านชมสวนวิว รีสอร์ท ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนมาร่วมฟัง
ปราศรัยจ านวนมาก 

นายพิชัย กล่าวว่า ในการเดินสายหาเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะพ่ีน้องสาธารณสุขต าบล และ อสม. 
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) ทราบว่าในขณะที่โรคโควิด-19 ก าลังกลับมาแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อ าเภอเวียงแหงซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับประเทศเมียนมาร์   เจ้าหน้าที่ อสม.ต้องท างานอย่างหนัก เพ่ือเฝ้าระวังอย่าง
เข้มข้น โดยพบว่าจ านวน อสม.ต่อประชากรน้อย เจ้าหน้าที่ อสม. 1 คน ดูแลชาวบ้านถึง 40-50 หลังคาเรือนตลอด 24 
ชั่วโมง อีกทั้งยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์จ าเป็นเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิ ซึ่งพรรคเพ่ือไทยมีแนวคิดแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระดับท้องถิ่นด้วยการแก้ไขระเบียบให้สามารถเพ่ิมจ านวน
ผู้ช่วย อสม. เพ่ิมงบประมาณจ้างงานนักศึกษาหรือผู้ว่างงานในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ช่วย อสม.อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 คน 
พร้อมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานพร้อมงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จ าเป็นให้ทุกหมู่บ้าน  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912142 
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13 ธ.ค. 2563 
‘หมอแหยง’ ลุยหาเสียงเสิงสาง โค้งสุดท้าย 
 

 
 

"หมอแหยง"ผู้สมัคร นายก อบจ.โคราช เบอร์ 3 ลุยพื้นที่เสิงสางในโค้งสุดท้าย อ้อนเป็นแพทย์ชนบทลูกชาวนาที่
กล้าท าเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอโอกาสเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอีกครั้ง เหมือนที่เคยท ามาในอดีต ด้วยความ
เต็มใจ 
   13 ธันวาคม 2563 นพ.ส าเริง แหยงกระโทก ผู้มัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 3 กลุ่มรักษ์โคราช ลงพ้ืนที่
หาเสียงพ้ืนที่ อ.เสิงสาง จ านวน 2 จุดในพื้นที่ต าบลสระตะเคียน อ.เสิงสาง ซ่ึงเป็นฐานที่มั่นส าคัญของ ดร.ยลดา หวังศุภ
กิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 กลุ่มโคราชโฉมใหม่ โดยมีชาวบ้านร่วมฟังการปราศรัยทั้ง  2 จุดรวมกัน
ประมาณ 500 คนทั้งนี้ นพ.ส าเริง กล่าวว่า สาเหตุที่ตนมาหาเสียงในพ้ืนที่ อ.เสิงสาง เพ่ือต้องการสร้างเสิงสาง
โมเดล ด้วยสภาประชาชน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของ    ตนเองร่วมกัน อบจ. และเงินงบประมาณทุก
บาทของอบจ.ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยการบริหารงานจะใช้สภาประชาชนแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ข้อกล่าวหาสภาผู้รับเหมา          
 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378809905 
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วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
เจ๊หน่อยลุยอีสาน ขอคะแนนชิงนายก อบจ. ‘ตราด’โวยฉีกป้ายหาเสียง 
 

 
 

กกต.จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” 16 ธันวาคม ทั่วประเทศ แสดงพลังกระตุ้นปชช.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เสนอ
แนวคิด 20 ธันวาคม กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ด้าน“เจ๊หน่อย”ควง“วิชัย สามิต”ลุยขอ
คะแนนนั่งนายกอบจ.หนองบัวล าภู ลั่นปลดแอกใช้กลไก อบจ.หนุนนโยบายเกษตรปลอดภัย ตั้งราคาสินค้าด้วยตัวเอง 
ส่วนที่’ตราด’วุ่นวิชามารโผล่ เริ่มท าลายป้ายหาเสียง 

เมื่อวันที่ 13ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า วันที่ 16 ธันวาคมนี้ 
ส านักงาน กกต.จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งกิจกรรมเดินรณรงค์จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 
10.00-12.00น.ส่วนกลางคือ กทม.ก็จะจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กกต.พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการกกต.จะร่วมกันรณรงค์เชิญ
ชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ในวันอาทิตย์ที่ 20
ธันวาคม เวลา 8.00-17.00น.ภายใต้แนวคิด“20ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมี ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ
อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต.ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่
จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุ
ก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 

ก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
ต ล อ ด ทั้ ง ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  โ ด ย ก ร อ ก เ ล ข บั ต ร ป ร ะ ช า ช น  13ห ลั ก ไ ด้ ที่  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ในการเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารส านักงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรมจะต้อง
อยู่ภายใต้เกณท์มาตราฐานการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัดใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดจัดกิจกรรมได้ 

ด้าน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพ้ืนที่จ.หนองบัวล าภู เพ่ือช่วยปราศรัยขอคะแนนสนับสนุน ให้นายวิชัย 
สามิต ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร จ.หนองบัวล าภู (นายก อบจ.) หมายเลข 6 พรรคเพ่ือไทย และทีมงานผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวล าภู เข้าไปท าหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้มีการพบปะประชาชนในพื้นที่ และ
รับฟังปัญหาต่างๆ 

โดย คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนได้สื่อสารกับประชาชนว่า เกษตรกรเป็นอาชีพเดียวที่ไม่สามารถก าหนดราคา 
สินค้าเกษตรของตัวเองได้ พ่อค้าคนกลางก าหนดราคาเท่าใดก็ได้เท่านั้น แต่หลังจากนี้เราจะมาร่วมกันปลดแอก โดยใช้
กลไกอบจ.เดินหน้าสนับสนุนโยบายเกษตรปลอดภัย สร้างแหล่งน้ า เพ่ือเปิดทางให้เกษตรกรก าหนดราคาขายด้วยตนเอง 
พร้อมส่งสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพจากจ.หนองบัวล าภู ออกไปขายทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมั่นใจว่า 1ปีต่อจากนี้พ่ี
น้องเกษตรกรจะมีหนี้สินลดลง ทั้งหมดเป็นความตั้งใจของนายวิชัย ที่ได้พูดคุยกับตน ว่าจะแก้เจ็บแก้จน ให้ประชาชน
และเกษตรกรมีความปลอดภัยไร้โรค นอกจากนี้นายวิชัย ซึ่งเป็นเกษตรกรเช่นกันจึงมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้และขอ
โอกาสเข้ามาดูแลให้พี่น้องให้หายจน 

ขณะที่ นายวิชัย กล่าวว่า พร้อมที่จะน านโยบายของทีมเพ่ือไทยไปด าเนินการทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร
ปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นเจ้าภาพผลิตยาชีวภาพก าจัดวัชพืช ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพพร้อมจัดรถด่วน
เพ่ือเกษตรกร โดรนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเร่งแก้ปัญหาน้ าแล้ง
อย่างยั่งยืนโดยเดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ ซึ่งจะด าเนินการควบคู่ไปกับการท าธนาคาร
น้ าใต้ดินขุดบ่อพักน้ าและบ่อเก็บน้ า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเดินหน้านโยบายถนนปลอดภัย 
โดยจัดทีมชุดปราบหลุมลงด่วนในทุกพ้ืนที่ พร้อมก่อสร้างและพัฒนาถนนในโครงการ อบจ.ให้ได้มาตรฐานพร้อมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุข ส่งเสริมเยาวชนสู่มหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายหมอออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลชุมชน และที่ส าคัญจะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่แหล่งท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าแห่ง
แรกของภาคอีสานเพ่ือขึ้นภูพานน้อย ทั้งส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล 
ตะกร้อมวยไทย ให้ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนจากกรณีป้ายหาเสียงเลือกตั้งของ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ผู้สมัครนายก อบจ.ตราด หลายป้ายถูกท าลายโดย
ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครนั้น ล่าสุดป้ายหาเสียงของนายวิเชียร พบว่ายังถูกมือดีท าลายต่อเนื่อง โดยพบอีก 2 ป้ายถูก
ท าลายอยู่ที่บริเวณ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่งทางทีมงานของนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ไม่ได้มีการด าเนินการ
แจ้งความเพียงแต่น าป้ายไปซ่อมเท่านั้น ขณะที่พ้ืนที่ ต.หนองคันทรง ,ต.ห้วงน้ าขาว และต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 
จ.ตราด ตามเส้นทางสายจ.ตราด-สะพานท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด มีป้ายผู้สมัครนายกอบจ.ตราด 3 
คน คือ นายสามารถ พงษ์วัน 2 ป้าย ได้รับความเสียหาย มีรอยขาด 1ป้ายและอีกป้ายขาตั้งหัก,ของนายสังคม นิลฉวี มี
รอยขาด และเป็นช่อง ซึ่งในกรณีนี้ น่าจะมีผลมาจากลมพัดแรงในช่วง 3-4วันที่ผ่านมา ส่วนป้ายอีก 2ผู้สมัคร คือ นาย
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ประทีป เลขาพันธ์ ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดมีจ านวน 2 ป้ายที่ฉีกขาดบริเวณหมายเลขผู้สมัคร และของนายวิสุทธิ อาสน์
สถิตย์ ผู้สมัครสมาชิกอบจ.ตราดเขต 5 ป้ายจ านวน 2 ป้ายถูกขอมีคมกรีดที่หมายเลขหายไป 

นายวิสุทธิ กล่าวว่า มีหลายป้ายที่ได้รับความเสียหาย ส่วนหนึ่งมาจากลมพัดแรง อีกส่วนหนึ่งน่าจะถูกท าลายด้วย
เจตนามากกว่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม จะไม่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะเสียเวลา เอา
เวลาไปหาเสียงดีกว่า รวมทั้งจะไม่น าป้ายไปเปลี่ยน แต่จะปล่อยไว้เช่นนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538368 
 
  

https://www.naewna.com/politic/538368


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 

 
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.58 น.  
“ป๋าเหลิม” ช่วย“บิ๊กแจ๊ส”หาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ. 
  

 
 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ธ.ค.63 กลุ่มคนรักปทุมธานีได้ตั้งเวทีปราศรัยใหญ่ ณ ลานดินข้างเทสโก้โลตัส(ตรง
ข้ามฟิวส์เจอร์พาร์ครังสิต) ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี น าโดย พล.ต.ท.ค ารณวิทย์    
ธูปกระจ่าง ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  หมายเลข 2 พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 36 เขต มี
ประชาชนจ านวนมากที่สนใจและเข้าร่วมฟังนโยบายทั้ง 11 ข้อเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้โดยแท้จริงและเน้นการ
บริหารให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทุกด้าน โดยเอาความเดือนร้อนของประชาชนจริง ๆ ในปัจจุบันและปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมาท าเป็นนโยบาย การปราศรัยในวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ. และส.
อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคม2563 เวลา08.00-17.00 น. 

ได้มีอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยพรรคเพ่ือไทย เช่น ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ ารุง , นายอดิศร เพียงเกษ และนายชูชาติ 
หาญสวัสดิ์  ขึ้นมาปราศรัยช่วย พล.ต.ท.ค ารณวิทย์   ธูปกระจ่าง ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  หมายเลข 2 ซึ่งประชาชนที่เข้ามาฟังต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคัก พร้อมใจกันเลือก พล.ต.ท.ค ารณ
วิทย์  ธูปกระจ่างผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  หมายเลข 2 เป็นนายก อบจ.จ.ปทุมธานี และ
สนับสนุน ส.อบจ. ทุกเขตด้วย 

ด้าน ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ ารุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.ต.ท. ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ สมัยที่เป็นผู้บัญชาการต ารวจนครบาลก็ท าคดี
ใหญ่ๆ มาแล้วมากมาย โดยเฉพาะคดีของลูกชายเครื่องดื่มชูก าลังยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถความ
รักคุณธรรม และความซื่อสัตย์ ซึ่งค ารณวิทย์ สมัยด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจนครบาลก็สามารถพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีความ ทันสมัย ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายดี เอาจริงจังกับการท างาน ประชาชน
อยู่ดีมีสุข คดีอาชญากรรมลงน้อยลง ยาบ้ายาเสพติดเป็นของหายากเพราะถูกปราบอย่างหนัก จนต้องหนีออกมาอยู่
ต่างจังหวัด หากพล.ต.ท. ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตนมั่นใจว่าจะ
สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขี้นมากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่แน่นอน ไม่ใช่คนอ่ืนไม่
ดีแต่ค ารณวิทย์ดีกว่า. 

  อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215633 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/215633
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วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 10.06 น. 
หมาหอนเกลียว! โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง‘อบจ.พิจิตร’เดือดพล่าน ‘ซื้อเสียง’ดังกระหึ่ม 
 

 
 

“กกต.พิจิตร” ชี้โค้งสุดท้ายสู้กันเดือด ด้าน “คณะก้าวหน้าพิจิตร” แฉมีซ้ือเสียง-จดชื่อ ส่วน “ชาติชาย เจียม
ศรีพงษ์” น าครอบครัวลุยขอคะแนน 

14 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า 
มาตรการความปลอดภัยช่วงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
ทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม2563 ซึ่งเหลือเวลาอีก 6 วันเท่านั้น กกต. พิจิตรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กกต. 
ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม 

ร.ต.อ.สุชีพ กล่าวว่า จ.พิจิตร มีหน่วยเลือกตั้ง 1,020 หน่วย โดยทาง กกต. จัดหน่วยเลือกตั้งโควิด อยู่ในหน่วยด้วย 
โดยแยกให้มีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณหภูมิหากใครเป็นไข้หรือมีอุณหภูมิเกินที่ก าหนด เราจะมีเจ้าหน้าคอยดูแล โดยให้ไป
ลงคะแนนที่หน่วยโควิด จากนั้นจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองมารับไป เพ่ือสอบสวนโรคต่อไป เพ่ือป้องกันโควิด
ระบาด  

ผอ.กกต.พิจิตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในช่วงของการหาเสียงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งนายก และ ส.อบจ.พิจิตร 
ขณะนี้มีการแข่งขันกันดุเดือดมาก เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วกว่า 10 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อเสียง 
จดรายชื่อ จดหมายเลขบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เรื่องการใส่ร้ายป้ายสี ซึ่ง กกต.พิจิตร อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีรวบรวม
หลักฐาน เพ่ือจับตัวผู้กระท าผิด นอกจากนี้กระแสแข่งขันครั้งนี้มีกระแสเรื่องของการซื้อเสียงเข้ามาต่อเนื่อง ตนได้สั่ง
การให้ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบแล้ว 

ขณะที่นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 4 คณะทีมก้าวหน้าพิจิตร กล่าวว่า หลังจากท่ีนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางมาช่วยผมหาเสียงในพ้ืนที่ จ.พิจิตร ซึ่งประชาชนให้การตอบรับเป็น
อย่างดี ยอมรับกระแสดีต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนชอบนายธนาธร อีกทั้งอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่น่าเป็น
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ห่วงน่าจะเป็นเรื่องการซื้อเสียงในพ้ืนที่ ยิ่งเป็นช่วงของโค้งสุดท้ายมีการจดรายชื่อ และจดหมายเลขบัตรประชาชน เพ่ือ
เตรียมการซื้อเสียงแล้ว  

อีกด้านหนึ่ง นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีตนายก อบจ.พิจิตร 6 สมัย ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 2 ทีมเรา
รักพิจิตร พร้อมด้วย นางสมจิตร เจียมศรีพงษ์ ภรรยา , นางสาวเอ้ือมพร เจียมศรีพงษ์ , นางสาวเบญจภรณ์ เจียมศรี
พงษ์ บุตรสาว ได้ลงพื้นที่หาเสียง และช่วยนายเฉลิมศักดิ์ กองกันภัย ผู้สมัคร ส.อบจ.พิจิตร เบอร์ 2 ทีมเรารักพิจิตร หา
เสียงด้วย เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงโค้งสุดท้าย เหลือเวลาอีก 6 วันเท่านั้น โดยทั้งหมดขี่จักรยานไปรอบๆ
เมืองพิจิตร และเดินขอคะแนนเสียงชาวพิจิตร ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี     

นายชาติชาย กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย ตนมีก าลังใจเต็มเปี่ยม เมื่อลูกสาวทั้ง 2 คน และ
ภรรยา มาช่วย กระบวนการท างานทางการเมืองของตน ปกติทั้ง 3 แม่ลูกจะดูอยู่ห่างๆ จะไม่มายุ่งกับกิจกรรมทางการ
เมือง แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กระแสซื้อเสียง แรง พวกเขาเลยอดห่วงไม่ได้ เลยบอกพวกเขาว่าตนท าผลงานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนมามากมาย จะใช้พลังความดี ชาวบ้านเขาฉลาดรับเงิน แต่เข้าคูหาจะกาเบอร์ใคร ก็ไม่มีใครรู้  

“สิ่งที่เป็นปัญหาขณะนี้มีการถูกท าลายป้ายเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังถูกโจมตี แต่ผมไม่สนใจ ก็ท างาน
หรือหาเสียงด้วยนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมาผมท าเพ่ือประชาชนมาตลอด ขณะด ารงต าแหน่งนายกอบจ. พิจิตร แต่อยากฝาก
ให้ กกต.ลงพ้ืนที่ให้มากๆ เนื่องจากขณะนี้กระแสของการซื้อเสียงดังไปทั้งจังหวัด แล้ว แต่ผมเชื่อว่าประชาชนรู้ว่าใครที่
จะเป็นคนท างาน เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” นายชาติชาย กล่าว   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538424 
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13 ธันวาคม 2563 - 14:00 น. 
'เหลิม' รุกร้อยเอ็ด ก้าวหน้าตัดแต้ม พท. 
 

 
 
ศึก อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไทยเจอเกม 3 รุม 1 "เฉลิม-พงษ์เทพ" ต้องรีบไปช่วยหาเสียง 

การต่อสู้ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ร้อยเอ็ด มองเผินๆ เหมือนศึกสามก๊ก แต่ฝ่ายเพื่อไทย กลับระแวงเกมซ้อนกลของ
คู่แข่ง ดูตามหน้าเสื่อ ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ที่เป็นตัวเต็ง ก็มีอยู่ 3 คนคือ มังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.
ร้อยเอ็ด กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด ตามมาด้วย เอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด หลายสมัย ลงสมัครอิสระ และสถาพร 
ว่องสันธนพงษ์ อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด สังกัดกลุ่มก้าวหน้า กุนซือของเสี่ยมังกร ก็คือ เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.
ร้อยเอ็ด ที่มีศักดิ์เป็นพ่ีเขยของมังกร จึงสามารถดึงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาช่วยหาเสียงได้ 
เฉลิมต้องมา 

มิเพียงคุณหญิงสุดารัตน์เท่านั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และพงษ์เทพ เทพกาญจนา ก็เดินทางไปหาเสียงช่วยเสี่ย
มังกร ร.ต.อ.เฉลิม ได้ขึ้นเวทีปราศรัย 3 อ าเภอ พร้อมกับย้ าว่า เสี่ยมังกรเป็นตัวแทนพรรคเพ่ือไทย เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 
เป็นคนรุ่นใหม่ เนื่องมาจากตอนที่คุณหญิงสุดารัตน์ มาหาเสียงช่วยมังกร กลับเจอกระแสเพ่ือไทยเทียม เพราะคุณหญิง
หน่อยลาออกจากเพ่ือไทยพอดี ด้วยเหตุนี้ “เฉลิม-พงษ์เทพ” จึงต้องเดินทางมาร้อยเอ็ดเป็นการด่วน เพ่ือการันตีว่า เสี่ย
มังกรฝ่ายประชาธิปไตยของแท้ 100% 
เกม 3 รุม 1 

ต้นเดือน ส.ค.2563 ธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ  เปิดตัว “สถาพร ว่องสันธพงษ์” ผู้สมัครนายก อบจ.
ร้อยเอ็ด ท่ามกลางเสียงวิเคราะห์วิจารณ์ เพราะสถาพร เคยเป็น ส.อบจ.ร้อยเอ็ด และประธานสภา อบจ.ร้อยเอ็ด
สถาพรมาจากตระกูลการเมือง “ว่องสันธพงศ์” ที่มีฐานเสียงอยู่ในเขต อ.เมืองร้อยเอ็ด 
 สานิตย์ ว่องสันธพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด เป็นหัวแถวของตระกูลนี้ และมีความใกล้ชิดกับ เอกภาพ พลซ่ือ อดีตแกนน า
กลุ่มวังพญานาค เมื่อการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 สานิตย์ ได้ร่วมทีมกับเอกภาพ สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด ในนามพรรคพลัง
ประชารัฐ แต่สอบตก 
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พ.ศ.นี้ เอกภาพ พลซื่อ ลงสมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด โดย 2 สมัยที่แล้ว รัชนี พลซื่อ ภรรยาเอกภาพ ก็พ่ายแพ้แก่
มังกร ยนต์ตระกูล ย้อนไปดูผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ปี 2555 มังกร ยนต์ตระกูล ได้ 189,838 คะแนน ,รัชนี 
พลซ่ือ ได้ 170,242 คะแนน และทินกร จุรีมาศ ได้ 153,693 คะแนน 

ปลายปี 2563 เอกภาพ จับมือตระกูล “จุรีมาศ” ชนเสี่ยมังกร แถมมีคนในตระกูล “ว่องสันธพงศ์” ลงสนามใน
นามก้าวหน้า เหมือน 3 รุม 1 ไม่แปลกหรอก เฉลิม-พงษ์เทพ จะลงทุนเดินสายมาหาเสียงที่ร้อยเอ็ด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451651 
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13 ธันวาคม 2563 - 18:15 น. 
'หน่อย' บินเดี่ยว ปักธงภูพานน้อย 
 

 
 

"หญิงหน่อย" เมินเสียงครวญจากดูไบ ไม่ง้อ "ทักษิณ" เดินหน้าหาพวก สร้างรังใหม่ 
ค่ าวันที่ 12 ธ.ค.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊ค มาจากวนอุทยานภูพานน้อย อ.เมือง จ.

หนองบัวล าภู โดยร่วมสนทนากับ “วิชัย สามิตร” ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทย และชาวคณะ  ภู
พานน้อย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานตะวันตก เป็นสถานที่พักผ่อน ที่มีผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรม ซึ่งจะ
มองเห็นแสงไฟในตัวเมืองหนองบัวล าภูยามราตรี หรือเป็นการชมดาวบนดิน ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค.2563 “คุณหญิง
หน่อย” มีคิวมาเดินสายหาเสียงช่วย วิชัย สามิตร อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู ที่ตัดสินลงสมัครนายก อบจ. ด้วยการ
สนับสนุนของตระกูล “หัตถสงเคราะห์” 
หนองบัวล าภูโมเดล 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ลงพ้ืนที่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู ช่วยหาเสียงให้
วิชัยมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยคุณหญิงหน่อยได้ไปดูชาวบ้านเกี่ยวข้าว และดูข้ันตอนการสีข้าวด้วย ครั้งใหม่นี้ คุณหญิงหน่อย
ได้เดินสายไปปราศรัยหลายอ าเภอ ไม่ต่างจากการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. โดยทีมงานของวิชัย สามิตร ได้นัดหมาย
ประชาชนมารวมตัวกันเป็นจุดๆ เพ่ือรอพบคุณหญิงสุดารัตน์ 

กุนซือเลือกตั้งค่ายเพ่ือไทยคือ พิษณุ หัตถสงเคราะห์ อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู บุตรชายของ กิตติศักดิ์ หัตถ
สงเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีต ส.ส. 5 สมัย (เสียชีวิตแล้ว) 

ช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 คุณหญิงหน่อย ได้ลงมาช่วยหาเสียงให้ สยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวล าภู ซึ่ง
เป็นน้องชายของพิษณุ โดยครั้งนั้น คุณหญิงหน่อย ได้เสนอแนวทาง “หนองบัวล าภูโมเดล” แก้ไขปัญหาสารเคมีที่ใช้
ท าการเกษตร ด้วยเหตุนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ที่มีความใกล้ชิดกับตระกูล “หัตถสงเคราะห์” จึงลงมาช่วยหาเสียงให้วิชัย 
สามิตร และทีมของพิษณุ 
 
แชมป์เก่าถอนตัว 
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มีข้อน่าสังเกต นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ อดีตนายก อบจ.หนองบัวล าภู 2 สมัย ขอวางมือจากการเมืองท้องถิ่น
ขณะเดียวกัน นพ.ศราวุธ ในนามกลุ่มรักษ์หนองบัว ได้ส่ง “ดร.บุ๋ม” วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจ
ไทย ลูกชายอดีตประธาน สภาอบจ.หนองบัวล าภู ลงสมัครนายก อบจ.แทน ประเมินกันว่า คู่ชิงด าในสนาม
หนองบัวล าภู ก็น่าจะเป็นวิชัย สามิตร พรรคเพ่ือไทย กับวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์   เดิมที ตระกูล “หัตถสงเคราะห์” ก็
สนับสนุน นพ.ศราวุธ แต่ภายหลังเกิดข้อขัดแย้งกัน จึงต้องแข่งขันกันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451672
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13 ธันวาคม 2563 20:07 น.    
โค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้ง นายก อบจ. 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ใครจะเข้าวิน 
 

 
 

การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ พ้ืนที่ 7 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่ซึ่ง มีการแข่งขันกันสูง ทั้ง 7 จังหวัด จากการติดตาม การแข่งขันครั้งนี้ พบว่า “เงินยัง
เป็นตัวแปร “มากกว่า นโยบาย ของแต่ละทีม ในขณะที่ ผู้สมัครที่เป็นคนในพรรค พลังประชารัฐ จะได้เปรียบ เพราะ
โครงการแจกแล้ว แจกอีก ตั้งแต่บัตรคนจน เงินคนแก่ และ”คนละครึ่ง” มีผลที่ท าให้ผู้มีสิทธิ เลือกคนของพรรคพลัง
ประชารัฐ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ กระแส ยังไม่กลับมา สถานการณ์ของ ประชาธิปัตย์ ยัง ย่ าแย่ เหมือนกับครั้งที่มีการ
เลือก ผู้แทน ครั้งที่แล้ว 

เริ่มต้นที่ จ. นราธิวาส ถึงแม้จะมีผู้สมัครลง 3 คน แต่สนามนี้เป็นการแข่งขัน ระหว่าง 2 คน ระหว่าง 
นักการเมืองรุ่นเก่าลายคราม อย่าง นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก 4 สมัย อายุ 75 ปี ที่มี ลูกชาย 2 คน เป็น สส.ใน จ.
นราธิวาส คือ นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.พรรค พลังประชารัฐ และ กูเฮง ยาวอหะซัน สส.พรรคประชาชาติ กับ นายร า
รี มามะ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 70 ปี ทั้ง 2 ทีม งัด กลยุทธ ทางการเมืองหลายรูปแบบ มาใช้ในการหาเสียง 
และทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีเงินถุง ที่พอฟัดพอเหวี่ยงกัน แต่ นายกูเซ็ง ได้เปรียบที่มี ลูก 2 คน เป็น สส.ในพ้ืนที่ และ มี สส.
พรรคภูมิใจอีก 1 เขตเลือกตั้งเป็นพันธมิตร ในขณะที่ ร ารี มามะ ที่ ร้างเวทีเลือกตั้งไปนาน ได้ นัจมูดีน อูมา อดีต สส.
เก่า คนของพรรคประชาชาติ ให้การสนับสนุน ซึ่งมีตรวจสอบคะแนนสียง และค่านิยมของคนในพ้ืนที่แล้ว เชื่อว่า นายกู
เซ็ง ยาวอหะซัน ยังจะได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมัยที่ 5 โดยมีผู้สมัครของพรรค ก้าวไกล ตามมาห่างๆ แบบได้ประสบการณ์
แต่ไม่ได้ต าแหน่ง จ.ยะลา เป็นจังหวัดเดียว ใน 7 จังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง ที่การหาเสียงครั้งนี้ ไม่มีความดุเดือด 
เพราะแชมป์เก่า อย่าง มุขตาร์ มะทา น้องชายของ วันมูหะมัด นอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ยังได้รับความนิยม
จากคนในพ้ืนที่เพราะที่ผ่านมาบริหารงบประมาณแบบทั่วถึง และเป็นนักการเมืองที่ไม่ใช้อิทธิพล ส่วนคู่แข่งคือนายอับ
ดุลลาเต๊ะ ยากัด ซึ่งเคยเป็นอดีต นายก อบจ.ยะลา ในสมัยที่มีการเลือกตั้งทางอ้อม ปี 2535 ซึ่งในวันนี้ ไม่ใช่คู่แข่งของ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201213/354dab3e0bc6df8906741b2ccf8209e3167f98f12ecd1234b97d27dd04efcace.jpg?itok=L7MVPQtR
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นายมุขตาร์แต่ออย่างใด ดังนั้นสุดท้ายแล้ว คนที่ได้รับเลือกตั้งคือ มุขตาร์ มะทา ส่วน ส.อบจ. อาจะมีผู้สมัครอิสระเข้า
มาได้บ้าง 

 

 
 

จ.ปัตตานี ก็เป็นอีกพ้ืนที่ ซึ่งมีการแข่งขันกันดุเดือด ระหว่างนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ. 3 สมัย ซึ่งมี
เครือข่ายกว้างขวาง ทั้งผู้น าศาสนา องค์กรมุสลิมในพ้ืนที่ ซึ่งคู่แข่งก็เป็นคนกันเองเป็น ส.อบจ.ที่เคยกอดคอกันมาและ
ร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมา เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยกันอย่าง นายรุสดี สารอเอง ซึ่งถ้าวัดกัน ปอนด์ต่อปอนด์ 
อาจจะสู้ เศรษฐ์ ไม่ได้ แต่มีทีมที่เป็น รอง นายกอย่าง “จ่าเลาะ” ที่สามารถดึงคะแนนเสียงจากประชาชนได้ และได้ สส.
พรรคภูมิใจไทย เขต 3 เข้ามาให้การสนับสนุน ท าให้ในหลายเขตหลายพ้ืนที่มีการแข่งขันช่วงชิงฐานเสียง และ
หัวคะแนนกันดุเดือด แต่จากการลงพ้ืนที่พบว่าคนใน จ.ปัตตานี ยังให้การสนับสนุน เศรษฐ์ มากกว่า เพียงแต่ครั้งนี้ 
เศรษฐ์ ใน 12 อ าเภอของ จ.ปัตตานี ซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เศรษฐ์ จะชนะ 10 อ าเภอ และแพ้ 2 อ าเภอ คือ อ.สาย
บุรี กับ อ.ปะนาเระ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ เศรษฐ์ อาจจะแพ้ 4 อ าเภอ แต่ก็ยังชนะ ได้เป็น นายก อบจ.ปัตตานี สมัยที่ 4 
ชัวร์ แต่มีโอกาส “ล็อคถล่ม”ได้เหมือนกัน เพราะก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วัน รัฐมนตรี กระทรวงหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย 
ลงไปประชุมที่ ปัตตานี พร้อมให้ งบประมาณ ในพ้ืนที่อย่าง มหาศาล ที่อาจจะดึงคะแนนเสียงให้กับ รุสดี ในโค้งสุดท้าย
ก็เป็นไปได้ 

จ.สตูล แม้ว่า จะมีผู้สมัครเพื่อแข่งขันเป็น นายก อบจ.สตูล มากถึง 4 คน แต่ที่แข่งกันจริงๆ คือ นายสัมฤทธิ์ 
เลียงประสิทธิ์ เจ้าของต าแหน่ง นายก อบจ. และนายเกตุชาติ เกษา อดีตก านัน ที่เป็นคนสนิทของ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทั้งนายสัมฤทธ์ และนายเกตุชาติ คือคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาแข่งกันเอง โดยนาย
สัมฤทธิ์ มีหลานชายเป็น สส. เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ที่ได้พันธมิตร สส.เขต 1 พรรคเดียวกัน ให้การสนับสนุน และถ้า
เทียบเรื่อง “กระสุน” ที่ใช้การหาเสียง นายเกตุชาติ ก็สู้นายสัมฤทธิ์ ไม่ได้ ที่ส าคัญ กระแสพรรคประชาธิปัตย์ใน จ.สตูล 
ยังตกต่ า เป็นโอกาสที่ท าให้ สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ วิ่งเข้าป้ายแบบคะแนนทิ้งห่างเป็น นายก อบจ. สมัยที่ 2 แบบ ไม่
ยากเย็น 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201213/7ef57a7322a348ba341634bafb76be6d1042e4b6874cb7c7e820e87615698cdf.jpg?itok=qa0HaPzH
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201213/e153c82d15439f434b454e9afedca59fa76f94b33e48ec98b785673ce94ce6f6.jpg?itok=b330HHpW
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201213/f37bc48b204665e86f9b4aeb0fcb3fb2c4db48c0347fe68e9352d8c8423243ff.jpg?itok=zEnTWpxB
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ที่ จ. พัทลุง ก็เป็นสนามท่ี แข่งดุ ไม่แพ้แข่ง “วัวชน” ที่มีจาก คอกเดียวกัน เพราะในขณะที่นายวิสุทธิ์ ธรรม
เพชร เป็น นายก อบจ. นายภุชงค์ วรศรี เป็นประธานสภาอบจ. จากทีมเดียวกัน แต่เมื่อ ต าแหน่ง นายก อบจ.มีเพียง 
ต าแหน่งเดียว ทั้งคู่จึงต้อง แข่งกันเอง โดยให้ คนในจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร นายวิสุทธิ์ นั้น เป็นคน
ของพรรคประชาธิปัตย์ แน่นอน ดังนั้นในการหาเสียงครั้งนี้ พลพรรคของ ประชาธิปัตย์ ที่เป็น สส.สอบตกทั้ง เขต 1 
และ เขต 2 พร้อมหัวคะแนนหาเสียงให้อย่างเต็มที่ แบบ แพ้ไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้ สส.ของพรรค ทั้ง “นิพิษฏ์” และ 
“วัชรี”แพ้ไปแล้วทั้ง 2 เขต ให้กับพรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้ ภุชงค์ วรศรี ที่เป็นคู่แข่ง ก็มีคนของภูมิใจไทยอย่าง “เจ๊เปี๊ยะ” 
นางนาที รัชกิจประการ เป็นกองหนุน บวกกับบารมีของ บันเทิง วรศรี ผู้เป็นพ่อ ที่เคยรับราชการเป็น ผอ.ชลประทาน
ในพ้ืนที่ ก็ท าให้การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด เป็น วัวชน คู่เอก ที่มีเดิมพันสูง คู่นี้ แพ้ ชนะ ที่ ใคร ยิงกระสุนมากกว่า
กัน แต่กระแสส่วนตัวของนายวิสุทธิ์ ยังเหนือกว่านายภุชงค์ นิดๆ ซึ่งหากไม่มีเรื่อง”กระสุน” ใน 2-3 วันสุดท้ายแบบ 
ยิง”สลุต” เชื่อว่า”วิสุทธิ์” ยังจะเข้าวิน 

สนามสุดท้ายของภาคใต้ตอนล่าง ที่ดุเดือดที่สุดไม่พ้น สนามจังหวัดสงขลา ระหว่าง พ.อ.พิเศษ สุชาติ จันทร
โชติกุล ทีม สงขลาประชารัฐ กับ ว่าที่ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์ พ.อ.สุชาติ ได้เปรียบตรงที่เปิดตัว
หาเสียงมานาน ตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง สส. เสร็จใหม่ๆ และมี”ดีกรี” เป็นอดีต ผอ.เลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ที่
กวาด สส.ภาคใต้มาได้ ถึง 13 ที่นั่ง จนกลายเป็น “เครดิต”ในพรรคพลังประชารัฐ เข้าตา บิ๊กตู่ และ บิ๊กป้อม เพราะเป็น
ผู้สร้าง บาดแผล ให้กับ พรรคประชาธิปัตย์ ที่วันนี้ยังจดจ า ในขณะที่ ไพเจน นั้น เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพียง 3 เดือน
ก่อนการเลือกตั้ง จึงท าให้เสียเปรียบในเรื่องลงพ้ืนที่และการเข้าถึงประชาชน แต่จุดแข็งของ ไพเจน คือ มี 2 รัฐมนตรี 
และ 2 สส.ในพ้ืนที่ อย่าง นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และ รมช.คมนาคม ถาวร เสนเนียม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลา
เร่ สส.เขต 8 และ เดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 สงขลา ผนึกก าลัง เพ่ือเป็น พ่ีเลี้ยง ในการน า ไพเจน เข้าไปนั่งใน
ต าแหน่ง นายก อบจ.สงขลา อย่างเต็มที่ 

แต่ ในฝ่ายของ พ.อ.สุชาติ นั้น ได้เปรียบในการที่สังกัดพรรค พลังประชารัฐ ซึ่งโครงการ ที่แจกเงิน ตั้งแต่บัตร
คนจน เบี้ยคนแก่ นโยบาย คนละครึ่ง และเงิน ช่วยเหลือ “โควิด 19” เป็นเหมือน “ลมใต้ปีก” ที่ช่วยให้ บินได้สูงได้เร็ว
ขึ้น ในขณะที่ คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ภาคใต้ยังดีอยู่ ผิดกับคะแนนนิยมของพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ยังตกต่ า และ พ.อ.สุชาติ ยังเน้นการ ตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงใน 16 อ าเภอ โดยมี อดีต สว. ฉายา “ลูก
แม่ค้าน้ าผึ้งแว่น” อย่าง สมพงศ์ สระกวี และ ไพร พัฒโน อดีต นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ช่วยปราศรัยหาเสียง 
รวมทั้งมี อดีต เสธ อีกหลายคนในวงการทหาร มาช่วยวางแผนในการหาเสียงครั้งนี้ 
แต่จากการส ารวจคะแนนเสียงก่อนที่จะถึงวันที่ 20 พบว่าคะแนนเสียงของ พ.อ.สุชาติ ยัง แซง ไพเจน อยู่เล็กน้อย ซึ่ง
กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ยังมี ปัจจัยอ่ืน ที่เป็นตัวแปร อีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ “กระสุน” เพราะยังมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์
เลือกตัว ที่เคยได้รับเงินในการไปใช้สิทธิ์ ยังรอหัวคะแนนในพ้ืนที่ เคาะ วันที่จะมีการแจกเงิน เพ่ือเป็นการ ขายเสียง ซึ่ง
พบว่า มีเสียงของประชาชนที่พร้อมจะ ขาย ให้กับผู้ที่จ่ายเงินมากที่สุด ซึ่งวันนี้กลายเป็น วัฒนธรรมในการเลือกตั้งของ
ภาคใต้ไปแล้ว 
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ในพ้ืนที่ จ. สงขลา นั้น มีการแจกเงิน มีการแจกเนื้อหมู่ เนื้อวัว แจกเสื้อ และมีการ ร้องเรียน กกต.เกี่ยวกับ
เรื่องการท าผิดกฎหมายไปแล้วหลายเรื่อง ซึ่งมีการร้องเรียน กกต.ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการ สืบสวนสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง ซึ่งสุดท้าย เกจิ ทางการเมือง เชื่อว่า พื้นที่ในการ ชี้ขาด ของการแพ้ -ชนะ ของ การแข่งขันครั้งนี้ อยู่ที่ อ.
หาดใหญ่ และ อ.สะเดา ถ้าใครชนะใน 2 เขตนี้ จะได้นั่งเก้าอ้ี นายกอบจ.สงขลา 

ที่สร้างความแปลกใจ ให้กับคอการเมืองใน จ.สงขลา เป็นอย่างยิ่งคือ มีข่าวว่าอัตราการซื้อเสียงในสงขลา มีการ
ตั้งราคาท่ีหัวละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นการ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ที่สูงเท่ากับการ ซื้อสิทธิ์ ขายสียง ของการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ในอ าเภอหนึ่งของ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้ จึงมีการประมาณการณ์ว่า ถ้าผู้สมัครต้องใช้เงินในการ ซื้อเสียง 50 เปอร์เซ็น
ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง เมื่อรวมกับค่า ใช้จ่ าย อ่ืนๆ ต้องใช้ เงินมากถึ ง 1,000 ล้านบาท จึ งจะชนะเลือกตั้ ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204137 
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. 
ศึก พท.-อบจ. เชียงใหม่เขย่า "ชินวัตร" 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการเปิดศึกกับคนเคยรักทั้งนั้น เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงต้องจับตาดูว่ายี่ห้อ “ชินวัตร” 
จะยังมีมนต์ขลังอยู่หรือไม่   
 

 
 

ระส่ าระสายส่งท้ายปลายปีส าหรับพรรคเพื่อไทยเมื่อ “หญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โภคิน พลกุล วัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์ แท็กทีมกันลาจาก
พรรคเพ่ือไทย ตามด้วยอดีต ส.ส. และสมาชิกพรรคอีกหลายคนที่ทยอยยื่นใบลาออกจากพรรคอย่างต่อเนื่อง 

รอยร้าวยังคงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากกลุ่มที่เห็นด้วยกับแนวทางของบริหารพรรคของ “หญิง
หน่อย” กับกลุ่มที่เชื่อในแนวทางการบริหารของ “เสี่ยอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย แกนน าพรรคเพ่ือไทย  ซึ่งหลายคนที่
ออกไปแล้วต่างออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การท างานของพรรคเพ่ือไทยอย่างดุเดือด โดยเฉพาะการอยู่ภายใต้
เงื้อมเงาของ “ตระกูลชินวัตร” ที่บริหารพรรคแบบครอบครัว 

อดรนทนไม่ไหว “เสี่ยแม้ว” ทักษณิ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จึงได้ออกมาทวิตข้อความ ถึงอดีตแกนน า และ
อดีตคนเพ่ือไทยที่ตีจากพร้อมสุมไฟใส่บ้านเก่าตัวเอง ใจความว่า ช่วงนี้ได้ข่าวมีหลายคนที่เดินออกจากพรรคเพ่ือไทย 
หลายคนออกมาโจมตีบ้านเดิมของตัวเอง ในฐานะคนที่รักพรรคนี้ และได้วางรากฐานมาตั้งแต่เป็นไทยรักไทย ที่ผ่านมา
ตนได้ต่อสู้ และสูญเสียอะไรไปมาก ทั้งการไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิด ไม่ได้อยู่กับครอบครัวและคนที่ตนรัก ไม่เสียใจที่วันนี้
จะมีคนเดินจากไปเพ่ือมีเส้นทางใหม่ เพราะตนคงไปบังคับหัวใจใครให้อยู่กับพรรคตลอดไปไม่ได้ และขอบคุณคนที่ยังอยู่
กับพรรคเพ่ือไทย เชื่อว่าอุดมการณ์ท่ีมั่นคงของพรรคจะน าพาพรรคไปสู่ความส าเร็จเหมือนในอดีต 

วิกฤติที่เกิดขึ้นกับพรรคเพ่ือไทยครั้งนี้ ยังประจวบเหมาะกับช่วงของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.)ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ซึ่งพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ถือเป็นกล่องดวงใจของพรรคเพ่ือไทยและตระกูลชินวัตร 
เพราะเป็นฐานที่มั่นบ้านเกิดของ “เสี่ยแม้ว”  พรรคเพื่อไทยได้ส่ง “สว.ก้อง” ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต ส.ว. ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรค แทน “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” อดีตนายกอบจ.เชียงใหม่ ที่มีข้อครหาเอาใจออกห่างไปอยู่ขั้วตรง
ข้าม 
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แล้วก็เกิดศึกกับคนกันเองอีกด้านเมื่อ “ตู่” จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. โผล่ไปช่วยบุญเลิศตะลุยหา
เสียงท ซัดพรรคเพ่ือไทยทิ้งคน เอาคนที่อาจมีมลทินมัวหมองในคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชนต ารวจตายมาลงแทน
บุญเลิศ จน “เสี่ยแม้ว”ต้องแก้เกมด้วยการร่อนจดหมายผ่านโซเชียลอ้อนชาวเชียงใหม่ว่าถูกนักการเมืองบางคนทิ้งไม่
เป็นไร แต่ขอให้สนับสนุนคนที่พรรคเพื่อไทยส่งลงรับเลือกตั้ง 

“ ตู่ จตุพร”แฉไม่หยุดบอกว่าพรรคเพ่ือไทยมี“เจ๊” ซึ่งคาดเดาได้ว่าเป็นคนในตระกูลชินวัตรสั่งการมาโดยตลอด 
เป็น “ระบอบประชาธิปเจ๊” จนท าให้ทุกอย่างพังและพ่ายแพ้มาจนถึงวันนี้ รวมทั้งการสั่งการให้เสื้อแดงเชียงใหม่ออกมา
ไล่ตนพ้นประธาน นปช. ก็ด้วยอิทธิฤทธิ์ของ “เจ๊” 

สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการเปิดศึกกับคนเคยรักทั้งนั้น เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงต้องจับตาดูว่ายี่ห้อ “ชิน
วัตร” จะยังมีมนต์ขลังทั้งในการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/812551 
  

https://www.dailynews.co.th/article/812551
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 08:39 น. 
บทบาท สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังเป็นมิตร เส้นทาง “เพื่อไทย” 
 

 
 
ไม่เพียงแต่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง เท่านั้นที่เดินสายไปช่วยผู้สมัครในเครือข่ายพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง 
หาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็เพิ่งเดินทางกลับจากร้อยเอ็ด จากกาฬสินธิ์ 

การเดินทางไปช่วยหาเสียงของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง มิได้เป็นเรื่องอันอยู่นอกเหนือความคาดหมาย หากการ
ลงพ้ืนที่ของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ต่างหากที่น่าสนใจอย่างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อประเมินจาก  ”
สาร” ล่าสุดอันมาจาก นายทักษิณ ชินวัตร เรื่องคนออกจากพรรค ในเมื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่เพียงแต่
มิได้วิพากษ์ วิจารณ์ต่อพรรคเพ่ือไทย หากแต่ยังมี “น้ าใจ” เดินทางลงไปช่วยหาเสียงให้กับคนในเครือข่ายของพรรคไม่
แปรเปลี่ยน ค าถามก็คือ แล้วอารมณ์ความรู้สึกของ นายทักษิณ ชินวัตร ที่ระบุถึงคนที่แยกตัวออกไปแล้วหวนกลับมา
โจมตีให้กับพรรคเพื่อไทยจะหมายถึงใคร 

บางคนอาจจะนึกถึงชื่อ นายจตุพร พรหมพันธุ์ แต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะไปไกลมากยิ่งกว่านั้น อาจกล่าวได้ว่า
คนที่แยกตัวออกจากพรรคเพ่ือไทยนับแต่หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา สามารถจ าแนกออกได้ 2 
ประเภท 

ประเภทแรก ออกไปอย่างมิตรอย่างเช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ไปอยู่พรรคไทย
รักษาชาติ พรรคประชาชาติ 

ประเภทหลัง ออกไปอย่างชนิดไปอยู่กับฝ่ายตรงข้าม ส าแดงการเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองอย่างเด่นชัด 
เห็นได้จากคนที่เคยร้องเพลง ”กตัญญูทักษิณ” แล้วกลับกลายเป็นสาดน้ าร้อน สาดน้ าเย็น หากมิใช่ต่อ นายทักษิณ ชิน
วัตร โดยตรง ก็เลเพลาดพาดถึงคนที่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอย่างหลังนี่
แหละที่ นายทักษิณ ชินวัตร  ถือว่ามิได้เป็นการจากกันด้วยดี ต้องยอมรับว่าในท่ามกลางการแยกตัวระยะหลังใน
เมื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มิได้อยู่ในประเภทที่ออกจากพรรคแล้วเผาพรรค ก็ต้องหมายถึงบางคนที่ลาออกใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน  

แม้ นายทักษิณ ชินวัตร มิได้ระบุโดยตรง แต่หากติดตามต่อไปจะต้องได้รู้แน่ว่าเป็นใคร มีพฤติการณ์อย่างไร  
เด่นชัดว่า มิได้เป็น นายจตุพร พรหมพันธุ์ เพียงคนเดียว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2484005 
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2484005
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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14 ธันวาคม 2563 
 ‘เยาวภา-ยิ่งลักษณ์’ ผลักมิตรเป็นศัตรู ศึก อบจ.ย้ า ‘รอยร้าวเพื่อไทย’ 
 

 

  
จาก “มิตร” ที่ถูกผลักให้เป็น“ศรัตรู” การประกาศแยกทางการเมืองกับอดีตคนคุ้นเคย ท่ามกลางสนามเลือกตั้ง
“อบจ.” ที่ก าลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้เป็นการตอกย้ ารอยร้าวพรรคเพื่อไทย ที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรี 

นับถอยหลังอีก6วัน คือในวันที่20ธ.ค.จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ถือเป็นการประเดิม “หย่อนบัตร” สนามการเมืองท้องถิ่นเป็น
สนามแรก หลังว่างเว้นมานานกว่า6ปี นับตั้งแต่มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่1/2557ห้ามให้มีการจัด
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจ านวน98,940ต าแหน่งทั่วประเทศ 

การเลือกตั้งในรอบนี้ในรอบนี้ซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลถึง3,200 ล้านบาท ปรากฎภาพเดิมพันสูงใน
หลายจังหวัด ขณะที่ขั้วอ านาจระดับท้องถิ่นสั่ง “ห้ามแพ้-ห้ามถอย”  มีในกระเป๋าเท่าไหร่ทุ่มสุดตัว ห้ามกั๊กเก็บค่าต๋ง 
เมื่อเดิมพันสูง การแข่งขันย่อมสูงตามไปด้วย เช่นนี้ท าให้บรรยากาศในพรรคเพ่ือไทย (พท.) มาคุ จากมิตรถูกผลักให้
เป็นศัตรู แยกทางเดินทางการเมือง 

ภาพเริ่มปรากฎชัดหลังจากท่ี “เจ้หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรค พร้อม
สมาชิกจ านวนหนึ่งที่บางคนถึงขั้นเป็น “สมาชิกตลอดชีพ”  ยอมกลืนเลือดออกจากพรรคเพ่ือไทย ประกาศแยกทาง
จากทุกต าแหน่งในพรรค ปิดฉากสัมพันธ์30ปี ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัว สาเหตุการลาออก
ในครั้งนี้แม้มีที่มาจากหลายปมที่ร้าวฉานกับคนในพรรคทั้ง กรณีความไม่ชัดเจนของกรรมการบริหารพรรค เรื่องการ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร รวมถึงการตั้งกรรมการและอนุกรรมการใหม่ แทนทีมคุณหญิงโดยไม่มีชื่อบุคคลใน
เครือข่ายส.ส. ทีมของคุณหญิงสุดารัตน์ แม้แต่คณะเดียว 
แต่ฟางเส้นสุดท้ายคือการลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครทั้งของพรรคเพ่ือไทยและผู้สมัครอิสระบางรายที่พรรคเพ่ือไทยหนุนหลัง ว่า
กันว่า “บิ๊กเนม” ในพรรคเพ่ือไทยไม่พอใจที่สุดารัตน์ออกตระเวนหาเสียง ตรงกันข้ามกับผู้สมัครที่เห็นว่าชื่อของสุดา
รัตน์ขายได้มากกว่าชื่อของหัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรค 

แม้จะพยายามอธิบายเหตุผลแต่ก็ยากจะต้านทาน โดยเฉพาะฟากฝั่งของ “เจ๊ปู” น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีที่ไม่กินเส้นกับสุดารัตน์ มีเรื่องบาดหมางกันหลายปม ได้ทีสั่งลูกทีมเล่นใหญ่ใช้ก าลังภายในกดดันจนสุดา
รัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวยอมเขียนใบลาออกในท้ายที่สุด ฟากฝั่ง “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ผู้เป็นพ่ีสาว ไม่
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น้อยหน้าเดินเกมใต้ดินวางหมากให้ “คนเสื้อแดงเชียงใหม่” จัดฉากแถลงข่าวปลด “จตุพร พรหมพันธุ์” พ้นต าแหน่ง
ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  

เพราะโพลพรรคเพ่ือไทยรู้กันทั้งบางว่า “บุญเลิศ บูรณปกรณ์” อดีตคนคุ้นเคยที่ยืนเคียงข้างตระกูล“ชิน
วัตร”  มายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ที่เวลานี้ท าให้ “นายใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร แสนเจ็บแค้น
แสนสาหัสถึงขั้นประกาศกร้าวเชียงใหม่แพ้ไม่ได้ถึงขั้นลงทุนเขียนจดหมายอ้อนขอคะแนนชาวเชียงใหม่    จะ
เอาชนะ “ส.ว.ก๊อง” นายชูช้ย เลิศพงศ์อดิศร ที่เจ๊แดงเลือกสรรมาและเพ่ิงมาเริ่มแนะน าตัวเมื่อกลางปีที่แล้ว ยึดเมือง
เชียงใหม่บ้านเกิดพ่ีน้องตระกูลชินวัตรได้ส าเร็จ 

ว่ากันว่าชั่วโมงนี้วัดกันตามโพลแล้วบุญเลิศมีคะแนนทิ้งห่าง ส.ว.ก๊อง หลายหม่ืนคะแนน ยิ่งไปกว่า
นั้น หากโพลไม่หลอกตัวเองอาจจะมีคะแนนห่างกันเฉียดแสนคะแนน 

ท าให้ “เจ๊แดง” เจ้าของพ้ืนที่อยู่เฉยไม่ได้ ดิ้นรนจนงัดทุกท่าไม่ตายมาจบที่“บุญเลิศ” ให้ได้ โดยทิ่มไปที่“จตุ
พร” ที่ออกตัวหนุนบุญเลิศ ดิสเครดิตคนเนรคุณนายเมื่อเรื่องรู้ถึงหูจตุพร เจ้าตัวก็ไม่เหนียมแฉกลับไม่ไว้หน้า เจ๊แดงคน
ท าทักษิณ ยิ่งลักษณ์พังพาบ นาทีนี้ “เจ๊แดง” และ “จตุพร” แตกหักรุนแรง ยากที้จะประสานรอยร้าว แต่
กับ “ทักษิณ” และ “ยิ่งลักษณ์” ยังหลงเหลือมิตรภาพที่ดีต่อกัน ดังที่บอกว่า “รักเคารพอดีตนายกฯทักษิณและย่ิง
ลักษณ์ แต่ผมรับกับเจ๊ ไม่ได้จริงๆ” ในส่วนของ“บุญเลิศ” อดีตเด็กในสายนายใหญ่ เป็นแชมป์เก่าในสนามอบจ.
เชียงใหม่มา 2 สมัยก็เช่นกัน ทางฝั่งนายใหญ่น่าจะรู้ดีว่าหากปล่อยให้ “บุญเลิศ” นั่ง “นายกอบจ.เชียงใหม่” สมัย3 
ย่อมส่งผลต่อการเมืองภาพใหญ่ในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งหมดคือปมร้าว “พรรคเพื่อไทย” ที่ไม่มีทางจะจบแบบสุขสมหวังอีกต่อไป มีแต่เสียเลือด เสียเนื้อ เสียมิตร เสีย
เพื่อน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912168 
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14 ธ.ค. 2563-09:26 น. 
อนาคต การเมือง อนาคต ทักษิณ ชินวัตร เลือกตั้ง เชียงใหม่ 
 

 
 
อนาคต การเมือง - การออกตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร ในทางการเมืองมีความแหลมคม 

ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวครั้งแรกกรณี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวครั้งหลังกรณีมีคนของ
พรรคเพื่อไทยแยกตัวออกไปแล้วโจมตีพรรค เพ่ือไทย มีค าถามว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือปัจจัยในทางการเมือง 
ต้องยอมรับว่า กรณี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นการตอบค าถามว่าอยู่ข้างไหน ต้องยอมรับว่ากรณีแรกกับกรณีหลังมี
ความสัมพันธ์และยึดโยงกันอย่างแนบแน่น นั่นก็คือ นายทักษิณ ชินวัตร รักและเป็นห่วงพรรคเพื่อไทย 

ความละเอียดอ่อนยิ่งในทางการเมือง คือ แยกตัวออกไปแล้วหันมาเล่นงานพรรค นับแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 เป็นต้นมา มิได้หมายความว่าคนของพรรคไทยรักไทยจะด ารงอยู่อย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เลยเพราะจากพรรคไทยรักไทยก็มีพรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทย  ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนับแต่
รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มีการเข้ามีการออกอ าลาจาก
ไปมากมาย บางคนไปเฉยๆ บางคนออกไปแล้วหันมาเล่นงานพรรคเก่าของตน 

จึงเด่นชัดอย่างยิ่งว่า นายทักษิณ ชินวัตร สะเทือนใจจากเหตุปัจจัยอะไร รูปธรรมหนึ่งซึ่งรับรู้กันอย่าง
กว้างขวางก็คือ กรณีที่พรรคเพ่ือไทยเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร แทนที่จะเป็น  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ในการลง
สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ ตัวละครหนึ่งซึ่งมีบทบาทส าคัญ คือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ว่า นายจตุพร พรหม
พันธุ์ จะชมชอบ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อย่างไร แต่ในความชมชอบมีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพ่ือไทยและบางคนใน
พรรคเพื่อไทยอยู่ด้วย ตรงนี้แหละที่ท าให้ นายทักษิณ ชินวัตร สะเทือนใจ 

การตัดสินใจของชาวเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมจึงมีความส าคัญ ไม่เพียงส าคัญต่ออนาคตทาง
การเมืองของ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หากแต่ยังส าคัญต่ออนาคตทางการเมืองของ  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อีกด้วย 
ส าคัญต่ออนาคตของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5524621 
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