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1 73/2563 4 ประสานต้านทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. 

มติชนออนไลน์ 
 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
Infoquest 
ออนไลน์ 
 

กกต.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าว เฝ้า
ระวัง ทุจริตเลือกตั้ง อบจ. รางวัล 
น าจับเป็นล้าน 
"กกต." จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว หาข่าว เฝ้า
ระวัง จับทุจริต รับมือเลือกตั้ง อบจ. 
"กกต."จับมือ 4 ฝ่ายจับตาทุจริต
เลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.นี้ 
กกต.ประสาน 4 หน่วยงานเฝ้าระวัง
ทุจริต เลือกตั้ ง  อบจ.ทั่ วประเทศ  
20 ธ.ค. 
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2 74/2563 บัตรเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน

จังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แนวหน้าออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
News 1 ออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 

‘กกต.’แจงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ‘อบจ.’ได้บัตร 
2 ใบ‘นายกอบจ.-ส.อบจ.’คนละสี 
กกต.เผยบัตร 2 ใบเลือกตั้ง อบจ.แยกนายก-
สมาชิก คนละสี จัดส่งครบทุกจังหวัด 
กกต.เผยบัตร 2 ใบเลือกตั้ง อบจ.แยกนายก-
สมาชิก คนละสี จัดส่งครบทุกจังหวัด 
กกต.แจงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ได้บัตร 
คนละ 2 ใบ แต่ ละภาคสีบั ตรต่ างกั น  
จัดส่งทุก จว. ทัว่ประเทศแล้ว 
กกต.ส่งบัตรเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศแล้ว 
 
กกต.แจงบัตรเลือกตั้งภูมิภาคละสี 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 

24 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

3 75/2563 “20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” 

INN ออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
NNT ออนไลน์ 
 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
สยามรฐัออนไลน์ 
 
เชียงใหม่นิวส์
ออนไลน์ 

กกต.แถลงรณรงค์ 20 ธันวากลับบ้ าน 
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
กกต. ชวนปชช.กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบจ. 20 ธ.ค. 
กกต.รณรงค์ให้กลับใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
20 ธ.ค.นี้ 
กกต.จัดบิ๊กเดย์ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
โคราชชวนกลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งคาด
ออกมาลงคะแนนเกิน 74% 
สตูลเดินรณรงค์เลือกตั้ง อบจ.ผู้ว่าฯปลุก
ประชาชนกลับบ้านใช้สิทธิ 
กกต.สุโขทัย จัดรณรงค์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” 
เลือกตั้ง อบจ. 
กกต.ปทุมธานีจับมือหลายภาคส่วนพร้อม
ซุปเปอร์ฮีโร่เดินรณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 
จั งหวั ดยะลา BIG DAY เดิ นรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 20 ธันวา 
กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น  
จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "20 ธันวา กลับ
บ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
ชัยภูมิ (Kick Off) เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายก
อบจ.-ส.อบจ. คึกคัก 
แพร่จัดกิจกรรมเชิญชวน “ 20 ธันวา กลับ
บ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น  
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สยามรัฐออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
บ้านเมืองออนไลน์ 
 
NNT ออนไลน์ 
 
NationTV ออนไลน์ 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
 
 

มุกดาหารรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับ
บ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น  
กกต.ขอนแก่น รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 
ตราดจัดกิจกรรม "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 
จ.สุพรรณบุรี เตรียมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย
เชิญชวนประชาชน 20 ธันวากลับบ้านใช้สิทธิ์ 
"ก าแพงเพชร"รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคัก 
หาเสียงเลือกตั้ง อบจ.เหนือ-อีสาน-ใต้ เร่ง 
ขอคะแนนประชาชน 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.ยังไม่ฟันธง “ทักษิณ” ครอบง า พท. 50 
2 ข่าวสดออนไลน์ กกต.ปัดตอบ‘ทักษิณ’ครอบง า‘พท.’ ปมโพสต์เชียรผ์ู้สมัครอบจ. ชี้ต้อง

สอบตามขั้นตอน 
51 

3 มติชนออนไลน์ กกต.ชี้คนทัว่ไปไม่ควรโพสต์-ชวนเลือกผู้สมัคร อบจ. เหตุไม่ใช่ผูช้่วยหา
เสียง ยงัไม่ฟันธงปม ‘แม้ว’ ครอบง า 

52 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
 สยามรัฐออนไลน์ ยื่น กกต.ยุบ พท.เหตุ “ทักษิณ” ครอบง า 53 

 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยซวยแล้ว 'ศรีสุวรรณ' ยื่นยุบพรรค เซ่นจดหมายแม้ว! 54 

1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.กระบี่ พร้อม ดึง อสม.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง คัดกรองประชาชนก่อน

เข้าคูหาเลือกตั้ง ป้องกันโควิค 

55 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต.พิจิตรจับมือ กศน.รณรงค์เลือกตั้งอบจ.เป้า70% ลงพ้ืนที่สืบสวนใช้

คูปองและเงินสดซื้อเสียง 

56 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "จ่ายหลังกาคะแนน ชนะรับอีกต่อ"กกต.พิจิตรแฉโกงเลือกตั้งนายก อบจ. 57 
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4 แนวหน้าออนไลน์ ผู้ว่าฯกาญจน์เตรียมจัดกิจกรรมปลุกประชาชนทั้งจังหวัดใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบจ.20 ธ.ค.นี้ 

58 

5 แนวหน้าออนไลน์ อย่ านอนหลับทับสิ ทธิ์ !  เมื องสองแควรณรงค์ ใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ ง 

'นายก-ส.อบจ.' พิษณุโลก 

60 

6 บ้านเมืองออนไลน์ บุรีรัมย์นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. ต้องกา 2 ใบ หวั่นบัตรเสียพุ่งเร่ ง

ประชาสัมพันธ์ 

62 

7 สยามรัฐออนไลน์ ชิงนายกอบจ.ลพบุรี  “พลเอกศุภวุฒิ” หวังแย่งแชมป์จาก “อรพิน”  

คณะก้าวหน้าส่ง “ฤทธ์” ลุ้นม้ามืด 

63 

8 สยามรัฐออนไลน์ “ธณัช” ลุยหาเสียงหน้าโรงเรียน เสริมพลังนิวโหวตสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจคว้า

ชัย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง 

65 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ นครพนมเปิดเวทีดีเบตผู้สมัครนายก อบจ. 67 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ด าเนินสะดวก ลุยสวนองุ่นหาเสียง 69 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สรพงษ'์ ขันอาสาพัฒนาเมืองคอนเขต 2 70 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มนตรี' รุกหนักหาเสียงหลังน้ าลด 71 

12 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร' เดินลุยตลาดมหาชัยถี่ยิบชนิดรายวันมั่นใจ 'คณะก้าวหน้า' ไม่แพ้

แน่นอน 

72 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็จพ่ี' โผล่แจง 'ทักษิณ' ห่วงคนเชียงใหม่ ไม่ครอบง าเพ่ือไทย ซัด 'พ่ีศรี' มี

เบื้องหลัง 

73 

14 บ้านเมืองออนไลน์ โคง้สุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.! "ธนาธร" ลุย 3 จว.ปริมณฑล ยกpm2.5ดึงแต้ม 74 

15 แนวหน้าออนไลน์ กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้’เร่งเครื่อง เปิดปราศรัยเรียกคะแนนโค้งสุดท้าย 

ดันผาเสวยเป็นสกายวอล์คเมืองน้ าด า 

76 

16 แนวหน้าออนไลน์ พิษณุโลกรณรงค์ ชวนปชช.ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น 77 

17 มติชนออนไลน์ “วิษณุ” ก าชับ รมต.-ขรก. การเมือง ไปเลือกตั้งอบจ. ชี้ถ้าเบี้ยวอาจหลุด

ต าแหน่ง-ลงเลือกตั้งไม่ได้ 

78 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตา! พ้ืนที่แข่งขันสูง เลือกตั้งนายก อบจ. โซนภาคใต้ 79 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' แจงปม 'ทักษิณ' เชียร์ผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงใหม่  80 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นันทิยา' ยอมรับถูกตัดสิทธิชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน 81 
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21 สยามรัฐออนไลน์ “เชาว์” ยื่น "กกต." เร่งตรวจสอบ “สุรพงษ”์ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี 

หลังพบแจกเงิน-เสื้อยืดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าข่ายทุจริต 

82 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ กกต. แจกใบส้มผู้สมัครนายกอบจ.กาญจน์ เบอร์ 1 83 

23 แนวหน้าออนไลน์ ผู้ว่าฯกาญจน์ร่อนหนังสือขู่เชือด จนท.รัฐหากพบวางตัวไม่เป็นกลาง

เลือกตั้ง อบจ. 

84 

24 แนวหน้าออนไลน์ 'เจ๊แขก จันทร์เพ็ญ' ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญโวยถูกใส่ร้ายโดนใบแดง 86 

25 มติชนออนไลน์ ช่อ ลั่นพร้อมติดคุก หากได้ช่วยคณะก้าวหน้าชนะศึกเลือกตั้ง อบจ. 88 

26 สยามรัฐออนไลน์ "สันติภาพ สาธุชาติ" ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ชิง ส.อบจ. ฉะเชิงเทรา  

เขต อ.ท่าตะเกียบ 

89 

27 สยามรัฐออนไลน์ “ปิยบุตร” เยือนสามจังหวัดอีสานชวนลองของใหม่ ให้โอกาสลองเปลี่ยนตัว

นายก อบจ. 

90 

28 แนวหน้าออนไลน์ ชิง'อบจ.นครพนม'เดือดโค้งสุดท้าย 'เจ๊หน่อย'บุกช่วยหาเสียง  92 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวา กาบัตร 2 ใบ กกต. ชวนใช้สิทธิ มั่นใจ

โปร่งใส 

94 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ อุณหภูมิเดือดที่สนาม อบจ.ขอนแก่น 'พงษ์ศักดิ์' สู้ศึกสนามใหญ่ 98 

3 ไทยพีบีเอสออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น สะเทือนพรรค "แตกหัก-พรรคร้าว" 100 
4 มติชนออนไลน์ แพ้เป็นพระ 102 
5 คมชัดลึกออนไลน์ สิ้นไชยา ทายาท "หนึ่ง-โหน่ง"  มรดกการเมือง 103 
6 แนวหน้าออนไลน์ โค้งสุดท้ายศึกชิงนายก อบจ.พิจิตรสู้กันเดือด กกต.เข้มซื้อเสียง -

ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 
105 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อ านาจหน้าที่ 'องค์การบริหารส่วนจังหวัด' (อบจ.) 107 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั้ง อบจ.' 20 ธ.ค. กับข้อควรรู้ หากไม่อยากถูกตัดสิทธิ! 110 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เงา ‘ทักษิณ’ และ ‘จดหมาย’ เรื่องใหญ่หลอน ‘เพ่ือไทย’ 113 
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รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการ 
การเลือกตั้ ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
และรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  เลขานุการกรมประชาสัม พันธ์  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์  ภายใน 
อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมแถลงข่าวและเดินรณรงค์เชิญชวน  

“20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  
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รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    
โดยมี นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่ นายธัชพล อภิรติมัย ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมแ่ละนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 11:09 น. 
กกต.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าว เฝ้าระวัง ทุจริตเลือกตั้ง อบจ. รางวัลน าจับเป็นล้าน 
 

 
 

กกต.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าว เฝ้าระวัง ระงับเหตุ จับกุม ทุจริตเลือกตั้ง อบจ. รางวัลน าจับเป็นล้าน 

เมื่อวันที่  15 ธันวาคม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) จัดประชุมผ่านระบบทางไกล  
 (Gin Conference) ร่วมกับส านักงานกกต.ประจ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพ่ือให้การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย และเกิดความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชน 

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการกกต. ว่า ได้มอบแนวทางให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้น า
ชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวังในเรื่องการซื้อเสียงหรือการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง 
หากพบขอให้แจ้งข้อมูลกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือแจ้งประสานให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการทันที นอกจากนี้ยังได้มีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้
เพียงพอเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง 
การเก็บบัตรประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ชุดเคลื่อนที่เร็วมีหน้าที่ป้องปราม หาข่าว เฝ้าระวัง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์การ
กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง ในการเลือกตั้งอบจ.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจค้น จับกุม 
ควบคุมผู้กระท าผิดน าส่งพนักงานสืบสวนหรือน าส่งศาลแล้วแต่กรณีโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 วัน นอกจากนี้ 
สามารถรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในการกระท าผิดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว น าไปสู่การน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานกกต.ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่า
ร า ชก า ร จั ง ห วั ดทุ ก จั ง ห วั ด  ก า ชั บ ไปยั ง ก า นั น  ผู้ ใ หญ่ บ้ า น  ใ นก า ร ให้ ก า ร สนั บ สนุ น ข้ อมู ล ข่ า ว ส า ร  
แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานของส านักงานกกต. ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูล
การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2-.jpg
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เลขาธิการกกต.กล่าวอีกว่า ขณะที่ในส่วนของภาคประชาชนนั้นนับว่ามีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายได้ ให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ของผู้ที่มีส่วนช่วยสอดส่องการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เชื่อว่าจะท าให้ประชาชน  มีความกล้าที่จะ
เป็นพยานในคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถ   น า
หลักการตามกฎหมายใหม่แจ้งให้ประชาชนทราบได้ คือการชี้เบาะแสการกระท าผิด มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้าน
บาท โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อ านาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ นอกจากนี้
ส าหรับผู้ที่เคยกระท าความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้กันให้มาก ๆ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485482 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2485482
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15 ธันวาคม 2563 13:28 น.    
"กกต." จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว หาข่าว เฝ้าระวัง จับทุจริต รับมือเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

วันที่ 15 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมผ่านระบบทางไกล 
(Gin Conference) ร่วมกับส านักงานกกต.ประจ าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพ่ือให้การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย และเกิดความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชน 

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ กกต. ว่า ได้มอบแนวทางให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้น า
ชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้าระวังในเรื่องการซื้อเสียงหรือการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง 
หากพบขอให้แจ้งข้อมูลกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือแจ้งประสานให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามาด าเนินการทันที นอกจากนี้ยังได้มีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้
เพียงพอเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง 
การเก็บบัตรประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ชุดเคลื่อนที่เร็วมีหน้าที่ป้องปราม หาข่าว เฝ้าระวัง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์การ
กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งอบจ.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจค้น จับกุม 
ควบคุมผู้กระท าผิดน าส่งพนักงานสืบสวนหรือน าส่งศาลแล้วแต่กรณีโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 วัน นอกจากนี้ 
สามารถรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในการกระท าผิดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่ อนไหว น าไปสู่การน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานกกต.ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ก าชับไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
และพนักงานของส านักงานกกต. ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เลขาธิกา รกกต. กล่าวอีกว่า ขณะที่ในส่วนของภาคประชาชนนั้นนับว่ามีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ ง ซึ่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ของผู้ที่มีส่วนช่วยสอดส่องการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เชื่อว่าจะท าให้ประชาชน มีความกล้าที่จะ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/56780ed7bd06711f0e55b67ec7b4e79420c71b84806efebe312f33aa129bf5e8.jpg?itok=C-GN9jc1
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เป็นพยานในคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถ น า
หลักการตามกฎหมายใหม่แจ้งให้ประชาชนทราบได้ คือการชี้เบาะแสการกระท าผิด มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้าน
บาท โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อ านาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ นอกจากนี้
ส าหรับผู้ที่เคยกระท าความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204493 
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วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 17:16 น. 
"กกต."จับมือ 4 ฝ่ายจับตาทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 

กกต.จับมือ 4 ฝ่ายเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมาย-ทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เผยคนชี้เบาะแสการท า
ผิด มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้านบาท 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ได้ร่วมมือ กับ 4 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน เพ่ือเฝ้าระวังให้การจัด
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ในส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้มอบแนวทางให้ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวังในเรื่องการซื้อเสียงหรือการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง หากพบขอให้แจ้งข้อมูลกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง หรือแจ้งประสานให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามา
ด าเนินการทันท ี

นอกจากนี้ยังได้มีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้เพียงพอเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย 

ขณะที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว จะมีหน้าที่ป้องปราม หาข่าว เฝ้าระวัง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์การกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจค้น จับกุม ควบคุมผู้กระท าผิดน าส่งพนักงานสืบสวน
หรือน าส่งศาลแล้วแต่กรณี โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 วัน และสามารถรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นใน
การกระท าผิดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว น าไปสู่การน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 
ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานกกต.ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ก าชับไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานของส านักงาน
กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
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ส าหรับในส่วนของภาคประชาชนนั้น นับว่ามีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง และช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีส่วนช่วยสอดส่องการ
กระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เชื่อว่าจะท าให้ประชาชน มีความกล้าที่จะเป็นพยานในคดีดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถน าหลักการตาม
กฎหมายใหม่แจ้งให้ประชาชนทราบได้ คือการชี้เบาะแสการกระท าผิด มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้านบาท โดยผู้แจ้ง
เบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อ านาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ นอกจากนี้ส าหรับผู้ที่เคยกระท า
ความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640351 
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15 ธ.ค. 63 17:04 

กกต.ประสาน 4 หน่วยงานเฝ้าระวังทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค. 
 

 

 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ได้ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน เพื่อเฝ้าระวังให้การจัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ในส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้มอบแนวทางให้ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวังในเรื่องการซื้อเสียงหรือการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง หากพบขอให้แจ้งข้อมูลกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง หรือแจ้งประสานให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะเข้ามา
ด าเนินการทันท ี

นอกจากนี้ยังได้มีการเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้เพียงพอเพ่ือท างานร่วมกับผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ในการตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย 

ขณะที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว จะมีหน้าที่ป้องปราม หาข่าว เฝ้าระวัง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์การกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจค้น จับกุม ควบคุมผู้กระท าผิดน าส่งพนักงานสืบสวน
หรือน าส่งศาลแล้วแต่กรณี โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 วัน และสามารถรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นใน
การกระท าผิดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว น าไปสู่การน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 
ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานกกต.ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ก าชับไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานของส านักงาน
กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
ส าหรับในส่วนของภาคประชาชนนั้น นับว่ามีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง และช่วยตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีส่วนช่วย สอดส่องการ
กระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เชื่อว่าจะท าให้ประชาชน มีความกล้าที่จะเป็นพยานในคดีดังกล่าว 

https://www.infoquest.co.th/2020/53380
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ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถน าหลักการตาม
กฎหมายใหม่แจ้งให้ประชาชนทราบได้ คือการชี้เบาะแสการกระท าผิด มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้านบาท โดยผู้แจ้ง
เบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อ านาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ นอกจากนี้ส าหรับผู้ที่เคยกระท า
ความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน 
โดย ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ธ.ค. 63) 
 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/53380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoquest.co.th/2020/53380
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.11 น. 
 ‘กกต.’แจงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ‘อบจ.’ได้บัตร 2 ใบ‘นายกอบจ.-ส.อบจ.’คนละสี 

 
เมือ่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
คือ บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. โดยจะแบ่ง 76 จังหวัด ออกเป็น 4 ภูมิภาค ทั้งนี้ แต่ละ
ภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.จะแตกต่างกัน  ซึ่งจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 
46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คน และหญิง 23,789,406 คน ทางส านักงาน กกต.ได้มีการจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้งส ารองตามการร้องขอของแต่ละจังหวัดไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น และขณะนี้ได้จัดส่ง
บัตรเลือกตั้งไปยังส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 

ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาค แบ่งเป็นภาคกลางและตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท 
ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง 
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี       

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง 
สงขลา สตูล สุราษฎร์ธาน ี

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

 
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538774 

 

 

https://www.naewna.com/politic/538774
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15 ธ.ค. 2563 16:15  
  กกต.เผยบัตร 2 ใบเลือกตั้ง อบจ.แยกนายก-สมาชิก คนละสี จัดส่งครบทุกจังหวัด 

 
กกต.แจงเลือกตั้ง อบจ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับบัตร 2 ใบ นายก-สมาชิก อบจ. คนละสี จัดส่งท่ัวประเทศเรียบร้อยครบ

ทุกจังหวัด 
วันนี้ (15 ธ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตร
เลือกตั้งนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจังหวัดในแต่ละภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และ
สมาชิกสภา อบจ.จะแตกต่างกัน โดยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 
22,224,562 คน และหญิง 23,789,406 คน ส านักงาน กกต.ได้มีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส ารองตามการร้องขอของแต่
ละจังหวัดไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น และขณะนี้ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังส านักงาน กกต.
ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 

ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาคแบ่งเป็น ภาคกลาง และตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000127980 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000127980
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 15 ธ.ค. 2563 16:15 
กกต.เผยบัตร 2 ใบเลือกตั้ง อบจ.แยกนายก-สมาชิก คนละสี จัดส่งครบทุกจังหวัด 

 
 
กกต.แจงเลือกตั้ง อบจ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับบัตร 2 ใบ นายก-สมาชิก อบจ. คนละสี จัดส่งทั่วประเทศเรียบร้อยครบทุกจังหวัด 

วันนี้ (15 ธ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตร
เลือกตั้งนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจังหวัดในแต่ละภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และ
สมาชิกสภา อบจ.จะแตกต่างกัน โดยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 
22,224,562 คน และหญิง 23,789,406 คน ส านักงาน กกต.ได้มีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส ารองตามการร้องขอของแต่
ละจังหวัดไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น และขณะนี้ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังส านักงาน กกต.
ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 

ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาคแบ่งเป็น ภาคกลาง และตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000127980 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 16:21 น.  
กกต . แ จ งผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  อบจ .  ไ ด้ บั ต ร ค น ล ะ  2 ใ บ  แ ต่ ล ะภ า ค สี บั ต ร ต่ า ง กั น  จั ด ส่ ง ทุ ก  จ ว . 
ทั่วไทยแล้ว 

 
 
กกต.แจงผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบจ. ได้บัตรคนละ 2 ใบ เผยแต่ละภาคสีบัตรจะต่างกัน เผยจัดส่งทุกจว.ทั่วประเทศ
เรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะ
ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ. ซึ่งจังหวัดใน 4 ภูมิภาค แต่ละ
ภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.จะแตกต่างกัน ซึ่งจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 
46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คน และหญิง 23,789,406 คน ส านักงานกกต.ได้มีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ส ารองตามการร้องขอของแต่ละจังหวัดไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น และขณะนี้ ได้จัดส่งบัตร
เลือกตั้งไปยังส านักงานกกต.ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 
 ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาคแบ่งเป็น ภาคกลางและตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 
ภาคใต้ 14จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล สุราษฎร์ธานี 
 ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร  ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2486304 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2486304
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กกต.สง่บัตรเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศแล้ว 
 

 
 
ส านักงานกกต. 15 ธ.ค.- กกต.แจงเลือกตั้ง อบจ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องรับบัตร 2 ใบ คนละสี จัดส่งทั่วประเทศเรียบร้อย  
 ส านักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคือบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.
และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจังหวัดในแต่ละภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.จะ
แตกต่างกัน โดยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คน หญิง 
23,789,406 คน ส านักงานกกต.ได้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส ารองตามการร้องขอของแต่ละจังหวัดไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ๆ และขณะนี้ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังส านักงานกกต.ประจ าจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 
 ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาค แบ่งเป็น ภาคกลางและตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
อุทัยธานี ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 
 ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-600726 
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16 ธ.ค. 2563-08:54 น. 
กกต.แจงบัตรเลือกตั้งภูมิภาคละสี 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 20 
ธ.ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา
อบจ. ซึ่งทั้ง 4 ภูมิภาคสีบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างกัน ส่วนจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 46,013,968 คน 
ส าหรับทั้ง 4 ภูมิภาค แบ่งเป็น 
 1.ภาคกลางและตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี  ระยอง ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 
 2.ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 
 3.ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5538990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวหน้าใน 
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16 ธันวาคม 2020 - 13:17 
กกต.แถลงรณรงค์ 20 ธันวากลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
กกต. แถลงข่าว รณรงค์ "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส" 
 

 
 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าในงาน แถลงข่าวรณรงค์ “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์
เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส”  ว่า การเลือกตั้ง ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงขอเชิญชวนประชาชนกลับภูมิล าเนา 
เพ่ือไปใช้สิทธิ 
ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุนการท างาน
เลือกตั้ง โดยย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวด้วยความเป็นกลาง 

ส่วนนายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก กล่าวว่า จะอ านวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิล าเนา และจะมีการคุมเข้มใยเรื่องมาตราการโคสิด -19 
ด้วย 

ขณะที่นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์เป็นส่วนส าคัญในการ
สื่อสารกับประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 

ส าหรับ จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” เชิญชวนให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยส านักงานกกต.ทั่วประเทศจะจัดกิจกรรม
พร้อมกัน เพ่ือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนไปเลือกตั้ง โดยได้เดินรณรงค์ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไปด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_844879/ 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 14:06 น. 
กกต. ชวนปชช.กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค. แนะเช็กสิทธิ-ศึกษาวิธีกาบัตรให้ชัดเจน 
 

 
 
กกต. ตีปี๊บโค้งสุดท้าย จัด ‘บิ๊กเดย์’ ชวนปชช.กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค. แนะตรวจสอบสิทธิ – ศึกษา
วิธีกาบัตรให้ชัดเจน ด้านขนส่ง – รถไฟ ประสานผู้ประกอบการ พร้อมจัดรถโดยสารให้เพียงพอ 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัด
กิจกรรม “บิ๊กเดย์ “รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ( อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคม ภายใต้แคมเปญ “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 
โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการกกต. พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รองอธิบดี
กรมการขนส่งทางบก รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว 

ทั้งนี้ นายธวัชชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งอบจ. ไม่ใช่งานของกกต.เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
กันให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม ขณะนี้เราได้ระดมบุคลากรในการเตรียมจัดเลือกตั้ง โดยนับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง 
3 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง สิ่งที่กกต.ต้องการมากที่สุดคือให้ผู้มีสิทธิเลื อกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยผู้
เลือกตั้งมี 2 ส่วนคือผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เลือกตั้งและผู้ที่ออกมาท างานอยู่นอกพ้ืนที่เลือกตั้ง จึงต้องการรณรงค์ให้
คนทั้ง 2 ส่วนนี้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด และอยากให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิมีข้อมูลมากที่สุด มีความรู้ในการปฏิบัติตัว ใช้สิทธิ
อย่างรู้ขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขอเน้นย้ าว่าก่อนใช้สิทธิขอให้ตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิอยู่ในพ้ืนที่ไหนต้องไป
ใช้สิทธิที่หน่วยใด ศึกษาวิธีการกาบัตรเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบแต่ละใบจะมีสีแตกต่างกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่าง
เคร่งครัด 

ด้านนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ทางกรมฯมีการจัดตั้งศูนย์และ
ประสานงานด าเนินการจัดเลือกตั้งอบจ. สนับสนุนเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่ตามที่กกต.ร้องขอ สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งก านัน ผู้ใหญ่วางตัวเป็นกลาง ประสานให้อปท.7,850 แห่งให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.กัน
ให้มาก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__1450805078465.jpg
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นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯประสานกับผู้ประกอบการให้จัดรถขนส่งให้เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง และเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
19 โดยทุกคนที่จะขึ้นรถต้องสวมหน้ากากอนามัย เช็คอินเช็คเอาท์แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ 

ด้านนายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนกลับ
บ้านไปใช้สิทธิ์ ยืนยันมีมาตรการคักกรองโควิดอย่างเข้มข้น อยากเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดกลับไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 

ด้าน นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีวิทยุ 18 สถานี 
สถานีโทรทัศน์ 11 รวมทั้งเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในครั้งนี้ และอยากฝากถึงประชาชนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ที่ผู้แทนที่ของ เราที่จะเข้าไปเป็น
สิทธิเป็นเสียง และบริหารแทนพวกเรา ดังนั้นหากอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าว นายธวัชชัยได้น า ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่กกต. และภาคี
เครือข่าย ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย พิธีกร ดารา นักแสดง เดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารเชิญชวนประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ที่ท างานอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดให้เดินทางกลับไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบจ. 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2487607 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2487607
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16/12/2563 14:14 
กกต.รณรงค์ให้กลับใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 

กกต.  16 ธ.ค. –  กกต.จัด  “Big Day” รณรงค์ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลับใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้  แนะ
ตรวจสอบสิทธิ – ศึกษาวิธีกาบัตรให้ชัดเจน  มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  ด้าน กรมการขนส่ง – รถไฟ พร้อมประสาน
ผู้ประกอบการจัดรถโดยสารให้เพียงพอ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม “Big Day”  รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  วันที่ 20 ธันวาคม นี้  ภายใต้เคมเปญ “20 ธันวา 
กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”   โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. พร้อมด้วย  อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  รองผู้ว่าฯ การรถไฟแห่งประเทศ   และเลขานุการ
กรมประชาสัมพันธ์   ร่วมกันแถลงข่าว 

นายธวัชชัย  กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ. ไม่ใช่งานของ กกต.เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 
ให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม  ขณะนี้เราได้ระดมบุคลากรไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน ในการเตรียมจัดเลือกตั้งวันที่ 20 
ธันวาคม   นับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง   สิ่งที่ กกต.ต้องการมากที่สุด คือ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 2 ส่วนคือ ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เลือกตั้ง และผู้ที่ออกมา
ท างานอยู่นอกพ้ืนที่เลือกตั้ง  จึงต้องการรณรงค์ให้คนทั้ง 2 ส่วนนี้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด   และต้องการให้ผู้ที่จะไปใช้
สิทธิมีข้อมูลมากที่สุด  มีความรู้ในการปฏิบัติตัว  ใช้สิทธิอย่างรู้ขั้นตอน  เป็นไปตามกฎหมาย   

“ขอเน้นย้ าว่าก่อนใช้สิทธิ  ขอให้ตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิอยู่ในพ้ืนที่ไหน ต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยใด   ศึกษา
วิธีการกาบัตร  เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  แต่
ละใบจะมีสีแตกต่างกัน รวมถึง ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด” 
นายธวัชชัย กล่าว 

ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า   กรมฯ มีการจัดตั้งศูนย์
และประสานงานด าเนินการจัดเลือกตั้ง อบจ.  สนับสนุนเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่ตามที่ กกต.ร้องขอ   สั่งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่วางตัวเป็นกลาง   ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7,850 แห่ง ให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.กันให้มาก 
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นายธานี  สืบฤกษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้ประสานกับผู้ประกอบการ ให้จัดรถขนส่งให้
เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  และเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19   ทุกคนที่จะขึ้นรถต้องสวมหน้ากากอนามัย  เช็คอิน เช็คเอาท์แอพพลิเคชั่นไทยชนะ 

นายพีระเดช หนูขวัญ   รองผู้ว่าฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันมีมาตรการคักกรองโควิด-19 อย่าง
เข้มข้น  ดังนั้น 20 ธันวาคมนี้  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าว   นายธวัชชัยได้น าผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ กกต. และภาคี
เครือข่าย   ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง    เดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารเชิญชวน
ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ที่ท างานอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ    ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ด้วย     .- ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-601274 
 
  

https://tna.mcot.net/latest-news-601274
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 16 ธันวาคม 2020 - 14:29 
กกต.จัดบิ๊กเดย์ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.จัดกิจกรรม บิ๊กเดย์ ชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.พร้อมเดินรณรงค์ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” เชิญชวนให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดย
ส านักงานกกต.ทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมพร้อมกัน เพ่ือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนไปเลือกตั้ง 

ส าหรับส านักงานคณะกรรมการ กกต.กลาง ได้จัดการแถลงข่าวรณรงค์ “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส” เพ่ือเชิญชวนประชาชนให้กลับภูมิล าเนาไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีมีคุณภาพเข้าไป
บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

พร้อมกันนี้ ได้เดินรณรงค์ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพ่ือเชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไปด้วยกัน 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_844948/ 
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โคราชชวนกลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งคาดออกมาลงคะแนนเกิน 74% 
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 11:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นครราชสีมา-โคราชรณรงค์ชวนกลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.ตั้งเป้าประชาชนออกมาลงคะแนนเกิน74%มากกว่า
การเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี62 
  ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม
ณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ ที่มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ช่วยกันถือป้ายเดินรณรงค์ ไปตาม
ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาทิ ถนนราชด าเนิน , ถนนสุรนารี, ถนนหนองบัวรอง และถนน
จอมสุรางค์ยาตร์ เป็นต้น รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพ่ือเชิญชวนประชาชนชาว จ.นครราชสีมาให้ออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.
นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนชาวโคราช จะได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ของ
ตนเอง เลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือไปพัฒนาพ้ืนที่ให้ความความเจริญก้าวหน้า ซึ่งที่ผ่าน
มาก็พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 มีประชาชนชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเลย
ทีเดียว ดังนั้นในการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ ก็คาดว่าประชาชนจะตื่นตัวกว่า เพราะผู้สมัครมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากกว่า ส.ส. จึงคาดหวังว่าจะมีประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอน. 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640405 
 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640405
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สตูลเดินรณรงค์เลือกตั้ง อบจ.ผู้ว่าฯปลุกประชาชนกลับบ้านใช้สิทธิ 

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.35 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าองค์การบริหารจังหวัดสตูล 
ได้จัดกิจกรรมเดินณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นายก อบจ.) สตูล โดยมีนายอดิศักดิ์ อารีกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานในพิธีที่มาร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วน
ราชการนักเรียนนักศึกษา 600 คนออกเดินรณรงค์รอบเมืองสตูล เพ่ือเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคมนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลขอให้ทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นให้มากกว่า ร้อยละ 75 
โดยขอให้ทุกคน กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538926 

 

 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/538926
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กกต.สุโขทัย จัดรณรงค์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง อบจ. 

สยามรัฐออนไลน์  16 ธันวาคม 2563 12:50 น.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิ
รุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัย
ณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับ
บ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมี
นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสุโขทัย กล่าววัตถุประสงค์การกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้ ภายใต้
แนวคิด “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต โปร่งใส” 
   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ กทม. หรือท างานใน กทม. และ
ต่างจังหวัด กลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.สุโขทัย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 
- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีซื่ออยู่ ทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงห้างร้าน ร้านขายของช า ในวันที่ 19 ธันวาคม 
2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ห้ามจ าหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุรา หากฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204761 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204761
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201216/68758b9a27116c5eec18e76a2c0fa83caddaf1e5d8e27824a9dfba81e5cfe3c7.jpg?itok=znPTLVdq
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กกต.ปทุมธานีจับมือหลายภาคส่วนพร้อมซุปเปอร์ฮีโร่เดินรณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.53 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่ศาลหลักเมืองปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นาย

พงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี "20 ธันวา 
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส" มี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี กล่าวรางงาน โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และภาคประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 
100 คน 

บรรยากาศพิธีเปิด นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , ดร.สุชัญญา วิมุกตายน 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี , ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี , 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , ส านักงาน กศน.จังหวัด
ปทุมธานี , ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) , อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ร่วมจ าลองหย่อนบัตรลงหีบบัตรทั้ง 2 ใบ ประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ขณะนี้
เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้าย ภายในขบวนเดินรณรงค์มีประชาชนหลากหลายอาชีพและเหล่านักเรียนนักศึกษาถือธงชาติผืนยาว 
บางส่วนแต่งกายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ชวนเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย 

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการเดินรณรงค์เชิญชวน
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง สามารถออกไปใช้สิทธิได้
อย่างถูกต้อง อิสระ ปราศจากการครอบง า เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะ
มีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.  
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ส าหรับจังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,540 หน่วย มีจ านวน
ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนทั้งสิ้น 891,937 คน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมจ านวน
ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และลดจ านวนบัตรเสีย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียง
กันของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีของเรา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538933 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/local/538933
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จังหวัดยะลา BIG DAY เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส 

16 ธ.ค. 2563  

 

           

 

 

วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิช
พงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมBIG DAY  โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด “20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ”  

            ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มากที่สุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่
มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพ่ือให้ได้ นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นคนดี มีความรู้ ความสมา
รถเข้าไปพัฒนาและบริหารท้องถิ่น โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เอียด
คง  ผอ .กกต .ประจ าจั งหวั ดยะลา  ส่ วนราชการ  กรรมการศูนย์ ส่ ง เ สริ ม พัฒนาประชาธิป ไตยต าบล /
ชุมชน ประชาชน นักเรียน  นักศึกษาร่วมในการเดินรณรงค์เชิญชวน  ในเขตเทศบาลนครยะลา  พร้อมทั้งชู
ป้าย ข้อความ และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ส าหรับจังหวัดยะลา มีผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ต าแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน 75 คน มี 30 เขตเลือกตั้ง 612 หน่วยเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201216123701854 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201216123701854
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/16/7c1da73c348108d4c4554db43fdc3c31_small.jpg
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จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้ง

ท้องถิ่นอย่างสุจริต โปร่งใส" 

 สยามรัฐออนไลน์  16 ธันวาคม 2563 11:27 น.    

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 8.45 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิช

มณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด 

หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เดินรณรงค์ มีวงดุริยางค์น าขบวน โดยเริ่มจากบริเวณลาน

หน้าศาลากลางจังหวัด ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ลงสะพานเลี้ยวซ้ายผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาอ่างทอง ตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกไฟแดง เดินตรงมายังสะพานข้ามแม่น้ า

เจ้าพระยา กลับสู่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมรณรงค์ได้แจกแผ่นพับ เพ่ือเชิญชวนประชาชน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน ในวัน

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. 

 

 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201216/db16f36b0eee53255dbf7d555b5a152daae3f3413cce9b36871552346cda0640.jpg?itok=UvWdNYvD
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  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการ

เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งคาดว่าพ่ีน้องประชาชนจะออกมา

ใช้สิทธิมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต ์

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204727
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ชัยภูมิ (Kick Off) เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกอบจ.-ส.อบจ. คึกคัก 

สยามรัฐออนไลน์  16 ธันวาคม 2563 13:13 น.   

 

 

 

 

  

16 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดชัยภูมินายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้สโลแกน 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ 
เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส โดยเริ่ม Kick off ในวันนี้พร้อมกันทั้งประเทศ 
  โดยมี น.ส.จริยา ศิริพันธ์ รักษาราชการแทนนายก อบจ.ชัยภูมิ และ ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง อบจ.ชัยภูมิ ได้
กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้ หลังได้มีการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจ านวน 36 เขต ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมี 1 
เขตเลือกตั้ง ส าหรับขั้นตอนการรับสมัครและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานด าเนินการเลือกตั้งในทุกระดับรวมทั้งการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้สมัครการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนั้นได้ด าเนินการไปเป็นที่เรียบร้อย ตามเ งื่อนเวลาที่ก าหนด
รวมทั้งได้ด าเนินการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยสนับสนุนการเลือกตั้งแล้วเช่นกัน 

ทั้งนี้ด้านการประชาสัมพันธ์ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อสัญลักษณ์ ภาพ เสียงข้อความ
หรืออิเล็คทรอนิกส์น าส่งไปยังส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดทุกอ าเภอ สถานศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลส่วนต าบลหรือสถานพยาบาลชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือขอความอนุเคราะห์การด าเนินการจัดการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งและได้จัด
เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ตามตลาดและแหล่งชุมชนต่างๆครอบคุมทุกพ้ืนที่ทั้งจังหวัดชัยภูมิตามความ
เหมาะสม 
  อีกทั้งยังได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 26 โรงเรียนท าหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์รนณรงค์การเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และความสัมพันธ์การเลือกตั้ง
พร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการจั ดเดินขบวนรณรงค์และ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201216/ca9f7c7d022bd8b10aa71d9b76d43517749153d16ce5ec65dde462da9439bd91.jpg?itok=gMjoGVwS
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ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเช่นกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลการเลือกตั้งระหนักถึงความส าคัญในการออกไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ อย่างพร้อมเพรียง 
  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับ กกต.ชัยภูมิ และสถาบันพระปกเก้า เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในการเลือกตั้งในครั้งนี้และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
  1.)หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ 

2.)สถาบันพระปกเกล้า 
3.)บุคลากรจากส านักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ 
4.)บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5.)บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
6.)บุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนห้วยต้อน 
7.) บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 24 โรงเรียน 
8.)กลุ่มรถจักรยานยนต์สามล้อเครื่องจ านวน 20 คัน จึงได้ออกเดินขบวนไปตามถนนภายใรตัวเมืองชัยภูมิ เพ่ือ

เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมรณรงค์เพ่ือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ต่อไปอีกด้วย 
 
อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/204772 
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16 ธ.ค. 63 

แพร่จัดกิจกรรมเชิญชวน “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตัง้ท้องถิ่น อยา่งสุจริตโปร่งใส ”  
 

 
 
 เมื่ อวันที่  16 ธันวาคม 2563 เ วลา  07.00 น.  ที่  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่  
น า ย ส ม ห ว ั ง  พ ่ว ง บ า ง โ พ  ผ ว จ . แ พ ร ่  เ ป ็น ป ร ะ ธ า น ใ น พ ิธ ี เ ป ิด ก ิจ ก ร ร ม เ ช ิญ ช ว น  
“20 ธัน ว า  กลับบ้าน  ใช้สิท ธิ เ ลือกตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น  อย่ า งสุจ ริต โปร่ ง ใ ส  ”  ในการ เลือ กตั้ ง ส มาชิก สภ า
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  โดยมีว่ าที่ ร้ อยตรี  ศุภชัย  
ท า น ะ ข ัน ธ ์  ป ล ัด  อ บ จ . แ พ ร ่แ ล ะ เ จ ้ า ห น ้า ที ่ ใ ห ้ก า ร ต ้อ น ร ับ แ ล ะ ก ล ่า ว ร า ย ง า น  
การจัดกิจกรรม 
 ผวจ.แพร่ กล่าวเปิดกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า จากค ากล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และจังหวัดแพร่ โดย ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เห็นความส าคัญในการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง
พร้อมเพรียงกัน และให้ได้มากท่ีสุด 
 นั่นคือ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 75 ขึ้นไป และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 
เชิญชวน “ 20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือได้ว่าเป็นการ
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศักราช 2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ภายหลังจากท่ีประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา การเลือกตั้ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด แ ล ะ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  เ ป็ น ว า ร ะ  
ที่ส าคัญยิ่งในการเลือกตั้งผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เป็นการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น การเลือกตั้งในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่ส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนท้องถิ่น จึงขอเชิญ
ชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพ่ือจะได้ผู้แทนที่ดีมาบริหารและพัฒนาจังหวัดแพร่ ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 ทางจังหวัดแพร่ขอขอบคุณคณะผู้จัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญชวน “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ที่มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดแพร่ พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาว
ไทยได้โปรดอ านวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 
 หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินออกจากสนามกีฬาอบจ.แพร่ ประกอบด้วยริ้วขบวนที่ 1วงโยธวาทิตบรรเลง
เพลง น าแถวขบวนเดินรณรงค์ออกจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เลี้ยวช้ายตามถนนยันตรกิจโกศล 
ผ่านแยกบ้านใหม่ ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรือนจ าจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ เลี้ยวซ้ายส านักงาน
ที่ ดิ น จั ง ห วั ด แ พ ร่  มุ่ ง ห น้ า ถ น น เ จ ริ ญ เ มื อ ง  ผ่ า น สี่ แ ย ก บ้ า น ทุ่ ง  สิ้ น สุ ด ต ล า ด แ พ ร่ ป รี ด า  
ริ้วขบวนที่ 2 วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง น าแถวขบวนเดินรณรงค์ออกสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหว้ดแพร่ เลี้ยว
ซ้ายตามถนนยันตรกิจโกศล เลี้ยวซ้ายแยกบ้านใหม่ ผ่านโรงเรียนพิริยาลัย สี่แยกบ้านท่า สี่แยกเหมืองหิต วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ สิ้นสุดโรงเรียนเจริญราษฎร์เสร็จพิธี และขอความร่วมมือหน่วยงานตางๆ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1528706/ 
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16 ธนัวำคม 2563 09:13 น. 

มุกดาหารรณรงคเ์ชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตัง้ทอ้งถิน่ อย่างสุจริตโปร่งใส ” 

 
        
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเดินรณรงค์
เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” เพ่ือรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่ วมในการเดิน
รณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรมการ
เดินรณรงเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต โปร่งใส” 
 โดยได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่ วประเทศ ในวันที่  16 ธันวาคม 2563 เ พ่ือประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ 
 ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้มากที่สุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพ่ือให้ได้ นายก และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นคนดี มีความรู้ ความสมารถเข้าไปพัฒนาและบริหารท้องถิ่น 
 ส าหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 74 คน มี 24 เขตเลือกตั้ง 593 หน่วยเลือกตั้ง ก าหนดผู้มาใช้สิทธิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204695 
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16 ธันวาคม 2563 10:32 น. 

กกต.ขอนแก่น รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ธ.ค.2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศรัทธา 
คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก และ สมาชิก สภา 
อบจ.ขอนแก่น ที่ กกต.ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค.ที่ก าลังจะมาถึง โดยขบวนรณรงค์ซึ่งประกอบไปด้วย 
คณะ ของ กกต.,อบจ.ขอนแก่น,ลูกเสือ กกต.นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ีได้รวมกันถือป้ายเชิญชวน เพ่ือ
กระตุ้นให้คนในชุมชนและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันอย่างพร้อมเพรียง 
 นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า แผนการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้นั้นได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ อบจ.
ขอนแก่น โดยเน้นการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนในระดับชุมชน ครอบคลุมทุกอ าเภอ หมู่บ้าน ซึ่งขอนแก่น มีผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของ สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น รวม 1,418,977 คน ขณะที่จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.
ขอนแก่น รวม 1,428,037 คน 
 "นอกจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งแล้ว ยังคงมีการย้ าเตือนในเรื่อง
ของบัตรเลือกตั้งที่การเลือกตั้งในครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ใบ แยกกันตามหมวดสี ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งจะท าการ
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิ์และแนะน าขั้นตอนต่าวๆตามระเยียบที่ กกต.ก าหนด เพ่ือป้องกันการเกิดบัตร
เสีย อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ขอนแก่น ยังคงม่ันใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 70 และ
มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 ขณะที่การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ภาพรวมทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ใน 26 อ าเภอนั้นขณะนี้
เรียบร้อยและพร้อมทั้งหมดแล้ว" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204711 
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วนัพธุ ท่ี 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2563, 10.46 น. 

ตราดจัดกิจกรรม "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 

 

 วันที่ 16 ธ.ค. 63 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  ซึ่งจังหวัดตราด
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีนาย
กัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายบัณฑิต  วงษา  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดตราด  นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรก าจัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษา กศน.จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณลาน
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลา 100 ปี ตราดร าลึก)    
 ส าหรับการจัดขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ครั้งนี้ เป็นการมุ่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แ ล ะ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ต ร า ด  ใ น วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  20 ธั น ว า ค ม  2563 ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูลออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งอย่างกว้างขวาง และเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้เส้นทางโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองตราด  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215980 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/215980
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15 ธ.ค. 2563 

จ.สุพรรณบุรี เตรียมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชน 20 ธันวากลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส 
 

 
 
 นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัด
สุพรรณบุรี กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ณ บริเวณรอบ
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดปราสาททอง อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี  โดยนายปรีชา  ทองค า  รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัดสุพรรณบุรี  ให้ เกียรติ เป็นประธาน  เ พ่ือ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างกว้างขา
วง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่
หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201215192857732 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201215192857732


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
16 ธ.ค. 2563 

"ก าแพงเพชร"รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคัก 

 

 ผู้ว่าฯก าแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา อบจ.กัน

บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก 

 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ต.

ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ได้น าหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าอบจ.ก าแพงเพชร ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งนิสิตนักเรียนนักศึกษา 

และครู ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก าแพงเพชร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี ้

 นายเทวัญ หุตะเสรี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่าศูนย์

ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกมาใช้

สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนได้เลือกบุคคลเอาไปท าหน้าที่เป็นตัวแทน รวมทั้งก าหนดทิศทางและสัญญา

ประชาคมในการบริหารงานท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ

มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ 

 ส าหรับการปล่อยแถวในวันนี้จึงเป็นการปล่อยแถวเพ่ือออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาการเลือกตั้ง

ของกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร และเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วย

ความบริสุทธิ์และยุติธรรม ไม่มีการกระท าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่     

 ส่วนบรรยากาศของการออกเดินรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้คึกคักอย่างมาก เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ก าลังอยู่ในวัยที่มีความตื่นตัวต่อการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการ

เลือกตั้ง ซึ่งรณรงค์ในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378810190 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378810190
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16 ธันวาคม 2563  11:42 

หาเสียงเลือกตั้ง อบจ.เหนือ-อีสาน-ใต้ เร่งขอคะแนนประชาชน 
 

 
 
ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ผู้สมัครนายก-สมาชิกสภา อบจ.หลายจังหวัดภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชน ขณะที่ กกต.รณรงค์ให้ประชาชนไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 วันนี้ (16 ธ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ผู้สมัครเลือกตั้งใน จ.มหาสารคาม เร่งลงพ้ืนที่และเปิดเวทีปราศัยหาเสียงขอคะแนนเสียงจาก
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย มี แ ก น น า จ า ก พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ม า ช่ ว ย ห า เ สี ย ง กั น อ ย่ า ง คึ ก คั ก 
 นายวัชระ สีสาร ผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดมหาสารคาม ระบุว่า 
ขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในการหาเสียงเลือกตั้งในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อยู่ในกรอบกฎหมาย พร้อมก าชับเจ้าหน้าที่ 
กกต.ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนสอบสวนให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใสและวางตัวเป็นกลาง ซึ่งการ
เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง นี้ ค า ด ว่ า จ ะ มี ผู้ อ อ ก ไ ป ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  80 
 บรรยกาศการหาเสียงเลือกตั้งใน จ.ศรีสะเกษ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะผู้สมัคร อบจ.เขต 1 อ.ศรีรัตนะ คือ
นางนริตา ไตรสรณกุล และนางพรใจ โหตระไวศยะ ซึ่งทั้งคู่ เป็นภรรยาของ ส.ส.จากพรรคเพ่ือไทย จ.ศรีสะเกษ ที่ลง
แข่งขันกันเอง โดยผู้สมัครแต่ละคนต่างมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้ง เพราะมีฐานคะแนนเสียงเดิมของพรรคให้การ
สนับสนุน ขณะที่ อ.ศรีรัตนะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีพบว่ามีการแข่งขันกันสูง จากทั้งหมด 36 เขตเลือกตั้งของ จ.ศรีสะเกษ 
 ขณะที่แกนน าคณะก้าวหน้า เดินทางไปช่วยผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา อบจ.แพร่ ตัวแทนของคณะก้าวหน้า 
หาเสียง เช่นเดียวกับผู้สมัครคนอ่ืนๆ ต่างลงพื้นท่ีขอคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนที่ จ.พิษณุโลก จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา อบจ. กับการพัฒนาด้านกีฬา บริเวณสวนกลาง
เมือง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีผู้สมัครนายก อบจ. 3 คนจากผู้สมัครทั้งหมด 6 คนเข้าร่วม นอกจากการแสดง
วิสัยทัศน์ด้านพัฒนากีฬาแล้ว ยังสอบถามประชาชนเพ่ือน าเอาข้อมูลไปประเมินว่าจะได้ผู้สมัครคนใดเข้าไปท าหน้าที่ใน
วันที่ 20 ธ.ค.นี้ 
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"สงขลา-ตรัง" ตั้งรางวัลน าจับคนท าผิด กม.เลือกตั้ง 

 เจ้าหน้าที่ อบจ.กระบี่ ขนย้ายหีบบัตรคูหาลงคะแนนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเลือกตั้ง และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เจลท าความสะอาด ส่งมอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าอ าเภอต่างๆ ทั้ง 8 อ าเภอใน จ.กระบี่ เพ่ือส่งต่อ
ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งรวม 585 หน่วยเลือกตั้ง 
ขณะที่ต ารวจ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ กกต.พังงา ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกมาเลือกตั้ง อบจ.ใน
วันที่ 20 ธ.ค.นี้ เนื่องจากตั้งเป้าหมายให้มีผู้ไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด 
ส่วนภาคประชาชน จ.ตรัง ร่วมกันจัดตั้งองค์กรกลางตรวจสอบการเลือกตั้ง อบจ. โดยจะระดมจิตอาสาเข้าร่วม
ตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ซึ่งร่วมกันรณรงค์ให้ส่ง
หลักฐานและแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมตั้งรางวัลน าจับรายละ 100,000 - 1,000,000 บาท หากสามารถเอาผิด
ผู้กระท าผิดได้ 
 ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยแถวก าลังพลกว่า 300 นาย ออกกวาดล้างอาชญากรรมและ
รักษาความปลอดภัยในช่วงจัดการเลือกตั้ง เน้นการจับคดีอาญา รวมทั้งมือปืนรับจ้าง พร้อมเน้นย้ ามาตรการคัดกรอง 
COVID-19 
 ส่วนนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ช่วงใกล้วันเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา พบว่ามีเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายแล้ว 2 เรื่อง และอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีเบาะแสแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หาพยานหลักฐานอีกหลายเรื่อง ซึ่ง กกต.มี
รางวัลน าจับส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสไปจนถึงพยานหลักฐานที่ชัดเจน จนน าไปสู่การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ตั้งแต่
หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักล้านบาท พร้อมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพยาน 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299239 
 
  

https://news.thaipbs.or.th/content/299239
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16/12/2563 13:56 
กกต.ยังไม่ฟันธง “ทักษิณ” ครอบง า พท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. 16 ธ.ค. –   กกต. พร้อมตรวจสอบ “ทักษิณ”  ครอบง าเพื่อไทย  ยังไม่ฟันธงผิด เพราะมีหลายองค์ประกอบ
ต้องพิจารณา   ระบุ ช่วงเลือกตั้ง คนทั่วไปไม่ควร โพสต์ หรือ พูดเชิญชวน ให้เลือกผู้สมัคร อบจ.รายใด  เหตุไม่ใช่
ผู้ช่วยหาเสียง  

นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้  และย้ าให้ระมัดระวังในการท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดด้วยความเต็มใจ   กกต.ไม่ได้ตั้งเป้าว่า จะมี
ประชาชนมาใช้สิทธิเท่าไร เพราะจะเป็นการบังคับ   
ส่วนที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทย 
กรณีนายทักษิณ ชินวัตร โพสต์เชียร์ให้เลือกผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่   นายธวัชชัย กล่าวว่า กกต.ต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอน  มีตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสืบสวน   หากมีผลอย่างไร  ส านักงานก็
จะแจ้งให้ทราบ 
  เมื่อถามว่า การกระท าของนายทักษิณ เข้าข่ายครอบง าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย
หรือไม่ นายธวัชชัย กล่าวว่า ยังตีความไม่ได้  เพราะยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณา และย้ าว่า 
คณะกรรมการสืบสวนต้องด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน 
 ต่อข้อถามว่า บุคคลทั่วไปสามารถโพสต์เชิญชวนให้เลือกผู้สมัครได้หรือไม่ นายธวัชชัย   กล่าวว่า รักใครชอบใครก็
น่าจะเก็บเอาไว้  ไม่ควรไปบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้  เพราะไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีหน้าที่ชวนให้คนเลือกผู้สมัคร    
“กรณีคุณทักษิณต้องขอดูในแง่ของกฎหมายก่อน  เพราะหลายๆ เรื่องเราไปดู แล้วนึกว่าผิดกฎหมาย  แต่พอลงลึกๆ 
แล้วมันไม่ใช่  หลายเรื่องที่เสนอมา  ทุกคนบอกว่าผิด แต่เมื่อ กกต.ตรวจสอบก็ไม่เข้าองค์ประกอบ  เมื่อไม่เข้า
องค์ประกอบ แล้วไปตัดสินว่าผิดก็ไม่ได้” นายธวัชชัย กล่าว     .- ส านักข่าวไทย     
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204772 

https://siamrath.co.th/n/204772
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16 ธ.ค. 2563-13:46 น. 
กกต.ปัดตอบ‘ทักษิณ’ครอบง า‘พท.’ ปมโพสต์เชียร์ผู้สมัครอบจ. ชี้ต้องสอบตามขั้นตอน 
การเมือง 

 
 

กกต.ปัดตอบ‘ทักษิณ’ครอบง า‘พท.’ ปมโพสต์เชียร์ผู้สมัครอบจ.เชียงใหม่ ชี้มีหลายองค์ประกอบต้องพิจารณา ต้อง
ขอดูในแง่ของกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า กกต.และทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธ.ค. ส่วนข้อห้ามในการเลือกตั้ง ทางกกต.ได้เน้นย้ าไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนที่ท างานใน
ส่วนนี้จะรู้ว่าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นไม่แนะน าให้ท าและไม่ควรท า เชื่อว่านักการเมืองทุกคนพยายามรักษาและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กกต.ไม่
อยากจะตั้งเป้าหมายว่าประชาชนควรมาใช้สิทธิเท่าไรเพราะจะเป็นการบังคับ อยากให้ออกมาใช้สิทธิด้วยความเต็มใจ 

 “ส่วนที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทย กรณีนายทักษิณ ชินวัตร โพสต์เชียร์ให้
เลือกผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่นั้น กกต.ต้องด าเนินการตามข้ันตอน มีตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีมูลหรือไม่ และตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน หากมีผลอย่างไร ทางส านักงานจะมีการแจ้งให้ทราบ” นายธวัชชัยกล่าว 
เมื่อถามว่าการกระท าของนายทักษิณ เข้าข่ายครอบง าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ นาย
ธวัชชัย กล่าวว่า ยังตีความไม่ได้ เพราะยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณาและคณะกรรมการสืบสวนก็ต้อง
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน 

เมื่อถามย้ าว่าบุคคลทั่วไปสามารถโพสต์เชิญชวนให้เลือกผู้สมัครได้หรือไม่ นายธวัชชัย กล่าวว่า รักใครชอบใคร
ก็น่าจะเก็บเอาไว้ ไม่ควรไปบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้  เพราะไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีหน้าที่ชวนให้คนเลือกผู้สมัคร ถ้า
เป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่ควร เพราะไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเสียง 

“กรณีคุณทักษิณ ต้องขอดูในแง่ของกฎหมายก่อน เพราะหลายๆ เรื่องเราไปดูแล้วก็นึกว่าผิดกฎหมาย แต่พอลง
ลึกๆ แล้วมันไม่ใช่ หลายเรื่องที่เสนอมากกต.ทุกคนบอกว่าผิดแล้ว แต่เมื่อกกต.ตรวจสอบก็ไม่เข้าองค์ประกอบ เมื่อไม่
เข้าองค์ประกอบแล้วไปตัดสินว่าผิดก็ไม่ได้” นายธวัชชัย กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5541110 
  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5541110
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93.jpg
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วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 14:07 น. 
กกต.ชี้คนทั่วไปไม่ควรโพสต์-ชวนเลือกผู้สมัคร อบจ. เหตุไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง ยังไม่ฟันธงปม ‘แม้ว’ ครอบง า 
 

 
 
กกต. ชี้ คนทั่วไปไม่ควรโพสต์-ชวนเลือกผู้สมัคร อบจ. เหตุ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง ยังไม่ฟันธง ‘ทักษิณ’ ครอบง าเพื่อ
ไทยหรือไม่ อ้างมีหลายองค์ประกอบต้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน 

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ว่า กกต.และทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ส่วนข้อห้ามในการเลือกตั้ง 
ทาง กกต.ได้เน้นย้ าไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนที่ท างานในส่วนนี้จะรู้ว่าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น  
ไม่แนะน าให้ท า และไม่ควรท า เชื่อว่านักการเมืองทุกคนพยายามรักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้
อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กกต.ไม่อยากจะตั้งเป้าหมายว่าประชาชนควรมาใช้สิทธิ
เท่าไรเพราะจะเป็นการบังคับ อยากให้ออกมาใช้สิทธิด้วยความเต็มใจ 

ส่วนที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทยกรณีนายทักษิณ ชินวัตร โพสต์เชียร์ให้
เลือกผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่นั้น กกต.ก็ต้องด าเนินการตามขั้นตอน ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีมูลหรือไม่ และ
ตั้งคณะกรรมการสืบสวน หากมีผลอย่างไรทางส านักงานก็จะมีการแจ้งให้ทราบ 

เมื่อถามว่า การกระท าของนายทักษิณเข้าข่ายครอบง าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย
หรือไม่ นายธวัชชัยกล่าวว่า ยังตีความไม่ได้ เพราะยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณา และคณะกรรมการ
สืบสวนก็ต้องด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน 

เมื่อถามย้ าว่า บุคคลทั่วไปสามารถโพสต์เชิญชวนให้เลือกผู้สมัครได้หรือไม่ นายธวัชชัยกล่าวว่า รักใครชอบใคร
ก็น่าจะเก็บเอาไว้ ไม่ควรไปบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้ เพราะไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีหน้าที่ชวนให้คนเลือกผู้สมัคร ถ้า
เป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่ควร เพราะไม่ได้มีหน้าที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเสียง 
“กรณีคุณทักษิณ ต้องขอดูในแง่ของกฎหมายก่อน เพราะหลายๆ เรื่องเราไปดูแล้วก็นึกว่าผิดกฎหมาย แต่พอลงลึกๆ 
แล้วมันไม่ใช่ หลายเรื่องที่เสนอมา กกต.ทุกคนบอกว่าผิดแล้ว แต่เมื่อ กกต.ตรวจสอบก็ไม่เข้าองค์ประกอบ เมื่อไม่เข้า
องค์ประกอบแล้วไปตัดสินว่าผิดก็ไม่ได้” นายธวัชชัยกล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2487601  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2487601
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 
 

 
 
ยื่น กกต.ยุบ พท.เหตุ “ทักษิณ” ครอบง า 
16 ธ.ค.63    
 
 
 
 
 
 
 
 
นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลืกตั้ง 
(กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณ ชินวัตร ทวิตเตอร์ข้อความว่า เป็นผู้ปูรากฐานให้กับพรรคไทยรักไทยจนมาถึง
พรรคเพื่อไทย  และแสดงความเห็นต าหนิบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย   รวมถึง การโพสต์ข้อความ
ผ่านทางเฟซบุ๊ก  ขอให้คนเชียงใหม่สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ที่สังกัดพรรคเพ่ือไทย   ว่าการกระท าดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นการควบคุม ครอบง า  ชี้น าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองขัดมาตรา 28 มาตรา 29  พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง   เป็นเหตุให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย ตามมาตรา  92(3) และมาตรา 108 
ของกฎหมายเดียวกันได้หรือไม่    
 
อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/204772 
ข่าวที่เก่ียวขอ้ง : https://siamrath.co.th/n/204736 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204772
https://siamrath.co.th/n/204736
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เพื่อไทยซวยแล้ว 'ศรีสุวรรณ' ยื่นยุบพรรค เซ่นจดหมายแม้ว! 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:49 น.      
  
 
 
 
 
  16 ธ.ค.63 - ที่ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่ปรากฎเป็น
การทั่วไปว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียให้สนับสนุน
ผู้สมัครนายก อบจ. ท่านหนึ่งซึ่งสังกัดพรรคเพ่ือไทย จนเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. 
ต่อมามีสมาชิกพรรคเพ่ือไทยหลายคนลาออกจากพรรคไปหลายคน และหลังจากนั้น ดร.ทักษิณก็ทวิตเตอร์รัวๆออกมา
ตัดพ้อมากมายเก่ียวกับการวางรากฐานให้พรรคเพ่ือไทยนั้น 

กรณีดังกล่าว อาจเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 29 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่ง
มิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม นอกจากนั้นใน ม.28 ยังบัญญัติอีกว่า 
ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่ งมิใช่ สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม 
ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า  

การเขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ และการทวิตเตอร์ว่าตนเองเป็นผู้ปู
รากฐานให้กับพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพ่ือไทย และการออกมาให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารพรรคเพ่ือไทยหลาย
กรรมหลายวาระ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นของพรรคเพ่ือไทยและ ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร ซึ่งอาจมีผลต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว และอาจเป็นเหตุให้พรรคเพ่ือไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
ยุบพรรคและลงโทษได้ตาม ม.92(3) และ ม.108 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงน าความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้
ด าเนินการไต่สวน สอบสวน เพ่ือวินิจฉัยการกระท าของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพ่ือไทยว่าเข้าข่ายการฝ่าฝืน
กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ หากวินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนก็เสนอให้ศาลรัฐธณรมนูญวินิจฉัยสั่งลงโทษหรือยุบพรรคเพ่ือไทย
ตามครรลองของกฎหมายต่อไป. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87018 
ข่าวที่เก่ียวขอ้ง : https://www.naewna.com/politic/538975 

https://www.thaipost.net/main/detail/87018
https://www.naewna.com/politic/538975


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 
 
 
 
15 ธันวาคม 2563 13:21 น.    
กกต.กระบ่ี พร้อม ดึง อสม.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง คัดกรองประชาชนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ป้องกันโควิค 
 

 
วันที่ 15 ธ.ค. 63 นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผอ.อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดกระบี่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

การเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ส าหรับ กกต.
จังหวัดกระบี่ ได้มีการประสานงานและเตรียมความพร้อม ในด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส าหรับ บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยงานนั้น ได้มีการแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น เพ่ือจัดให้มีการ
ด าเนินการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อย ภายใต้ระบบประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรระดับอ าเภอ เพ่ือท าการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย นอกจากนั้นได้มีการ
ประสานงานไปยังต ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ติดตามหาข่าว การทุจริตการเลือกตั้งหรือการกระท าความผิด
กฏหมายเลือกตั้ง เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ทุกหน่วยเลือกตั้ง 

นางสาวมนัสนนท์ กล่าวอีกว่า ส าหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 
20 ธ.ค.2563 นี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องโรคโควิค 19 ทาง ส านักงาน กกต.จังหวัดกระบี่ ได้ประสานงานไปทาง อส
ม.ทุกพ้ืนที่ ทุกหน่วยเลือกตั้ง ให้เตรียมความพร้อม และท าหน้าที่คัดกรอง ประชาชนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ตามหลักการ
ทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมา้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามจุดเลือกตั้ง
ต่างๆของจังหวัดกระบี่ 24 เขตเลือกตั้ง มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดกระบี่ 344,702 คน จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 
585 หน่วย ขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนการกระท าความผิดกฏหมายเลือกตั้ง แต่อย่างใด การเลือกตั้งนายก และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพียงคนเดียว คือนายสมศักดิ์ กิตติธร
กุล จากกลุ่มรักษ์กระบี่ อดีตนายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทุก
เขตเลือกตั้งมีผู้สมัครจากอิสระลงแข่งขัน กับกลุ่มรักษ์กระบี่ ทั้ง 24 เขตเลือดตั้ง แต่เชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นของจังหวัด
กระบี่ไม่น่าจะมีความรุนแรงแต่อย่างใด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204491 
 

https://siamrath.co.th/n/204491
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/3f465590118babdae6eeea51dd26d78331c13ea68b03de896993f7340190badc.jpg?itok=PWon6SQG


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 
 
 
 
15 ธันวาคม 2563 15:05 น.    
กกต.พิจิตรจับมือ กศน.รณรงค์เลือกตั้งอบจ.เป้า70% ลงพ้ืนที่สืบสวนใช้คูปองและเงินสดซื้อเสียง 

 
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดพิจิตร และ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.
พิจิตร กว่า 100 คน ได้ร่วมกันท ากิจกรรมเดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านเพ่ือเชิญชวนชาวพิจิตรให้ออกไปใช้ สิทธิ
เลือกตั้ง นายกอบจ. ส.อบจ. พิจิตร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ขณะนี้เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้าย กกต.- 
กศน. พิจิตร จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ออกเดินรณรงค์ในช่วงระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ตระเวนไปใน 
12 อ าเภอ 89 ต าบล ของจังหวัดพิจิตร 

โดย ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต.พิจิตร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.พิจิตร มีความพร้อม ซึ่งในช่วง 
14-18 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดอบรม กปน. หรือ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 1,020 หน่วย ๆ ละ 11 คน 
รวม 11,220 คน ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ 70% บัตรเสียไม่เกิน 2% และในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ก็จะมีการส่งมอบหีบบัตร
เลือกตั้งให้กับ กปน. เพ่ือน าไปเตรียมพร้อมด าเนินการเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบัตรเลือกตั้งสีม่วง จะเป็น
บัตรลงคะแนนเลือก นายก อบจ.พิจิตร ส่วนบัตรสีน้ าตาลจะเป็นบัตรลงคะแนนเลือก สจ.พิจิตร 

ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต.พิจิตร เปิดเผยถึง กระแสข่าวที่ว่า มีการซื้อสิทธิขายเสียง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร และชุดสืบสวน กกต.พิจิตร ก็ทราบเรื่องแล้วและได้ลงพ้ืนที่หาข่าว ซึ่งมีทั้งร้องเรียนแจ้ง
เบาะแส ส่วนที่มีพยานหลักฐานก็สืบสวนตามระเบียบ ล่าสุดกระแสข่าวใหม่ที่บอกว่า มีการซื้อสิทธิขายเสียงในรูปแบบ
เลือกก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังด้วยวิธีให้เงินสด 100 บาท ควบคู่กับคูปอง 500 บาท หากชนะเลือกตั้งแล้วค่อยมาเอาเงิน 
ซึ่งขณะนี้ กกต.พิจิตร ก็ทราบข่าวเรื่องนี้มาเช่นกัน ซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการการเลือกตั้งและชุดสืบสวนที่
จะต้องลงพื้นที่หาข่าวและหาหลักฐานหากพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งหรือได้หลักฐานมาขอให้เชื่อมั่น กกต.พิจิตร จะ
ด าเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนไม่เกรงใจหรือไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204525 
 

https://siamrath.co.th/n/204525
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/3a15eb5d28ffa32ee7b2396998cee219e74eafe39bcf1dfd49c0b250a1b41a83.JPG?itok=JG95rm_l
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วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 15:35 น. 
"จ่ายหลังกาคะแนน ชนะรับอีกต่อ 
"กกต.พิจิตรแฉโกงเลือกตั้งนายก อบจ. 
 

 
 

พิจิตร-กกต.พิจิตรแฉโกงเลือกตั้งนายกอบจ.กาคะแนนให้รับเงินสด100ทันทีพร้อมคูปองอีก500น ามาขึ้นเงินหาก
ชนะการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
พิจิตร และดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.พิจิตร 
กว่า 100 คน ได้ร่วมกันท ากิจกรรมเดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านเพ่ือเชิญชวนชาวพิจิตรให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
นายก-สจ. พิจิตร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งออกเดินรณรงค์ในช่วงระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 
2563 ตระเวนไปใน 12 อ าเภอ 89 ต าบล  

ร.ต.อ. สุชีพ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.พิจิตร มีความพร้อม ซึ่งในช่วง 14-18 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัด
อบรม กปน. หรือ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 1,020 หน่วย ๆ ละ 11 คน รวม 11,220 คน ตั้งเป้าผู้มาใช้
สิทธิ 70% บัตรเสียไม่เกิน 2% และในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ก็จะมีการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับ กปน. เพ่ือน าไป
เตรียมพร้อมด าเนินการเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบัตรเลือกตั้งสีม่วง จะเป็นบัตรลงคะแนนเลือก นายก อบจ.
พิจิตร ส่วนบัตรสีน้ าตาลจะเป็นบัตรลงคะแนนเลือก สจ.พิจิตร 

ร.ต.อ.สุชีพ เปิดเผยถึง กระแสข่าวที่ว่า มีการซื้อสิทธิขายเสียง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจั งหวัดพิจิตร และชุด
สืบสวน กกต.พิจิตร ก็ทราบเรื่องแล้วและได้ลงพ้ืนที่หาข่าว ซึ่งมีทั้งร้องเรียนแจ้งเบาะแส ส่วนที่มีพยานหลักฐานก็
สืบสวนตามระเบียบ ล่าสุดกระแสข่าวใหม่ที่บอกว่า มีการซื้อสิทธิขายเสียงในรูปแบบเลือกก่อนแล้วจ่ายเงินภายหลังด้วย
วิธีให้เงินสด 100 บาท ควบคู่กับคูปอง 500 บาท หากชนะเลือกตั้งแล้วค่อยมาเอาเงิน 

"ขณะนี้ กกต.พิจิตร ก็ทราบข่าวเรื่องนี้มาเช่นกัน ซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการการเลือกตั้งและชุดสืบสวน
ที่จะต้องลงพ้ืนที่หาข่าวและหาหลักฐานหากพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งหรือได้หลักฐานมาขอให้เชื่อมั่น กกต.พิจิตร 
จะด าเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนไม่เกรงใจหรือไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น"ร.ต.อ.สุชีพ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640336 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640336
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.21 น. 
ผู้ว่าฯกาญจน์เตรียมจัดกิจกรรมปลุกประชาชนทั้งจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 

ผู้ว่าฯกาญจนบุรีเตรียมน าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. -นายก อบจ.ภายใต้
หัวข้อ “20 ธันวาคม กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 

วันที่ 15 ธ.ค.63 นับเวลาถอยหลังเหลืออีก 5 วันเท่านั้นที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) จะต้องเข้าคูหากาบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั่ว
ประเทศในวันที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องหยุดท าการเดินสายหาเสียงทันที ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 19 
ธ.ค.63 เป็นต้นไป 

ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัคร ส.อบจ.จ านวน 77 คนมีผู้สมัครนายก อบจ.จ านวน 4 คน รวม 81 คน โดย
ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรีทั้ง 4 คน เรียงตามล าดับเบอร์ที่ใช้ในการหาเสียง ดังนี้  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 
หัวหน้า “ทีมพลังกาญจน์” เบอร์   2  นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  หัวหน้า “ทีมพลังใหม่” เบอร์  3 น.ส.
สาวิกา  ประเสริฐผล หรือพ่ีสา “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และเบอร์ 4 ผู้สมัครอิสระ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ 
หรือพ่ีเด่น “ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (16 ธ.ค.63) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี
จะได้น าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน จัด
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพ่ีน้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้หัวข้อ
“20 ธันวาคม กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  
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กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 13 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี โดยในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี จะจัด
กิจกรรมขึ้นที่บริเวณหน้าศาลาขุนแผน ถ.หลักเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยหลังจากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 
ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมแล้วเสร็จ จะได้ท าการสาธิตหย่อนบัตรเลือกตั้งจ าลองลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

จากนั้นน าคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ฯจากบริเวณพิธี เปิดกิจกรรมหน้าศาลาขุนแผน ออกไป
ตามเส้นทางที่ก าหนดเอาไว้ คือผ่านตลาดผาสุก ผ่านแยกหอนาฬิกา ไปตามถนนบวร ถนนประสิทธิสงคราม และถนน
ปากแพรก ผ่านประตูเมืองกาญจนบุรี มุ่งหน้าสู่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี มาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นคือบริเวณหน้าศาลา
ขุนแผน คาดว่าการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวาคม กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต
โปร่งใส”ในวันพรุ่งนี้ จะสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตัดสินใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 
ที่จะถึงนี้เป็นจ านวนมากอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538671 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/538671
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.39 น. 
อย่านอนหลับทับสิทธิ์! เมืองสองแควรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง'นายก-ส.อบจ.' พิษณุโลก 
 

 
 

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกประจ าปี 2563 

วันที่  15 ธ.ค.63 เมื่อเวลา 07.30 น.ที่ เวทีอเนกประสงค์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก  
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยตัวการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิษณุโลก ประจ าปี 2563 โดยมี
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ .กกต.) 
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้ร่วมรณรงค์จ านวน 400 คน ให้การต้อนรับ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.00 - 17.00 น. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารจังหวัด และนายกองค์การจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 
ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานราชการต่างๆ  
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อม
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งและพิจารณาตัดสินใช้สิทธิ์
เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538677 
 
  

https://www.naewna.com/local/538677
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.50 น. 

บุรีรัมย์นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. ต้องกา 2 ใบ หว่ันบัตรเสียพุ่งเร่งประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์ หาเสียงไม่คึกคักท าให้ประชาชนไม่รู้วันเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งต้องกา 2 
ใบต่างจากครั้งที่ผ่านมา เร่งประชาสัมพันธ์ ผ่าน อสม.วิทยุชุมชน และประกาศเสียงตามสายหมู่บ้าน เกรงว่าจะมี
ผู้ใช้สิทธิ์น้อย และบัตรเสียเกิดขึ้นมาก 

วันที่ 15 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้ง สมาชิก แบะนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 ยังไม่คึกคักเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ท า
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนหนึ่ง ยังไม่ทราบว่า”วันเลือกตั้ง อบจ.คือวันไหน 

น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นโค้งสุดท้าย
ก่อนการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ แต่บรรยากาศการหาเสียงไม่คึกคัก
เหมือนกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ครั้งที่ผ่านมา 

ท าให้ประชาชนไม่เกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะไม่รู้ว่า”จะมีการเลือกตั้งในวันไหน”ทาง กกต.จึงเร่ง
ประชาสัมพันธ์ โดยการขอความร่วมมือสถานีวิทยุคลื่นหลักและสถานีวิทยุชุมชน รวมถึงการให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียง
ตามสาย และ อสม.แต่ละหมู่บ้าน ออกไปประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรู้ว่า จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 
ธ.ค.นี้ 

นอกจากนี้ยังให้ประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต่างจากการเลือกกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่มีบัตรเลือกตั้งเพียง
ใบเดียว แต่การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.จะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือการเลือกตัวนายก อบจ.และเลือกสมาชิก อบจ. เพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 20 
ธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีบัตรเสียประมาณ 2 เปอร์เซ็นต ์
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215826 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215826
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15 ธันวาคม 2563 14:14 น.    
ชิงนายกอบจ.ลพบุรี “พลเอกศุภวุฒิ” หวังแย่งแชมป์จาก “อรพิน” คณะก้าวหน้าส่ง “ฤทธ์” ลุ้นม้ามืด 
 

 
สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลพบุรี หลังจากไม่มีการเลือกตั้งมาร่วม 2 สมัย ที่ไม่มีการ

เลือกตั้งทั้งประชาชน และผู้ที่อยากจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองก็ฟิตที่อยากจะเข้ามาเป็นนายก อบจ.เพ่ือจะมา
พัฒนาจังหวัดลพบุรี ตามความฝันที่แต่ละคน หลังจากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ทันทีที่
เปิดรับสมัคร ก็มีผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ.จ านวนมาก 

ส าหรับผู้ที่เดินทางมาสมัคร นายก อบจ.ที่พลาดไม่ได้ ก็เป็นอดีต นายกอบจ.คนที่รักษาการณ์ อย่างเช่น นาง 
อรพิน จิระพันธ์วาณิชย์ รักษาการณ์มานาน ก็เดินทางมาสมัคร ในวันแรก ได้เบอร์ 3ทีมรักลพบุรี เดินทางมาพร้อม
ทีมงานสมัคร เบอร์ 3 ตามกันมา น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย สมัคร ได้เบอร์ 1 ทีมอิสระ เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ ลงสมัคร 
ในนาม กลุ่มก้าวหน้า เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข ทีมอิสระ และ เบอร์ 5 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ 

โดยพลเอกศุภวุฒิ เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยทหารหลักในจังหวัดลพบุรี รอง ผบ.นนศ. ,ผบ.พล รพศ.1 หลังจาก
เกษียณอายุราชการก็ได้รับต าแหน่งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและอีกหลายต าแหล่ง ซึ่งเป็นที่น่าไว้วางใจ ของ องค์กรระดับสูง ให้นายทหารผู้นี้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง
สมเกียรติ และในขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน ถูกทาบทาม ให้มา ลงสมัครนายกอบจ.ลพบุรี เพ่ือจะให้มาพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยว และได้ฟอร์มทีม ลงแข่งขันกับคู่แข่ง ใช้ชื่อทีมว่า "กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี" โดยน า
สมาชิกมาลงสมัคร จ านวนทั้ง 29 เขต ทุกอ าเภอ ทั้งทีม สมัครได้เบอร์ 5 ทั้งผู้สมัครนายกเองก็ได้เบอร์ 5 

การเมืองระดับท้องถิ่น อบจ.จังหวัดลพบุรี การหาเสียงไม่ดุเดือดไม่มีการขัดแย้งกัน เห็นบรรยากาศการหาเสียง
ของผู้สมัคร แล้วดูน่ารักชื่นมื่นดี แม้ไปขอคะแนนเสียงตามชุมชนต่าง ๆ เจอกันก็จับมือกันสมานฉันท์แบบพ่ีแบบน้อง 
ต่างคนต้องยอมรับกติกา แพ้ชนะคือเกมการเมือง 
 

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เปิดเผยว่า ตั้งแต่มาอยู่ลพบุรีก็เหมือนบ้านเกิดเลย สร้างรากฐานที่ลพบุรี มาตลอด ได้
มองเห็นช่องว่างที่ยังไม่มีการพัฒนาอีกมาก แต่ไม่มีโอกาสได้ท า เนื่องจากหน้าที่การงานไม่ตรงกับการเมือง หลังเกษียณ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/9f4f1e74e36d268f2a3dfddebb8d8fb50d377ea5536d7305d8a000f1ed446021.jpg?itok=9Rvscrwo
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ก็อยากจะท าอะไรให้ลพบุรีที่ยังไม่ได้ท าอีกมาก จึงคิดมาลงเล่นการเมืองดูอยากท าอะไรให้ลพบุรี มีความเจริญรุ่งเรือง
แบบที่อยากเห็น จึงตั้งกลุ่ม ชื่อว่า 'กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี" มีนโยบายว่า “คิดใหม่ ท าใหม่ 4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” โดย
จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดลพบุรีร่วมกัน การ
จัดท าผังเมืองจังหวัดลพบุรีทั้งระบบเพ่ือสร้างความอยู่ดี กินดี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบชลประทานพ้ืนที่
โรงงาน การขนส่ง การก าจัดขยะ พ้ืนที่พักอาศัย ความสะอาด ถนน ระบายน้ าต้นไม้พ้ืนที่พักผ่อนและท่ องเที่ยว กีฬา 
เมืองประวัติศาสตร์ พ้ืนที่อุทยานและสวนสัตว์/ลิง พ้ืนที่ออกก าลังกาย การศึกษา เน้นการมีงานท า เรียนอย่างมีความสุข 
มากกว่าการมีความรู้สร้างระบบการศึกษาสู่โลกกว้าง ส่งลูกหลานสู่ สถานบันการศึกษาชั้นน าผลักดันหลักสูตรอาชีพใหม่
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมเมืองสู่โลกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว การบริการสาธารณะ ยกระดับการบรรเทาสาธารณ
ภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีใจรักให้การบริการ การอ านวยความสะดวก ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมืองไร้ฝุ่น เมืองน้ าสะอาด 
เมืองปลอดสารพิษ เป็นต้น 

ส าหรับการแข่งขันสนาม อบจ.ลพบุรี ก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยมีคู่ชกที่สมน้ าสมเนื้อกับ แชมป์เก่าอย่าง นางอรพิน 
จิระพันธ์วาณิชย์ สมัคร เบอร์ 3 สักเท่าไหร่ จึงท าให้แชมป์ในสมัยก่อนหาเสียงแบบสบาย ๆ เพราะมีฐาน เก่าของสามี 
ซึ่งเป็น นายก อบจ.ก่อน คือ นายสุบรรณ จิระพันธ์วาณิชย์ ท าฐานเสียงไว้ดีจึงชนะมาแบบสบาย ๆ แต่มาคราวนี้ นาง
อรพิน จิระพันธ์วาณิชย์ เบอร์ 3 ค่อนข้างจะเหนื่อย เนื่องจากมาเจอ คู่ท้าชิงที่ไม่ใช่จะมาลงเล่น ๆ เตรียมฟอร์มาเอาจริง 
โดยเฉพาะ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 5 มีคนรู้จักมักคุ้นมาก่อนเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ อดีต
ผู้บังคับบัญชา และ อดีตผู้ใต้บังคับบัญชามากมาย ย่อมได้เปรียบกับผู้สมัครเบอร์อ่ืน ๆ ซึ่งนางอรพิน จิระพันธ์วาณิชย์ 
เบอร์ 3 การเลือกตั้งในครั้งนี้ รู้สึกจะออมแรง และซุ่มหาเสียงสักหน่อย เนื่องจากระเบียบ กกต.ครั้งนี้ ท าให้ผู้สมัครต้อง
ระวังกันมาก คงจะกลัวโดนกรรมการจับฟาล์ว การหาเสียงเลยค่อนข้างต้องระวัง เลยดูเงียบๆ ไป 

แต่ทั้งนี้ตัวแปรก็ไม่มองข้าม โดยเฉพาะทีมกลุ่มก้าวหน้า นายฤทธ์ พัวพันธ์ ผู้สมัคร เบอร์ 2 ที่เกาะกระแส กลุ่ม
พลังมวลชน อย่างกลุ่มก้าวไกล เหมือนกัน สร้างค่านิยมในกลุ่มใหม่ ๆ อย่าง คนหนุ่มสาว ส่วนเบอร์ 1 กับ เบอร์ 4 นั้น 
นักสู้ตัวคนเดียว ไม่มีทีมงาน แต่ขยันเดินขอคะแนนเสียงไม่เบาเหมือนกัน แต่เวลาอันสั้นจึงอาจจะท าให้เบอร์ 1 และ 
เบอ 4 นั้นมีเวลาเดินขอคะแนนน้อยไปหน่อย เพราะไม่มีทีมงานเลย 

สนามนี้มวยคู่นี้ที่น่าจับตามองก็เห็นจะเป็น เบอร์ 3 แชมป์เก่า และ เบอร์ 5 ซึ่งเป็นคู่ท้าชิงที่น่ากลัว เนื่องจาก
ลพบุรี มีข้าราชการ และทหารในพ้ืนที่มาก จึงมีค่านิยมในตัวผู้สมัครมีดีกรีเป็นถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และมีหน้ามีตาใน
สังคมอย่างมาก จึงจะได้คะแนนกลุ่มนี้ด้วย แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เบอร์ 2 เช่นกัน เพราะจะเป็นม้ามืดตอนปลายก็เป็นได้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204505 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204505
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15 ธันวาคม 2563 14:29 น.   
 “ธณัช” ลุยหาเสียงหน้าโรงเรียน เสริมพลังนิวโหวตสู้ศึกเลือกตั้ง ม่ันใจคว้าชัย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง 
 

 
 

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 15 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ขอนแก่น ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. โดยผู้สมัครรับการเลือกตั้งต่าง
ลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนฝางวิทยายน อ.บ้ านฝาง จ.ขอนแก่น ที่
นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง หมายเลข 1 น าทีมผู้ช่วยหาเสียงลงพ้ืนที่แจกแผ่นพับ
ใบปลิวแนะน าตนเองและขอคะแนนกับกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ที่ถือเป็นกลุ่มนิวโหวตที่ นายธณัช ต้องการ
ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตังโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่มีอายุครบ 18 ปีได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อม
เพรียง 

นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง หมายเลข 1 กล่าวว่า กลุ่มพลังนิวโหวต โดยเฉพาะ
กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ถือเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่ส าคัญในการที่จะแสดงพลังในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ซึ่งการลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งเพ่ือขอคะแนนจากประชาชนในเขต อ.บานฝาง นั้น เข้มข้นและ
ต่อเนื่องทุกวัน ทีมงานทุกคนและตนเองนั้นลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ในย่านชุมชน ท้องไร่  ท้องนา ป้าย
รถเมล์ ตลาดสด เรียกได้ว่าหาเสียงครบถ้วนทุกชุมชน หมู่บ้านในเขตเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพ้ืนที่
ได้เป็นอย่างดี เพราะการตัดสินใจอาสาเข้ามาท างานเพ่ือประชาชน มาเป็นปากเสียงแทนคนบ้านฝาง จากผลงานของ
การเป็น ส.อบจ.พ้ืนที่ที่ผ่านมา จึงท าให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากคนบ้านฝางให้กลับเข้า
มาท างานเพ่ือประชาชนและชุมชนอีกสมัย 

"ผมลงพ้ืนที่หาเสียงครบทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งหากนับรวมก็จะพบว่าผมนั้นลงพ้ืนที่หาเสียงเพ่ือขอคะแนนหมู่บ้าน
ละ 2 ครั้งและไปครบทุกซอย ทุกหลังคาเรือน เพ่ือเชิญชวนให้คนบ้านฝางนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง 
ดังนั้นวันนี้จึงเป็นการขอคะแนนในกลุ่มนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จัดเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่ส าคัญที่เชิญชวนให้
ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง รวมทั้งการขอคะแนนไปถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียนอีกด้วย” 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/7d32e3d59491cf319194ba7f88b6b4dc53db14389f05786791cf7b3921c09587.jpg?itok=6taJTZi0
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นายธณัช กล่าวต่ออีกว่า ด้วยความตั้งใจจริงในการอาสามาท าหน้าที่ผู้แทนประชาชน ในการเป็น สมาชิกสภา
เขต ของ อบจ.ขอนแก่น การแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องลงพ้ืนหาเสียงอย่างเข้มข้น 
โดยไม่หวั่นว่าจะถูกใส่ร้ายและกลโกงทางการเมืองจากคู่แข่งคนใดคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามด้วยการเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียนฝางวิทยายน จะเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจของรุ่นน้องที่จะเรียกคะแนนพลังนิวโหวต คู่ขนานกับคะแนนของคน
ในชุมชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204512 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204512
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อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 07.40 น. 
นครพนมเปิดเวทีดีเบตผู้สมัครนายก อบจ. 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเวทีการดีเบตของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครพนม 
 

 
 

ทีค่ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการเปิดเวทีการดีเบตของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครพนม มีผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นครพนม จ านวน 4 
คน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์, ผู้สมัครหมายเลข 3 นายสมชอบ นิติพจน์, ผู้สมัครหมายเลข 
4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง และ ผู้สมัครหมายเลข 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 
นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ไม่ขอเข้าร่วมการดีเบตในครั้งนี้ 

ทั้งนี้บรรยากาศเวทีการดีเบตมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังในห้องประชุมจ านวนมาก นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสด
ออนไลน์ผ่านเพจ “อีสาน บิซ” ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาชน โดยเริ่มต้นพิธีกรได้ให้ผู้
ลงสมัคร ขยายความหมายสโลแกนของทีม ก่อนที่จะตั้งค าถาม และให้ผู้สมัครตอบ ซึ่งประเด็นค าถามที่ประชาชน ให้
ความสนใจ คือหลังจากได้ต าแหน่งนายก อบจ.นครพนม สิ่งแรกที่จะท าเพ่ือคนนครพนมให้เป็นรูปธรรมคืออะไร ซึ่งนาย
สมชอบ นิติพจน์ ได้จับไมค์ตอบค าถามเป็นคนแรก 

นายสมชอบ  ผู้สมัครหมายเลข 3 บอกว่า อยากส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่
มั่นคงให้กับประชาชน เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกมะพร้าวน้ าหอม พร้อมหาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร การ
ท าโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน ด้วยการเลี้ยงปลาดุก ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์แบรงกัส ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม
ของตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการสร้างนครพนมเป็นเมืองแห่งการกีฬา 

ส่วนนายณพจน์ศกร ผู้สมัครหมายเลข 1 บอกว่า จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวจากสนามบินมายังตัวเมือง และพัฒนาไปยังอ าเภอต่าง ๆ รอบนอก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน-นักท่องเที่ยว ทั้งในตัวเมืองและชานเมือง 
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นายเฉลิมชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 บอกว่า เมื่อถึงฤดูหนาวประชาชนริมโขงได้รับความล าบากต่อสภาพอากาศที่
หนาวเย็น สิ่งแรกที่จะท าคือการจัดหางบประมาณแก้ปัญหาภัยหนาวด้วยการมอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
และการสร้างสนามกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก-เยาวชน ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

ขณะที่ นายจุมพล ผู้สมัครหมายเลข 5 บอกว่า จะส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชนเป็นศิลปินด้านงานศิลปะเหมือนถวัลย์ 
ดัชนี เพ่ือสร้างเป็นถนนคนฝันให้ชาวนครพนม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812844 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812844
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อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 07.50 น. 
ผู้สมัคร ส.อบจ.ด าเนินสะดวก ลุยสวนองุ่นหาเสียง 
นายสุปัญญา หรือท้วน ศิริรัศมี ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 3 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกขณะ บรรยากาศการลุยหาเสียงของบรรดาผู้สมัคร ทั้งนายกอบจ. 
และส.อบจ.ต่างเป็นไปอย่างเข้มข้น มีสีสัน แต่ในบางพ้ืนที่การเข้าขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านเป็นไปอย่างล าบาก 
ทุลักทุเล เช่นในพ้ืนที่อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพท าสวน ในช่วงกลางวันชาวบ้านจึง
ต้องลงท างานในสวน บรรดาผู้สมัครก็ต้องลุยเข้าสวนไปหาเสียงด้วย เช่นนายสุปัญญา หรือท้วน ศิริรัศมี อายุ 32 ปี 
ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 3 อ.ด าเนินสะดวก ในนามคณะก้าวหน้า 

ส าหรับ นายสุปัญญา หรือท้วน ศิริรัศมี ตั้งใจลงสมัคร ส.อบจ.อ.ด าเนินสะดวก มุ่งม่ันที่จะพัฒนาบ้านเกิด ลุยหา
เสียงทุกวัน แม้ต้องบุกเข้าสวนที่ชาวบ้านก าลังท างาน ลุยสวนองุ่นในพื้นท่ี อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ข้ามไม้ไผ่เล็ก ๆ ที่
ใช้ท าสะพานข้ามร่องสวนชนิดถ้าเดินพลาดก็ต้องตกน้ า เข้าไปแจกแผ่นพับเสนอนโยบายของกลุ่ม ขณะแรงงานชาวบ้าน
ก าลังแต่งกิ่งองุ่นกว่า 60 คน เพ่ือขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ส.อบจ.ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812849 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812849
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อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. 
'สรพงษ์' ขันอาสาพัฒนาเมืองคอนเขต 2 
นายสรพงษ์ คงส าราญ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครศรีธรรมราช เขต 2 เบอร์ 3 
 

 
นายสรพงษ์ คงส าราญ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครศรีธรรมราช เขต 2 เบอร์ 3 ต.คลัง ต.โพธิ์เสด็จ ในเขตเทศบาล

นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตัดสินใจลาออกจาก ส.ท.นครนครศรีธรรมราช ลงสมัคร ส.อบจ.นครศรีธรรมราช เขตพ้ืนที่ 
อ.เมือง เขต 2 ได้หมายเลข 3 โดยขอน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อพ่ีน้องประชาชนดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ก าลังขยายตัว โดยเสนอโครงการตลาดน้ าคลองหน้าเมือง เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน ทุกวันศุกร์ , เสาร์, อาทิตย์ บริเวณสนามหน้า
เมือง 2. เพ่ิมศักยภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอโครงการนครปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือลดอาชญา กรรม การป้องปรามการท าผิดกฎหมาย สนับ สนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือความปลอดภัย
ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเมือง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือเกาะกลางถนนกะโรมและทั้งสองฝั่ง
ของถนนกะโรม ให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.บูรณาการภัยพิบัติทางธรรมชาติให้  เป็นรูปธรรมโครงการให้ อบจ. มีส่วนร่วมช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนกรณี
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีแผนรับมือป้องกันและเยียวยาพ่ีน้องประชาชนอย่างรวดเร็ว 5. ส่งเสริมกิจกรรม
เสวนาในชุมชน โครงการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง และพัฒนาให้ตรงเป้าหมาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค กิจกรรม
ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน 

“หากได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จะเร่งท างานตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนชาวเขต 2 ได้รับการ
พัฒนาดูแลที่จับต้องได้ และเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน     กับการสูญเสียโอกาสในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา” นายสร
พงษ์ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812842 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/812842


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

71 

 

 
 
 
 
อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. 
'มนตรี' รุกหนักหาเสียงหลังน้ าลด 
นายมนตรี เพชรขุ้ม ผู้สมัคร นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข 3 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี 
และ ส.อบจ. เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครต่างเร่งหาเสียงกันอย่างเต็มที่ หลังจากสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่คลี่คลายลง 
โดย นายมนตรี เพชรขุ้ม ผู้สมัคร นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข 3 ได้ใช้วิธีล่องเรือไปตามล าคลองต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
ต.บางไทร บางใบไม้ บางชนะ อ.เมือง และ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพ่ือแนะน าตัวและขอ
เสียงสนับสนุนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมคลอง 

ทั้งนี้ นายมนตรี ได้กล่าวปราศรัยหาเสียงว่า การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ของตนนั้น
ไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของพรรคการเมือง หรือบุคคลอ่ืนใด จึงเชื่อว่าจะสามารถบริหารพัฒนาจังหวัดตามทิศทาง
ที่ชาวสุราษฎร์ธานี ต้องการได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในบาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่มากไปด้วยคูคลองกว่า 100 สาย จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองคลองร้อยสาย” โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้
ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว และการประมง ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนสองฝั่งคลองที่ขบวนเรือ
แล่นผ่านเป็นอย่างมาก 

ขณะเดียวกัน ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดงาน “กระบวนทัศน์
สุราษฎร์ธานีพัฒนายั่งยืนและการมีส่วนร่วม” ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้เชิญผู้สมัครเลือกตั้งชิงต าแหน่งนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ทั้ง 7 คนมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์การ
พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีการถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กอีกด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812848 
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.01 น. 
'ธนาธร' เดินลุยตลาดมหาชัยถี่ยิบชนิดรายวันม่ันใจ 'คณะก้าวหน้า' ไม่แพ้แน่นอน 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 ธ.ค.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร โดยเดินทางไปหาเสียงที่ตลาดสดมหาชัย เพ่ือขอคะแนนเสียงจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มา
จับจ่ายใช้สอยในตลาดให้ช่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สมุทรสาคร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด
ของคณะก้าวหน้า ได้เข้ามาพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศและท าให้คนในจังหวัด
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. โดยจะเห็นได้ว่า
นายธนาธร ลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครแทบจะรายวัน ทั้งนี้ จากได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชน จนท าให้นาย
ธน าะร  มี ค ว ามมั่ น ใ จม ากว่ า ผู้ ส มั ค ร จั ง ห วั ด สมุ ท ร ส า คร  ขอ งคณะก้ า วหน้ า  ไ ม่ แ พ้ อย่ า ง แน่ น อน   
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538716 
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912454 
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15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:03 น.   
 'เด็จพี่' โผล่แจง 'ทักษิณ' ห่วงคนเชียงใหม่ ไม่ครอบง าเพื่อไทย ซัด 'พี่ศรี' มีเบื้องหลัง 
 

 
 

15 ธ.ค.63 - นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของนายพิชัย เลิศพงศ์
อดิศร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ในนามพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นค า
ร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทยว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ กระท าการควบคุม ครอบง าหรือชี้น าการ
ท ากิจกรรมของพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ กรณีท่ีอดีตนายกทักษิณท าจดหมายถึงประชาชนขอให้สนับสนุนนายพิชัยฯว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดให้บุคคลที่มิใช่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียง
สนับสนุนผู้สมัครคนใดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า การที่ท่านอดีตนายกทักษิณได้เขียนจดหมายแล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊คของท่านในลักษณะ
สนับสนุนนายพิชัยนั้น จึงสามารถท าได้ตามกฎหมาย และท่านก็ได้ระบุเหตุผลไว้ในจดหมายดังกล่าวว่าท่านเป็นคน
เชียงใหม่มีความเป็นห่วงประชาชนและต้องการเห็นจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนา ประชาชนอยู่ดีกิ นดี ทั้งหมดนี้ไม่
เกี่ยวข้องใดๆกับการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของพรรคเพ่ือไทยเลย และไม่ใช่เป็นการเข้าไปควบคุมหรือ
ครอบง าพรรคตามที่นายศรีสุวรรณจะไปยื่นค าร้องต่อกกต.จึงขอให้พ่ีน้องประชาชนไม่ตัองเป็นห่วงและกังวลต่อเรื่อง
ดังกล่าว เพราะจะไม่มีผลใดๆต่อการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอน 

"ขณะนี้ทางผู้สมัครก าลังสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลใดอยู่เบื้องหลังการด าเนินการของนายศรีสุวรรณ เพ่ือมี
เป้าหมายในการท าลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของพรรคและต้องการให้เกืดความเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของนาย
พิชัยหรือไม่ หากปรากฎว่าเป็นการร้องเท็จก็จะด าเนินการทางกฎหมายทั้งผู้ร้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง โดยมีข้อสังเกตว่า
นายศรีสุวรรณอยู่นอกพ้ืนที่เลือกตั้ง และมาท าในช่วงที่ใกล้วันลงคะแนน จะมีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม่"นายพร้อมพงศ์ 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86922 
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.00 น. 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.! "ธนาธร" ลุย 3 จว.ปริมณฑล ยกpm2.5ดึงแต้ม 

 

 
 

ลุย 3 จว. ปริมณฑล! "ธนาธร"  บุก "สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-นครปฐม" ปลุกคนออกมาเลือกตั้งท้องถิ่น-รณรงค์
ต้านซื้อเสียง - ชี้ ขายสิทธิ์ เท่ากับขายอนาคตของตัวเอง 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม 
รณรงค์หาเสียงเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นช่วยนายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เบอร์ 4 และทีมผู้สมัคร ส.อบจ. โดยการรณรงค์หาเสียงที่สมุทรสงคราม
เริ่มต้นที่วิทยาลัยเทคนิค อ.เมือง สมุทรสงคราม ขึ้นรถแห่รอบเมืองไปจนถึง อ.อัมพวา ก่อนเดินทางต่อไปยัง จ.
สมุทรสาคร ณรงค์หาเสียงช่วยนายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เบอร์ 4 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. 
ที่ตลาดมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จากนั้นนายธนาธร เดินทางต่อไปยัง จ.นครปฐม ขึ้นรถแห่หาเสียงช่วยนายชัชวาล 
นันทะสาร ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม เบอร์ 1 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. โดยรถแห่เริ่มต้นจากบริเวณบิ๊กซี อ้อมใหญ่ 
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วิ่งผ่านถนนเพชรเกษมไปยังวัดไร่ขิง และไปถึงจุดสุดท้ายที่บริเวณหมู่บ้านศุภมงคล 

โดยบรรยากาศการรณรงค์ช่วยหาเสียงทั้ง 3 จังหวัดของนายธนาธร เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนที่สัญจรผ่าน
ไปมา ต่างเข้ามาให้ก าลังใจ พร้อมทั้งบอกกับคณะก้าวหน้าให้สู้ต่อไป 

นายธนาธร กล่าวว่า วันที่ 20 ธันวาคมนี้ ตนอยากให้พ่ีน้องประชาชนอย่านอนหลับทับสิทธิ์ ขอให้ออกไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ เพราะเราในฐานะพลเมืองสามารถก าหนดอนาคตจังหวัดและประเทศของเราได้ นอกจากนี้ที่
ตนต้องรณรงค์ช่วยผู้สมัครนายก อบจ.และส.อบจ. ทุกวันทุกตลาด ก็เพราะว่า ตนอยากให้ประชาชนกลับมาสนใจและ
ให้ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่น เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ถนนหนทาง น้ า ไฟฟ้า ไปจนถึงปัญหาเรื่องฝุ่น 
pm2.5 ล้วนแต่เป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้น และสุดท้าย ตนอยากรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกคน ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขาย
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เสียงทุกรูปแบบ เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคอรัปชั่น และคือต้นตอของปัญหาที่ท าให้ประเทศไทยไม่พัฒนาในแบบ
ที่ควรจะเป็น 

"การซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเป็นการกัดกร่อนคุณภาพของประชาธิปไตย การขายสิทธิ์ขายเสียงเพ่ือแลกกับเงิน 300 
หรือ 500 บาท นั้นเป็นการขายอนาคตของเราไปด้วย ผมอยากให้พ่ีน้องประชาชนคิดให้ว่า คุ้มหรือไม่กับการที่ต้องขาย
อนาคตของเราไปอีก 4 ปีเพื่อแลกกับเงินไม่ก่ีร้อยบาท ส าหรับพ่อแม่พ่ีน้องคนใดยังไม่ตัดสินใจ ตอนนี้คือโค้งสุดท้ายแล้ว 
ขอโอกาสพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนให้คนรุ่นใหม่ เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันโลกโลกาภิวัตน์ ได้เข้าไปบริหารขับเคลื่อน
จังหวัดของท่าน ให้โอกาสผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า เราจะไม่ท าให้ทุกคะแนนเสียงที่เลือกคณะก้าวหน้าผิดหวัง การ
เลือกตั้งครั้งนี้ส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ผมอยากรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ออกไป
เลือกตั้ง ก าหนดอนาคตจังหวัดของท่าน ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้"  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัครนายก อบจ. จากคณะก้าวหน้าทั้ง 3 จังหวัด นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ผู้สมัคร
นายก อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เบอร์ 4 และนายชัชวาล นัน
ทะสาร ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม เบอร์ 1 มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงนี้ และทั้ง 3 คนยัง
มั่นใจอีกว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เข้าไปบริหารขับเคลื่อนจังหวัดที่ตนลงสมัคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/215870 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/215870
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
‘กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้’เร่งเครื่อง เปิดปราศรัยเรียกคะแนนโค้งสุดท้าย ดันผาเสวยเป็นสกายวอล์คเมืองน้ าด า 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) กาฬสินธุ์ และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อ าเภอ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธันวาคมนี้ยังคงคึกคัก ผู้สมัครลงพ้ืนที่หาเสียงและเปิดเวทีปราศรัยอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด “กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”โดยนายชานุวัฒน์ วรามติร ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายณัฐ
วัชต์ พิมพะนิตย์ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 4 เบอร์ 1 พร้อมทีมงาน นายประภาส ยงควิสัย ดร.เกรียงไกร 
ภูมิเหล่าแจ้ง นายชัยคูสกุลรัตน์ นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์นางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ และนายสุรินทร์ เศรษฐรักษา 
ร่วมกันเปิดเวทีปราศรัย ที่บริเวณลานตลาดคลองถมบ้านหนองสอ ต.หนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนใน 
ต.หนองสอ เข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 1,500 คน   

โดยเวทีการปราศรัยครั้งนี้ได้มี อสม.มาตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และก าชับให้
ประชาชนที่เดินทางมาสวมหน้ากากอนามัยก่อนการเข้ารับฟังการปราศรัย เพื่อยึดหลักในการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย 
ส่วนบรรยากาศการปราศรัยยังมีนางจารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม อดีตประธานสภา อบจ.และ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ เขต 
4 หลายสมัย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส่ง 
นายณัฐวัชต์  พิมพะนิตย์ ลูกชาย ลงสมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยลูกชาย เพ่ือขอ
คะแนนประชาชนใน ต.หนองสอ 

ทั้งนี้เวทีปราศรัยกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” นอกจากจะเน้นไปที่นโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆและการ
แก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนแล้ว ยังมีการชูนโยบายการผลักดันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การพัฒนาผา
เสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นสกายวอล์คจุดแลนด์มาร์คของกาฬสินธุ์ ผลักดันการจัดแข่งขันเจ็ทสกีเข่ือนล าปาวระดับ
โลก ผลักดันหนึ่งต าบลหนึ่งรถสีข้าว ทุกหมู่บ้านมีน้ าประปาใช้ ผลักดันโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์
กาฬสินธุ์ ผลักดันจัดตั้งโรงเรียนกีฬากาฬสินธุ์ และแม่ตั้งครรภ์ดื่มนมทันที ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้รับฟังการปราศรัย
อย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538837 
 
  

https://www.naewna.com/local/538837
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
พิษณุโลกรณรงค์ ชวนปชช.ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น 

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยตัวการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิษณุโลก ประจ าปี 
2563 โดยมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้ร่วมรณรงค์จ านวน 400 คน เข้าร่วม ที่เวทีอเนกประสงค์สวนชมน่านเฉลิมพระ
เกียรติ จ.พิษณุโลก 

โดย กกต.พิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด และนายก
องค์การจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข และหน่วยงานราชการต่างๆ 

ทั้งนี้ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดหรือข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งและพิจารณาตัดสินใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมี
คุณภาพ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/538838
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 15:29 น. 
 “วิษณุ” ก าชับ รมต.-ขรก. การเมือง ไปเลือกตั้งอบจ. ชี้ถ้าเบี้ยวอาจหลุดต าแหน่ง-ลงเลือกตั้งไม่ได้ 
 

 
 

“วิษณุ” ก าชับ รมต.-ขรก. การเมือง ไปเลือกตั้งอบจ. ชี้ถ้าเบี้ยวอาจหลุดต าแหน่ง-ลงเลือกตั้งไม่ได้ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ก่อนเลิกประชุม  ครม. ทางนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเตือน ครม.ว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิการเลือกตั้งองค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 
ธันวาคมนี้ ซึ่ง ครม.คนใดที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดขอให้กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพราะหากไม่ไปใช้สิทธิ์อาจท า
ให้หลุดจากต าแหน่งได้ทันที รวมถึงข้าราชการทางการเมืองที่มีต าแหน่งทุกคนด้วย ถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็จะหลุดจาก
ต าแหน่งเช่นกัน และจะไม่มีโอกาสสมัครส.ส.หรือลงการเมืองอย่างอ่ืนได้ภายใน 2 ปี อย่างไรก็ตามขอฝากให้ประชาชน
ทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.ทั้งประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ด้วยเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2486174 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/538762 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2486174
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

79 

 

 
 
15 ธันวาคม 2563 
จับตา! พื้นที่แข่งขันสูง เลือกตั้งนายก อบจ. โซนภาคใต้ 
 

 

  
ผบช.ภ.9 สั่งจับตาพื้นที่แข่งขันสูง เลือกตั้งนายก อบจ. โซนภาคใต้ 

วันนี้  (15 ธันวาคม 2563) พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 9  
(ผบก.สส.บช.9) เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ว่า พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) ได้ให้นโยบายกับต ารวจภูธรจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ในการด าเนินการคือ ดูกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นหรือมีการแข่งขันกันสูง 
โดยให้ไปจับตาและสแกนดูว่า มีใครที่มีแนวโน้มจะกระท าความผิดหรือไม่ ทั้งความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ความผิด
กฎหมายอาญา หรือมีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งค์มีพฤติการณืที่จะกระท าผิดกฎหมายหรือไม่ โดยให้ทางต ารวจภูธร
จังหวัดก ากับดูแล ถ้าเกินก าลังของจังหวัดก็ให้ร้องขอมาที่กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ซึ่งภาพรวม ณ วันนี้ ยังไม่มี
พ้ืนที่ไหนร้องขอมา ยังอยู่ในขั้นที่ก ากับดูแลกันเองได้อยู่ 
“กรณีท่ีมีการร้องว่ามีการข่มขู่ที่จังหวัดพัทลุง ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะไปตรวจสอบ ในขณะที่จังหวัดก็ไปด าเนินการ” 

ส่วนการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งค์ออกมาข่มขู่ การใช้อาวุธสงครามนั้นจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามา 
รวมถึงแนวโน้มความรุนแรง ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ก็ยังไม่มีสัญญาณ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912389 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912389
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15 ธันวาคม 2563 
'เพื่อไทย' แจงปม 'ทักษิณ' เชียร์ผู้สมัคร  
นายก อบจ.เชียงใหม่ ไม่ครอบง าพรรค 
 

 
 

แกนน าเพื่อไทย ระบุ 'อดีตนายกฯทักษิณ' เขียนจดหมายเชียร์ผู้สมัคร นายกอบจ.เชียงใหม่ ท าได้ตามรัฐธรรมนูญ 
ไม่ครอบง าพรรค 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไต่สวน สอบสวน 
กรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ซึ่ง
สังกัดพรรคเพ่ือไทย เป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระนั้น ว่า  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียง 
หรือแสดงเจตจ านงช่วยเหลือผู้สมัครได้ เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

อีกทั้งระเบียนว่าด้วยการเลือกตั้ง อบจ. ก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกช่วยผู้สมัครได้ เพียงแต่ก าหนดว่าหาก
ช่วยแล้วต้องใช้จ่ายเงินเกิน 5,000 บาท ก็ต้องแจ้ง กกต.จังหวัด ดังนั้นตนคิดว่าการช่วงเหลือผู้สัคร การแสดงความเห็น
สนับสนุนใครเป็นเสรีภาพที่ท าได้  ส่วนการที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่ว่ามีบุคคลภายนอก
ครอบง าพรรคเพ่ือไทย ซึ่งบุคคลนั้นไม่เคยได้พูดถึงพรรคเพ่ือไทยเลย และมีการแสดงเจตนาว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ได้
บอกว่าให้พรรคเพื่อไทยไปช่วยสนับสนุนอะไร ดังนั้นโดยรวมตนยังสบายใจอยู ่

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า โดยข้อกฎหมาย การครอบง า ชี้น าพรรคการเมือง
นั้น จะต้องครอบง ากรรมการบริหารพรรคด้วย กรรมการบริหารพรรคต้องรู้เห็นเป็นใจด้วย ส่วนการช่วยหาเสียงเป็นการ
มุ่งไปที่ตัวบุคคล ไม่ได้มาบังคับว่าพรรคเพ่ือไทยต้องท าอย่างนั้น หรือให้กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยท าอย่างนั้น 
ดั งนั้ นประ เด็ นข้ อกฎหมายอย่ า งนี้ ชั ด อยู่ แล้ ว  หากจะไปร้ องตี คาม เอาผิ ดก็ คิ ดว่ า มี เป้ าหมาย พิ เ ศษ   
นายชัยเกษม นิติสิริ แกนน าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เรื่องการเชียร์ใครในฐานะประชาชนคนไทย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ย่อม
เชียร์ได้ อาจจะไม่ได้เชียร์คนที่อยู่ในพรรคเพ่ือไทยไปเชียร์พรรคอ่ืนก็สามารถท าได้ ไม่มีอะไรห้ามเลย และในแต่ละ
ถ้อยค าก็ไม่มีการเชียร์ในลักษระของการครอบง าพรรคเพ่ือไทย ดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าติดใจ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912387 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485733 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_843978/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/538686 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912387
https://www.matichon.co.th/politics/news_2485733
https://www.innnews.co.th/politics/news_843978/
https://www.naewna.com/politic/538686
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อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.44 น. 
'นันทิยา' ยอมรับถูกตัดสิทธิชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน 
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ (ฝน) ผู้สมัครชิงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 
 

 
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ (ฝน) ผู้สมัครชิงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หมายเลข 2 “กลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชาติพันธุ์” ได้โพสต์ข้อความลงในไลน์กลุ่มสื่อมวลชนแม่ฮ่องสอนและเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว โดยยอมรับค าสั่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง หลังจากยื่นขอความเป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือ กกต.ประจ า อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศว่า ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ว่าขาดคุณสมบัติ คืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ไม่ครบ 1 ปี 
อย่างไรก็ตาม นางนันทิยา ยืนยันว่า แม้จะถูกตัดสิทธิ แต่ก็จะขอท างานเพ่ือประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812847 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812847
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15 ธันวาคม 2563 12:03 น.    
 “เชาว์” ยื่น "กกต." เร่งตรวจสอบ “สุรพงษ์” ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี หลังพบแจกเงิน-เสื้อยืดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เข้าข่ายทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ ในฐานะทนายความของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เศรษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลข 2 ได้ยื่นหนังสือต่อประธาน กกต.เรียกร้องให้ กกต. เร่งรัดสืบสวนไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด
เหตุกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้งนายก อบจ.กาญจนบุรี หลังพบมีพฤติกรรมผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยได้มีการร้องเรียนไป
ยัง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา กรณีนายสุรพงษ์ ปิยะ
โชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลข 1 กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมี
ข้อเท็จจริงทั้งภาพถ่ายและคลิปภาพวิดีโอรวมทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ ยืนยันว่า นายสุรพงษ์ ได้มีการแจกเงินและเสื้อ
ยืดที่มีชื่อและโลโก้ของตนเองให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 

“ผ่านมาสามสัปดาห์เศษจนเลยก าหนดระยะเวลายี่สิบวันที่ต้องด าเนินการไต่สวนและสรุปส านวนให้แล้วเสร็จ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และใกล้จะถึง
ก าหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 แล้ว ซึ่งพยานหลักฐานทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์กระท าผิดรวมทั้งพยานบุคคล
และพยานหลักฐานอ่ืนรับฟังโดยปราศจากข้อสงสัยโดยไม่จ าเป็นต้องสืบสวนไต่สวนพยานอ่ืนอีก อีกท้ังการวินิจฉัยชี้ขาด
ก่อนวันออกเสียงลงคแนนสามารถท าได้และจะเป็นประโยชน์กับผู้ถูกร้อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากกว่า แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้แต่ อย่างใด จึงขอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่งรัดวินิจฉัยชี้ขาด และมีค าสั่งลงโทษระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพงษ์ โดยเร็ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเจตนารมณ์ของกฎหมายเลือกตั้งที่ก าหนดวิธีพิจารณาคดี
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยเร็ว ” นายเชาว์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204460 
  

https://siamrath.co.th/n/204460
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/34b7051d1855a1a59b207a149d48f2aa19aa0b5e300c72d7bf3cb9bc2a2172a2.jpg?itok=WOLH-hlH
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15/12/2563 12:06 
จี้ กกต. แจกใบส้มผู้สมัครนายกอบจ.กาญจน์ เบอร์ 1 
 

 
 

ส านักงานกกต. 15 ธ.ค.-“เชาว์” ร้องกกต.เอาผิด “สุรพงษ์” ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 1 ระบุมีหลักฐาน
ชัดแจกเงิน-เสื้อยืดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าข่ายทุจริต จี้ให้แจกใบส้ม ดีกว่าปล่อยเลือกตั้งแล้วต้องเลือกใหม่ เปลือง
งบ 

นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทนายความของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี หมายเลข 2 เข้ายื่นค าร้องต่อประธานกกต. ขอให้เร่ง
สืบสวนและวินิจฉัย หลังจากที่นายรังสรรค์ได้ยื่นค าร้องต่อกกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่
ผ่านมา ขอให้ตรวจสอบนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. กาญจนบุรี หมายเลข 1 กระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง โดยมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ พยานบุคคล พยานวัตถุยืนยันว่านายสุรพงษ์แจกเงินและ เสื้อยืดที่มีชื่อ
และโลโก้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาให้ก าลังใจในวันสมัครสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

“นับแต่วันสมัครจนถึงปัจจุบันผ่านมา 3 สัปดาห์เศษ จนเลยก าหนดระยะเวลา 20 วันที่ต้องด าเนินการไต่สวน
และสรุปส านวนให้แล้วเสร็จตามระเบียบสืบสวน ไต่สวนของกกต. และใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง 20 ธันวาคมแล้ว มี
พยานหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์กระท าผิด รวมทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
ชาวบ้าน 500-600 คนที่ขนมาในวันสมัคร ได้รับแจกเสื้อ แจกเงิน ไม่ใช่ลักษณะชาวบ้านทั่วไปที่รู้จักนายสุรพงษ์แล้วมา
ให้ก าลังใจ” นายเชาว์ กล่าว 

นายเชาว์ กล่าวว่า การจ ามาอ้างว่าแจกเงินและเสื้อให้ในฐานะเป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะ ตาม
กฎหมายจะแต่งตั้งได้เมื่อเป็นผู้สมัครแล้ว แต่เหตุเกิดในวันสมัคร อีกทั้งหลังเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว ชาวบ้านเหล่านี้
กลับไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามปกติ ไม่ได้ไปช่วยหาเสียงในลักษณะเป็นผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ชัดเจน จน
ไม่จ าเป็นต้องสืบสวนอะไรอีกแล้ว จึงขอให้กกต.เร่งวินิจฉัยชี้ขาดก่อนวันเลือกตั้ง โดยมีมติระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ห รื อ ใ ห้ ใ บ ส้ ม น า ย สุ ร พ ง ษ์  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ ทั้ ง ผู้ ส มั ค ร ร า ย อ่ื น  ๆ  แ ล ะ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  
 เพราะหากปล่อยให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นายสุรพงษ์ได้รับเลือกตั้ง ต่อมากกต.วินิจฉัยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความผิด 
กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ท าให้สูญเสียงบประมาณ.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-600366 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/86915 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/538700  

https://tna.mcot.net/politics-600366
https://www.thaipost.net/main/detail/86915
https://www.naewna.com/politic/538700
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.07 น. 
ผู้ว่าฯกาญจน์ร่อนหนังสือขู่เชือด จนท.รัฐหากพบวางตัวไม่เป็นกลางเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

ผวจ.กาญจน์ ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอ าเภอ 13 อ าเภอก าชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง หลังได้รับการร้องเรียนแล้ว 4 รายช้ีหากพบกระท าผิดสั่งด าเนินการทางวินัยข้ันเด็ดขาดทันที 

วันที่ 15 ธ.ค.63 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ 0017.1/ว479 
ถึงนายอ าเภอทุกอ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ก าชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกพ้ืนที่ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี 

โดยอ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0017.2/ว19409 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หนังสือระบุ
ว่า ด้วยปัจจุบันได้มีกรร้องเรียนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่หลายอ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีวางตัวไม่ เป็นกลาง
ทางการเมือง มีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องถิ่นของตนเองและสัญญาว่าจะให้หัวละ 500-1,000 บาท 

ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการซื้อสิทธิขายเสียงผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยในกรณีดังกล่าวนี้จังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้นายอ าเภอที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีกรณีร้องเรียนแล้ว จ านวน 4 ราย และให้ด าเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดหากปรากฏ
กรณีว่ามีมูลความจริง 

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือให้ท่านก าชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปกท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกรอง
ส่วนท้องถิ่น ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว รายละเอียดตาม
หนังสือที่อ้างถึง แต่ยังเกิดเหตุกรณีการร้องเรียนเรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอให้ท่านก าชับและสอดส่องพฤติกรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปกครองท้องที่ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี  โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0017.2/ว19409 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน  2563อย่างเคร่งครัด หากปรากฏพฤติกรรมหรือการกระท าที่ขัดต่อการสั่งการของจังหวัด อันจะส่งผลให้
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การเลือกตั้งองค์ การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขอให้อ าเภอพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอ่ืนต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครนายก อบจ.4 คน ประกอบด้วย  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะ
โชติ  หรือหมอหนุ่ย หัวหน้า “ทีมพลังกาญจน์” เบอร์  2  นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ หัวหน้า “ทีม
พลังใหม่” เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา  ประเสริฐผล หรือสา หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ 
จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครอิสระ “ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/538688
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.37 น. 
'เจ๊แขก จันทร์เพ็ญ' ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญโวยถูกใส่ร้ายโดนใบแดง 
 

 
 

จากกรณีรถหาเสียงของนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี หรือเจ๊แขก ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ (นายก อบจ.) หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ เปิดสปอร์ตหาเสียง แนะน านโยบาย ของ ผู้สมัครนายก 
อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 ขออาสาเป็นตัวแทนนั่งในสภา อบจ.อ านาจเจริญ ต าแหน่งนายก อบจ.อ านาจเจริญ ใน
วันที่อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 เป็นวันเลือกตั้งขอให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอ านาจเจริญ เลือกนายก อบจ.
อ านาจเจริญ หมายเลข 2 และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ กลุ่มพลังอ านาจเจริญ จ านวน 24 คน แบบยกทีม ซึ่งสปอร์ต หา
เสียงตอนหนึ่งว่า นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 หาว่า ถูกใบแดง ไม่เป็นความ
จริง ถูกใส่ร้าย และยังมีป้ายหาเสียง ถูกท าลาย บางส่วน โดยรถหาเสียงวิ่งไปทั่วจังหวัดอ านาจเจริญ  

ต่อมาเวลา 07.00 น.วันนี้ (15 ธ.ค.63) ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 
ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ กรณีดังกล่าว ซึ่งนายจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี กล่าว
ผ่านโทรศัพท์สั้นๆว่า เรื่องการถูกใส่ร้ายว่า โดนใบแดงนั้นเป็นข่าวเก่าและไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ เพราะก าลังหา
เสียงอยู่รอบนอก จากนั้น ก็วางหูโทรศัพท์ไป   

ส าหรับนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ ได้ส่ง ส.
อบจ.อ านาจเจริญครบ 24 เขต 24 คน โดยมีเป้าจะต้องได้รับเลือกตั้งยกทีม เข้าไปนั่งในสภา อบจ.อ านาจเจริญ ท างาน
ตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน ให้ส าเร็จทันที  

ส่วนนโยบาย ซึ่งกลุ่มพลังอ านาจเจริญลงพ้ืนที่พบปะ แจกแผ่นพับ หาเสียงกับ ประชาชน ที่ระบุในแผ่นพับว่า 
โปรดเลือก จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี เบอร์ 2 เป็นนายก อบจ.อ านาจเจริญ ชูสโลแกน ไสุจริต โปร่งใส หัวใจเพ่ือ
ประชาชน" นโยบายหาเสียง คือ สาธารณสุข (แก้เจ็บ) ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ เพ่ิมศูนย์ฟอกไตทุกอ าเภอ 
เครื่องกรองน้ าสะอาดทุกหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพ อสม. กลุ่มสตรี อปพร.ชรบ.ทสม. มีเงินอุดหนุน "ต าบลละล้าน หมู่บ้าน
ละแสน" บริการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สาธารณูปโภค (แก้แล้ง) ขุดเจาะบ่อบาดาล และระบบกระจายน้ า พลังงาน
แสงอาทิตย์ครัวเรือน ปรับปรุงพ้ืนฟู พัฒนา 7 ลุ่มน้ า ห้วยปลาแดก ห้วยทม ห้วยหินกอง ห้วยพระเหลา ห้วยละโอง ล า
เซบก ล าเซบาย อ านาจเจริญต้องไม่มีถนนลูกรัง สร้างถนนลาดยาง คอนกรีต สายด่วนทันใจ ให้มีเครื่องจักรซ่อมบ ารุง
ถนนทุกอ าเภอ บริการประชาชน (แก้จน) เพ่ิมรายได้ เกษตรอินทรีย์ (เมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์) และปศุสัตว์ เพ่ิมซ่อง
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ทางการตลาดและการกระจายสินค้า ในรูปแบบออนไลน์ สนับสนุนสินค้า OTOP ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว
และกีฬา ส่งเสริมการกีฬาพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มุ่งสู่อาชีพ 1 ต าบล 1 แหล่งท่องเที่ยว สืบสานงาน
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ส่งเสริม โรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งกองทุน 1 ต าบล 1 หมอ 2 พยาบาล กอง
ทุนการศึกษา และการกีฬาต้านยาเสพติด น้ าแก้จนประชาชนหมดหนี้ มีจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี มีน้ าท านา ท าไร่ รู้
ปัญหา กล้าแก้ไข เพ่ืออนาคตใหม่อ านาจเจริญ  

ทั้งนี้ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ มี
ประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายสิบปี ฐานเสียงแน่น จัดให้เป็นตัวเต็งอันดับต้น ที่จะได้รับเลือกเป็นนายก อบจ.
อ านาจเจริญ ในวันอาทิตย์ 20 ธ.ค.63 นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538709 
  

https://www.naewna.com/local/538709
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 14:01 น. 
ช่อ ลั่นพร้อมติดคุก หากได้ช่วยคณะก้าวหน้า  
ชนะศึกเลือกตั้ง อบจ.  
 
 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ลงพ้ืนที่ตลาดเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ อ.ลับ
แล จ.อุตรดิตถ์ เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน เลือก นายปัณณวัฒน์ นาคมูล ผู้สมัครเบอร์ 4 คณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์ 
เ ป็ น  น ายก  อบจ . อุ ต รดิ ต ถ์  จ ากนั้ น ขึ้ น ร ถแ ห่ ช่ ว ย น า ยปั ณ ณวั ฒ น์  ห า เ สี ย ง ร อบตั ว เ มื อ ง อุ ต ร ดิ ต ถ์ 
 ก่อนเดินทางไปจ.แพร่เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงต่อ 

 การช่วยหาเสียงในโค้งสุดท้ายของ น.ส.พรรณิการ์ ได้รับความสนใจจากประชาชนสูง เนื่องจากในจ.อุตรดิตถ์ 
คณะก้าวหน้าเป็นเพียงคณะเดียวที่แกนน าทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ น.ส.พรรณิกาณ์ 
ต่างก็ลงพื้นที่คนละ 2 ครั้ง ส่วนนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าอีกคนลงพ้ืนที่จ.อุตรดิตถ์ 1 ครั้ง ส่วนผู้สมัครรายอ่ืน ๆ 
ไม่มีระดับแกนน าลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงเลยแม้แต่ครั้งเดียว 

น.ส.พรรณิการ์ ให้สัมภาษณ์ว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ. 42 จังหวัด เป้าหมายก็
เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่อยากปักหมุดให้ได้ครบทุกภาค โดยเฉพาะพ่ีน้องภาคเหนือและภาค
อีสานตอบรับดีมาก คาดจะได้หลายจังหวัด เหลืออีก 4-5 วัน ช่วงโค้งสุดท้ายเป็นช่วงที่ประชาชนจะตัดสินใจ ส่วนใหญ่
จะมาตัดสินใจในช่วง 7 วันสุดท้าย ฉะนั้นช่วงนี้แกนน าก็ท างานกันหนักสุด 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องมาตรา 111 ต้องพูดให้ชัด ไปทุกเวทีพยายามพูดว่ามีฝ่ายตรงข้ามพยายาม
ปล่อยข่าวว่าเลือกคณะก้าวหน้า คะแนนจะทิ้งน้ าเสียเปล่า เพราะจะโดนใบแดงจาก กกต. นี่คือค าโกหกเพราะกลัวว่าเรา
จะชนะ ก่อนนี้พยายามเล่นงานว่าเราถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาช่วยหาเสียงไม่ได้ วันนี้ชัดเจนแล้วว่าเราท าได้ เพราะ 
กกต.ก็ยืนยันแล้ว เราเป็นผู้ช่วยหาเสียงถูกต้องตามกฎหมาย มาช่วยหาเสียงได้ ฉะนั้นไม่มีสิทธิมาแจกใบแดงผู้สมัครของ
คณะก้าวหน้า 

“ตอนนี้ไม่รู้จะเล่นไม้ไหน เลยมาเล่นว่าเลียนแบบพรรคการเมือง และเลียนแบบพรรคก็ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครของ
เรา เป็นข้อกล่าวหาเฉพาะตัวของนายธนาธร นายปิยบุตร และ ดิฉัน ถ้าเกิดจะตัดสินถึงขั้นเอาผิดกันจริง ๆ จะติดคุกก็
ติดไป เราเป็นคนติด ไม่ใช่ผู้สมัคร ถ้าช่วยผู้สมัครแล้วได้รับชนะ แล้วต้องติดคุก ก็ถือว่าคุ้ม ไม่มีค าว่าเหนื่อยเปล่า เสีย
เปล่า ทุกคะแนนจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตรดิตถ์และอีก 41 จังหวัดของประเทศ” น.ส.พรรณิการ์ 
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485841 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2485841
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15 ธันวาคม 2563 15:57 น.    
"สันติภาพ สาธุชาติ" ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ชิง ส.อบจ. ฉะเชิงเทรา เขต อ.ท่าตะเกียบ 
 

 
 

เมื่อวันนี้ 15 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงพ้ืนที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นาย
สันติภาพ(โอ) สาธุชาติ ผู้สมัคร ส.อบจ.ฉะเชิงเทรา เขต1 หมายเลข 3 สังกัดทีมแปดริ้วโฉมใหม่ ที่มี ด.ร กิตติ เป้าเปี่ยม
ทรัพย์ผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข1เป็นหัวหน้ากลุ่ม ออกเดินหาเสียงตั่งแต่เช้า โดยก่อนออกจากบ้านได้กราบขอพรผู้
เป็นพ่อรับโอวาสทุกวัน หาเสียงแบบเคราะประตูบ้าน 

นายสันติภาพ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชาวบ้านท่าตะเกียบ ให้ความรักเอ็นดูเสมือนลูกหลาน ขับเคลื่อนการเมือง
ท้องถิ่นในอ าเภอท่าตะเกียบ โดยนายสันติภาพ เป็นบุตรชายนายกหลิม สาธุชาติ นายกอบต.ท่าตะเกียบ ท างานพัฒนา
พ้ีนที่รากหญ้าสมัยหลงจู้วิเชียร ป่าสุภา ตันเจริญ "โอ"ช่วยงานพ่อและชาวบ้านมาโดยตลอด คนรุ่นใหม่วัยเพียง 25 ปี มี
ความตั้งใจที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อ ในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่บ้านเกิด อ.ท่าตะเกียบ ด้วยความมุ่งมั่นและตั่งใจเพ่ือคนท่า
ตะเกียบให้มีความเจริญอยู่ดีกินดี ส่งเสริมท้องถิ่นให้รุ่งเรือง 

ผลงานที่ผ่านมาช่วยงานพ่อดูแลทุกษ์สุขของพ่ีน้องประ ชาชนในพื้นท่ีท่าตะเกียบอย่างใกล้ชิด ดูแลน าทีมคนรุ่น
ใหม่ที่พ่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลทีมช้างเผือกคว้าแชมป์ฟุตบอลหลายรายการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยพ่อในการระดม
ความคิดในการสนับสนุนชาวบ้านในพ้ืนที่ในการส่งเสริมอาชีพให้พ่ีน้องประชาชนในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ ท่า
ตะเกียบ จนใด้รับรางวัลชนะเลิสระดับประเทศปี 63 ในการประกวดผลงานด้านเกษตรที่ฝ่านมา เป็นแม่แบบที่ดีอายุ
น้อยของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อในต าบลที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพ่ีน้องประชาชนในภาวะที่ชาวท่าตะเกียบโดนภัยจาก
ช้างป่าบุกรุกที่ดินท ากินของประชาชน คอยเป็นหูเป็นตาแทนชาวบ้าน 

นายสันติภาพ กล่าวว่า ในฐานะผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ขันอาสามารับใช่พ่ีน้องปู่ย่าตายาย เพ่ือน างบประมาฌมา
พัฒนาพ้ืนที่บ้านเกิดให้มีความเจริญเป็นแหล่งท่องเทียวชาวบ้านใด้ ค้าขายมีรายใด้และอ่ืนๆ ซึ่งใด้วางโครงการไว้หลาย
โครงการ แพ้หรีอชนะโอถือเป็นเกมกีฬา ขอกราบขอบคุณที่ชาว ต.ท่าตะเกียบไว้วางใจและพร้อมเทคะแนนให้ ในวัน
อาทิตย์ที่20 ธค.ที่จะถึงนี้ ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันเยอะๆ ถ้าชาว อ.ท่าตะเกียบ รักนายกหลิม เห็นผลงานพ่อ ไว้ใจ
พ่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ถล่มทลายเกินสองหมื่นคะแนน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204555 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204555
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/0339f96539dd37c5b885b159e14f91bdcb2797c6919a0c6d9bc303591036a4f7.jpg?itok=ANROgwSV
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15 ธันวาคม 2563 19:02 น.   
 “ปิยบุตร” เยือนสามจังหวัดอีสานชวนลองของใหม่ ให้โอกาสลองเปลี่ยนตัวนายก อบจ. 
 

 
 

“ปิยบุตร”เยือนสามจังหวัดอีสาน —อ้อนชาวอุดรฯขอตรงๆ ชวนลองของใหม่ ให้โอกาสลองเปลี่ยนตัวนายก อบจ.
สักครั้ง 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินสายภาคอีสาน ช่วยผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในนามคณะก้าวหน้า หาเสียงเลือกตั้ง โดยในส่วนของวันนี้เป็น
การหาเสียงที่สามจังหวัดอีสานเหรือ ประกอบไปด้วยหนองบัวล าภู, อุดรธานี, และหนองคาย ท่ามกลางก าลังใจจากพ่ี
น้องชาวอีสานที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่น 

โดยในช่วงเช้า ร่วมกับสมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวล าภู เบอร์ 1 เปิดเวทีปราศรัยที่ตลาด
สดนากลาง ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปช่วยนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ 
ผู้สมัครนายก อบจ.อุดรธานี เบอร์ 2 เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงที่หน้าสถานีรถไฟโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด 
จ.อุดรธานี และที่วัดบูรพา ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานีสองจุด 

โดยในส่วนของนายปิยบุตร ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี โดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมา ตนได้
ข่าวหนาหูเกี่ยวกับปรากฏการณ์ “ยิงกระสุน” (ซื้อเสียง) ที่มักเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง 
ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนั้น ตนไม่แน่ใจว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือไม่ 

แต่ถ้าหากมี ตนขอให้พ่ีน้องชาวอุดรธานี ถ้าหากพบว่าใคร ผู้สมัครรายใดเอาเงินเอาทองมาให้พ่ีน้อง ขอให้พ่ี
น้องดูให้ดีว่าเขาหมายเลขอะไร แล้ววันที่ 20 ไม่ต้องไปกาให้เขา 
“เพราะเวลาเขาเอาเงินมาให้เขาต้องการให้พ่ีน้องไปกาเขา แล้วเขาได้เป็นนายก อบจ.เมื่ อไหร่เขาก็จะเอาคืนอย่าง
แน่นอน แล้วการเมืองแบบเดิมๆม้นก็ไม่จบเสียที เราต้องการสร้างการเมืองแบบใหม่ นันคือแข่งขันกันที่นโยบาย ว่าใคร
จะเข้าสู่หัวจิดหัวใจของประชาชนได้มากกว่ากัน” นายปิยบุตรกล่าว 

นายปิยบุตรยังกล่าวต่อไปอีก ว่าเมื่อมาถึงอุดรธานี ตนก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ ที่ชาวอุดรธานีขึ้นชื่อในเรื่องของการ
เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่สมัยคนเสื้อแดง มาจนถึงการเคลื่อนไหวของราษฎร

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/d7abdf4f7675f845d42b94772f2bf56bff2346812a045897065ff1344069f9e9.jpg?itok=mnEIc4NX
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ในปัจจุบัน และตนก็ยังทราบดีว่าที่นี่เป็นฐานที่มั่นของพรรคใด ในอดีตพ่ีน้องเลือกพรรคนี้กันมาอย่างสม่ าเสมอทั้ งใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เราให้ความเคารพและให้เกียรติเสมอมา แต่ครั้งนี้ตนต้องขอโอกาสพ่ี
น้องชาวอุดรธานีตรงๆ ว่าให้โอกาสเราได้หรือไม่ ลองเปลี่ยนคนที่บริหารจังหวัดอุดรธานีดู แล้วดูว่าการเมืองการบริหาร
อุดรธานีจะไปได้ไกลกว่าเดิมไหม จะก้าวหน้าก้าวไกลกว่าเดิมไหม 

“เพราะถ้าพ่ีน้องไม่ทดลองเปลี่ยนครั้งนี้พ่ีน้องก็จะไม่รู้ว่าของใหม่มันดีกว่าเดิมอย่างไร ไม่มีทางรู้หรอกครับว่า
ของใหม่ดี/ไม่ดี อาจจะไม่ดีก็ได้ หรืออาจจะดีกว่า แต่ถ้าอยู่แบบเดิมมันเป็นแบบเดิมแน่ๆ ถ้าพ่ีน้องให้โอกาสเรา 20 
ธันวาคมนี้ลองใหม่ๆ เจ๋งๆ สมองของคนหนุ่มๆสาวๆ ของฐานวัฒน์ที่มีประสบการณ์เรื่องการเกษตรอยู่ที่จังหวัดนี้ ของ
ทีมงานที่มีความขยันเดินเข้าหาประชาชน ขอโอกาสสักครั้ง ฝากหัวจิตหัวใจดวงน้อยๆของผมไว้ในอ้อมอกของชาว
อุดรธานีสักครั้งครับ” นายปิยบุตรกล่าว 

หลังจากนั้นในช่วงค่ า นายปิยบุตรได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคาย ร่วมการปราศรัยที่ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย และท่ี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ช่วยนายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย เบอร์ 3 หา
เสียงท่ามกลางประชาชนที่มารับฟังนโยบายและให้ก าลังใจเป็นจ านวนมาก 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204623 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204623
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.51 น. 
ชิง'อบจ.นครพนม'เดือดโค้งสุดท้าย 'เจ๊หน่อย'บุกช่วยหาเสียง ถล่มรัฐบาลมันส์ปาก 
 

 
 

“หญิงหน่อย”บุกอ้อนคนนครพนมเลือก นายก อบจ.เพื่อไทย ประกาศยึดอ านาจท้องถิ่นคืนจากรัฐบาล ชู
แก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(นายก 
อบจ.)ในโค้งสุดท้ายยิ่งคึกคักและเพ่ิมอณูความเข้มข้น   โดยผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ต่างเร่งลงพ้ืนที่ปราศรัยกัน
อย่างหนัก แนะน าตัวและนโยบาย เพ่ือเรียกคะแนนนิยมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ทั้ง 12 อ าเภอ รวม 30 เขต 

ล่าสุดทีมรวมพลังเพื่อไทย เพ่ือนครพนม ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย  ส่งแชมป์เก่า 2 สมัย  ดร.สมชอบ 
นิติพจน์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม เบอร์ 3  จัดปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายวันเดียวถึง 4 จุด  นอกจากนี้ยังได้
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงลงพ้ืนที่พบปะกับชาวจังหวัดนครพนมอีกครั้ง หลังจากที่ช่วงแรกๆ
เคยมาหาเสียงที่ตลาดโต้รุ่งและถนนคนเดิน และมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล เมือง
นครพนม 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวกับชาวจังหวัดนครพนมว่า มาช่วยหาเสียงในฐานะส่วนตัว ที่รักประชาธิปไตย และเป็น
ฝ่ายประชาธิปไตย และมาขอความร่วมมือให้ชาวนครพนม ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
ทางออกทางเดียว ที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และยึดอ านาจประชาชนคืนจากฝ่ายรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจ  พร้อม
ชวนเชิญให้ชาวจังหวัดนครพนมช่วยกันเลือกฝ่ายประชาธิปไต 

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังกล่าวว่า มานครพนมบ่อยมากเพราะรักชาวนครพนมที่มีความน่ารักกันทุกคน และอยากให้
ชาวนครพนมได้รับการดูแลจากรัฐบาลทั่วถึง ทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ถึงแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยจะ
ชนะการเลือกตั้ง ได้ ส.ส.มากกว่าฝ่ายรัฐบาล แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะความบิดเบี้ยวทางการเมือง การมี
รัฐธรรมนูญที่เอ้ือต่อการสืบทอดอ านาจ 
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"มาถึงวันนี้เป็นโอกาสดี ที่จะมาหาทางออกจากการปล้นอ านาจ ยึดอ านาจของรัฐบาล และละทิ้งไม่ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน ดังนั้นการเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม ครั้งนี้ รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ทุกคนจะต้องมาร่วมกันหาทาง
รอดในการทวงอ านาจคืน เพราะ 7 ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับการดูแลทั่วถึง การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นทางรอดทาง
เดียว ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม จะต้องหันมาเลือกคนของพรรคเพ่ือไทย ที่จะสานต่อนโยบายพรรคอย่างจริงจัง
ต่อไป"คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538886 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2486845 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/538886
https://www.matichon.co.th/politics/news_2486845
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16 ธ.ค. 2563 08:59 น. 
นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวา กาบัตร 2 ใบ กกต. ชวนใช้สิทธิ ม่ันใจโปร่งใส 
 

 
  
 เรียกได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกที่งวดเข้ามาทุกที ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด  ( น า ย ก  อบ จ . )  แ ล ะส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  ( ส . อบ จ . )  ใ น  76 จั ง ห วั ด 
ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยจะเปิดหีบให้ประชาชนใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. โดยนายก อบจ. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 
วาระไม่ได้ ในกรณีด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะ
ด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นต าแหน่ง ส่วน ส.อบจ. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จะมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
   ในเรื่องความพร้อมและรายละเอียดต่างๆ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ให้ค าตอบและบอกเล่าสิ่งต่างๆ ว่า กกต. พร้อมมานานแล้ว ด าเนินการตามปฏิทินงานตั้งแต่ประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง จนก าลังจะถึงวันเลือกตั้ง เตรียมการตามข้ันตอนต่างๆ ไว้หมด ต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใน
วันที่ 20 ธ.ค. นี้แล้ว 
 การเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้สมัคร ผู้ใช้สิทธิ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเป็นกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และกรรมการนับคะแนน มาถึง ณ วันนี้ (16 ธ.ค. 2563) ก็ยังไม่ได้เป็นที่หนักใจ การหา
เสียงส่วนมากยังเป็นไปตามกฎหมาย การร้องเรียนเข้ามาก็เบาบาง หากเทียบกับการเลือกตั้งระดับชาติ ยืนยันว่าใน
หน่วยเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งของเราปลอดภัยที่สุด จนถึงการนับคะแนน เพราะเราเลือกตั้งโดยใช้ประชาชน คือผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็น กปน. และเจ้าหน้าที่นับคะแนน นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากผู้สมัครรวมอยู่ด้วย 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สังเกตการณ์อยู่ด้วย มั่นใจได้ว่าเมื่อประชาชนหย่อนบัตรเลือกตั้งหมายเลขใด คะแนนก็จะออกมา
เป็นตามนั้น 
คนห่วงบัตรเขย่ง 
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 ส่วนบัตรเขย่ง ความความหมายคือ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรที่ใช้ไป ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นได้ 
อาทิ การฉีกบัตร การน าบัตรออกจากคูหา เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเป็นผู้หย่อนบัตรเอง ในช่วงเวลานั้นคนที่ดูแลอยู่ใน
คูหาอยู่ในระยะห่าง อาจจะไม่ได้ดูโดยถี่ถ้วน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็อาจจะเดินออกมาโดยไม่ได้หย่อนบัตรและน ากลับบ้านไป
ด้วย โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในทุกการเลือกตั้ง แต่เรื่องเช่นนี้สามารถติดตามตรวจสอบและมีวิธีการแก้ไขได้ ท าให้
เกิดจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกัน อย่างครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งประมาณ 100,000 หน่วย 
เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ 9 หน่วย 
ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 75% 
 นายแสวง บอกต่อไปว่า กกต. ตั้งเป้าผู้มีสิทธิที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไว้สูง คือ 75% ขึ้นไป แต่จ านวนผู้
มีสิทธิจะต่างจากคราวเลือกตั้ง ส.ส. เพราะคนที่ย้ายข้ามจังหวัดจะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะอยู่ที่
แต่ละจังหวัดนั้นมีข้อมูลอยู่ โดยในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งได้ คือ 7 วันก่อน 
เลือกตั้ง (13-19 ธ.ค.) หรือหลังวันเลือกตั้งอีก 7 วัน (21-27 ธ.ค.) เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังนี้ 
1. มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล  
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ได้  
3. เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สู งอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ได้  
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่ เลือกตั้ งเกินกว่า 100 กิโลเมตร  
6. ได้รับค าสั่ งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ ง  
7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. ก าหนด 
 หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับ
เลือกเป็น ส.ว., สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน , เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. , ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งการถูกจ ากัดสิทธิก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งสี 4 ภูมิภาค 
  การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร 2 ชนิด คือ บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และบัตร ส.อบจ. ซึ่งแต่ละบัตรมีสีต่างกัน โดย
แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคจะมีสีบัตรต่างกัน คือ ภูมิภาคละ 2 สี รวมแล้ว 8 สี 
 1. ภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วย 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท 
ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง 
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 
 2. ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 
 3. ภาคเหนือ ประกอบด้วย 16 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลกเพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
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 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เงินรางวัลสูงสุด 7 หลัก 
 การตั้งเงินรางวัล หรือ เงินสินบนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นส่วนหนึ่งใน
การที่ จะท า ให้การ เลื อกตั้ ง เป็ น ไปโดยสุ จริ ตและ เที่ ย งธรรม รวมถึ ง เป็ นการที่ จะให้ประชาชน เข้ า มา 
มีส่วนร่วม ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้อง
เป็นเบาะแสที่มีสาระส าคัญที่จะน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏ เป็นการทั่วไป และผู้แจ้ง
เบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถ แจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง 
และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่เกิดเหตุ และเก็บส าเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพ่ือมาขอรับ
รางวัล โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะปกปิดเป็นความลับ และจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 กรณี กกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งช่ัวคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท 
 กรณี ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
 กรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก 
อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อ านาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ ส่วนผู้ที่เคย
กระท าความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน  หากพบเห็นการทุจริต
การเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ทุกวัน ทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-
2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.30-18.00 น. 
เลือกตั้งนี้นับคะแนนเร็วขึ้น 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 600 คนต่อหน่วย ซึ่งน้อยลงกว่าหน่วยปกติซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 คนต่อ
หน่วย จากนั้นเมื่อปิดหีบ กปน. ก็จะกระทบบัตรหรือนับบัตรเลือกตั้งให้ได้จ านวนที่เท่ากับผู้มาใช้สิทธิ ถ้าตัวเลขตรงกันก็
จะเริ่มนับคะแนน แต่ถ้าไม่เท่ากันก็จะต้องมีการตรวจสอบด าเนินการต่อไป ซึ่ง 600 คนต่อหน่วย คาดว่าจะนับคะแนน
ได้เร็ว เนื่องจากหน่วยปกติจะใช้เวลานับคะแนนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ก็ข้ึนอยู่กับว่ามีการทักท้วงหรือไม่ 
ชวนใช้สิทธิไม่ต้องกลัวโควิด 
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 รองเลขาธิการ กกต. ฝากทิ้งท้ายว่า วันนี้ (16 ธ.ค.) กกต. ก็จะจัดการรณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. 
ทั่วประเทศ ซึ่งในจังหวัดต่างๆ ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการรณรงค์ ส่วนในวันเลือกตั้งก็อยากให้
ประชาชนมั่นใจว่าเรามีมาตรการในการลงคะแนนตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 ทั้งการตรวจวัด
อุ ณ ห ภู มิ  เ จ ล ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด มื อ  3 จุ ด ใ น ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง  จึ ง มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ า จ ะ ป ล อ ด ภั ย  ข ณ ะ ที่ 
ผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะมีที่เลือกตั้งพิเศษให้ ซึ่งจะอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเดียวกันแต่แยกเป็นพิเศษ 
และทุกๆ ผู้เข้ามาใช้สิทธิ 20 คน จะมีการท าความสะอาดปากกาและโต๊ะ อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าเราดูแลด้วย
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 
นับถอยหลังอีก 4 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. แล้ว ประชาชนผู้มีสิทธิก็อย่าลืมออกมาใช้ 1 เสียงที่มี
ค่าของตัวเองเลือกคนที่ต้องการและเป็นผู้ท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่น แถมใครเห็นการกระท าที่ทุจริตก็สามารถแจ้ง
เบาะแสเข้ามา กกต.ได้ เผลอๆ อาจได้รับเงินแสนเงินล้านไปนอนกอด ส่วนใครที่คอยสังเกตการณ์ช่วยจับตาในช่วงการ
นับผลคะแนนก็อยากเชิญมาร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ
เข้ามาที่เว็บไซต์ VOTE62 ได้ ยิ่งมีผู้รายงานมากผลคะแนนก็จะแม่นย ายิ่งขึ้น ส่วนงานนี้ใครจะได้เป็นว่าที่นายก อบจ. 
ทั้ง 76 จังหวัด หลังปิดหีบนับคะแนนรู้กัน... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1995584 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVTP-_9f0DyNA7UPUG2j9GPyGDBeDqQ4SjV502sfHnHha_jg/viewform
https://www.thairath.co.th/news/politic/1995584
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อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.05 น. 
อุณหภูมิเดือดที่สนาม อบจ.ขอนแก่น 'พงษ์ศักดิ์' สู้ศึกสนามใหญ่ลุ้นรักษาแชมป์เก่า 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น 
มีผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. มากถึง 10 คน 
 

 
 

สนามชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) ขอนแก่น เข้ามาโค้งสุดท้ายแล้ว...อุณหภูมิการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มเดือดขึ้นมา เพราะสนามนี้มีผู้ สมัครชิงเก้าอ้ี
นายก อบจ. มากถึง 10 คน เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงส์วัฒนาพิเชฐ เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ เบอร์ 3 น.ส.กร
ชฎาพิชญ์ ภูมิเขต เบอร์ 4 นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีต ส.ว.ขอนแก่น 

เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น 4 สมัย 
เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา เบอร์ 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ เบอร์ 9 พันเอกชาตรี ไกรพีรพรรณ และ สุดท้ายเบอร์ 10 
นายนพดล สีดาทัน ทนายความ 

สภากาแฟเมืองขามแก่น นั่งวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางชนิดน่าจับตามอง อดีตนายก อบจ. 4 สมัย นั่นคือ 
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2555 นายพงษ์ศักดิ์ ชนะการเลือกตั้ง นายก 
อบจ. ได้คะแนนถึง 489,855 คะแนน น าคู่แข่งกว่า 3 แสนคะแนน และมีผลงานในการท างาน โดยเฉพาะกับการน า
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคภาคอีสานในทุก ๆ ด้าน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ซึ่งนโยบายในการมัดใจประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดมา คือ 
จะเดินหน้าด าเนินการตามนโยบายเดิมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวขอนแก่น การพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนา
ถนนหนทาง ไปสู่แหล่งเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการขนผลผลิต นอกจากนั้นจะส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพพ่ีน้อง
ประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริมด้าน
กีฬา รวมไปถึงการสานงานเก่าก่องานใหม่ ด้วยการทุ่มงบประมาณให้ประชาชนขุดสระน้ าประจ าไร่นา เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้เป็นธนาคารน้ า ในการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในการอุปโภค และใช้ในการเกษตร 
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ส่วนคู่แข่งอย่าง ดร.อัษฎางค์ แสวงการ หัวหน้ากลุ่มมหานครขอนแก่น ซึ่งลงแย่งชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.ขอนแก่น 
ในครั้งนี้ โดย ดร.อัษฎางค์ เคยเป็น ส.ว.ขอนแก่น และเคยลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น เมื่อปี 2553 ในนาม
พรรคเสรีธรรม ซึ่งการลงสนามนี้ได้ส่งผู้สมัคร ส.อบจ. ลงทั้ง 42 เขต โดยน านโยบายกลุ่มมหานครขอนแก่นขึ้นมาเพ่ือ
การพัฒนา คือ เราจะประสานทุกภาคส่วนเป็นหลัก ด้วยเหตุผลก็คือท้องถิ่นคงไม่สามารถที่จะไปท ากิจ กรรมหรือท า
นโยบายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เพราะท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการ ซึ่งจะทราบว่าต่อไปก็จะมีการกระจายรายได้
งบประมาณลงสู่ท้องถิ่นเป็นจุดที่เรามุ่งมั่นต้องการ 

ส่วนอีกคน เบอร์ 10 นายนพดล สีดาทัน ทนายความ แกนน าคนเสื้อแดง ที่หาญกล้าลงสู้ศึกครั้งนี้ เพราะหวัง
ได้รับการสนับสนุนจากคนเสื้อแดง โดยจะมุ่งพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวกสบาย คน
ขอนแก่นมีการศึกษาที่ดี ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีน้ าใช้ตลอดปี ซึ่งเจ้าตัวขันอาสามาในสนามนี้ก็อยากเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น งบประมาณของ อบจ.ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรเพราะว่าเราเป็นจังหวัด
ที่ใหญ่โครงการที่อยากจะท าที่สุดที่ชาวบ้านต้องการที่สุดคือ ไฟฟ้าในภาคการเกษตรเป็นการขยายเขตไฟฟ้า และเรื่ อง
ของน้ าแล้ง ช่วยน้ าแล้ง แก้น้ าท่วม 

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้สมัครชิงนายก อบจ. เบอร์อ่ืน ๆ จะ    นิ่งนอนใจ เพราะต่างคนขันอาสาเข้ามาพัฒนา
บ้านเมือง เพ่ือชาวขอนแก่น ต่างลงพ้ืนที่หาเสียงกันทุกวัน เพราะเชื่อกันว่าฐานคะแนนเสียงของตัวเองที่ท าไว้นั้น น่าจะ
น าพาเข้าไปนั่งเก้าอ้ีตัวนี้ได้อย่างแน่นอน รอลุ้นกันครับในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้. 
 
อ่างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812841 
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 11:59 | 15 ธันวาคม 2563  
เลือกตั้งท้องถิ่น สะเทือนพรรค "แตกหัก-พรรคร้าว" 
 

 
 
 เรื่องยากของพรรคใหญ่ คือการตัดสินใจ "เลือก" ผู้สมัครฯ เพราะแต่ละต่างมี "กลุ่มก๊วน" หากแบ่งไม่ลงตัวอาจ
กลายเป็น "รอยร้าว" 
การเลือกตั้ง อบจ. ไม่ใช่แค่พ้ืนที่ให้ พรรค-นักการเมือง ได้ลุยเลือกตั้ง แต่หลายครั้งการเฟ้นตัวผู้สมัคร น ามาซึ่งความ
แตกแยกภายในพรรค 
1. "เพื่อไทย" สนามเชียงราย จบด้วย "ลาออก" 
กรณี นายสามารถ แก้วมีชัย กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยลาออก ในเดือน ม.ค. ปี 2563 ต้นเรื่องพบว่า นายสามารถ 
หารือกับผู้บริหารชุดเดิม น าโดย  นายภูมิธรรม เวชชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย และ นายวิสาร เตชะธี
ราวัฒน์ ส.ส.เพ่ือไทย ในฐานะผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ 
นัดแรกตกลงว่าจะส่งคนของ นายสามารถ คือ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ลงชิงต าแหน่ง นายก อบจ.เชียงราย 
แต่ต่อมา นายวิสาร กลับเสนอชื่อลูกสาว คือ น.ส.วิสาระดี อมรวิวัฒน์ หรือ "ส.ส.ยิ้ม" (อดีต ส.ส.เชียงราย เขต2) อ้างว่า
คุ้นเคยพ้ืนที่มากกว่า ท้ายที่สุดพรรคเพ่ือไทยเลือกส่ง ส.ส.ยิ้ม ลงเลือกตั้ง นายก อบจ. ส่วน นายสามารถ ยื่นจดหมาย
ลาออก ส าหรับประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือเรื่องส่วนตัว เพราะ น.ส.วิสาระดี เป็นภรรยา  นายจุลพันธ์ อมร
วิวัฒน์ และมีศักดิ์เป็นลูกสะใภ้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
เรื่องนี้จึงสะเทือนความสัมพันธ์คนในพรรค... แต่ก็มีรายชื่อของทั้งคู่ ทั้ง นางอทิตาธร และ น.ส.วิสาระดี ชิงต าแหน่ง 
นายก อบจ.เชียงราย 
2. "เพื่อไทย" หัก "บูรณุปกรณ์" 
จ.เชียงใหม่ พ้ืนที่หลักของพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าเลือกตั้งใหญ่-เล็ก ยึดฐานคะแนนเสียงไว้ได้ ซึ่งอดีตการเลือกตั้ง อบจ. 
มี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม น าทีมกวาดเก้าอ้ี รอบนี้ นายบุญเลิศ ไม่ประกาศจุดยืนลงใน
นามพรรคใด และให้ลูกทีม "ฟรีสไตล์" ด้วยท่าทีที่ไม่ชัดเจน พรรคเพ่ือไทย ตัดสินว่า นายบุญเลิศ ย้ายขั้วซบพรรคพลัง
ประชารัฐ และอ้างรูปถ่ายที่ นายบุญเลิศ ถ่ายร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ 
ต่อมา พรรคเพื่อไทย เลือกส่ง "ส.ว.ก๊อง" หรือ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ชื่อเดิม คือ ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร) โดยเน้นการหา
เสียง เรื่ องการเมืองระดับชาติและปัญหาเศรษฐกิจระดับ ชาติ  ซึ่ งถูกมองว่ า ไกลตัวคน  จน  นายทักษิณ  
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ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องเขียนจดหมายเรียกคะแนนจากคนเชียงใหม่  ความอึดอัดใจจึงตกอยู่ที่ น.ส.ทัศนีย์ บูรณุ
ปกรณ ์ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 หลานสาวของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และยังคงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย 
ไม่เคยโหวตสวนมติพรรค และท่ีส าคัญช่วงรณรงค์ประชามติ รธน. ปี 2560 ถูกจับกุมในข้อหาอ้ังยี่-ซ่องโจร (นายบุญเลิศ 
ก็ถูกจับกุมด้วย) 

นางทัศนีย์ ยืนยันว่า อึดอันไม่สบายใจเมื่อ นายทักษิณ เขียนจดหมายขอคะแนน และอ้างว่า นายบุญเลิศ ยอม
เลี่ยงไม่ลงสมัคร หากเพ่ือไทยจะส่งสัญญาณว่าจะส่งคนของตนเอง  กรณี จ.เชียงใหม่ จึงไม่ต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ที่การส่ง
ผู้สมัครกลายเป็นจุด "แตกหัก" ของคนในพรรค 
3. พี่ชวน -ลูกน้องชวน ส่งผู้สมัครชิง นายกฯ อบจ. 
เมื่อ นายกิจ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง หลายสมัยประกาศวางมือ ต าแหน่งนี้จึงเป็นที่หมายตาของนักการเมือง
ท้องถิ่น กลุ่มแรก คือ ทีมกิจปวงชน ทีมของ นายกิจ หลีกภัย พ่ีชายของนายชวน ส่ง นายบุ่งเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นักธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพ้ืนที่ (พ่ีชาย นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง เขต 3 หลายสมัย) เท่ากับการส่ง
สัญญาณ ส่งไม้ต่อให้กับ นายบุ่งเล้ง คนที่ 3 นับจากซ้าย บุ่งเล้ง โล่สถาพรพิพิธ และคนที่ 4 นายกิจ หลีกภัย 
กลุ่ม 2 คือ กลุ่มตรังพัฒนาเมืองตรัง น าโดย นายสาธร วงศ์หนองเตย น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ปชป. 
อดีตแกนน า กปปส. ซึ่ง นายสาธร เคยท างานช่วย นายสาทิตย์ หาเสีสยงในพ้ืนที่ รวมถึงเป็นทีมงานของ นายชวน ด้วย  
จ.ตรัง จึงกลายเป็นศึกสายเลือดพรคประชาธิปัตย์ ที่มี นายชวน หลีกภัย อยู่ตรงกลาง เมื่อฟากฝั่งหนึ่ง คือ นายบุ่งเล้ง มี
พ่ีชายของนายชวน เป็นผู้สนับสนุน และอีกฟากฝั่งหนึ่งคือ นายสาธร น้องชาย นายสาทิตย์ ส.ส.คู่ใจนายชวน 
4."พลังประชารัฐ" คนชนกันหลายสนาม 

ความขัดแข้งข้างตัน เชื่อว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ "พลังประชารัฐ" เลือกไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค ดังจะเห็นอุณหภูมิ
แต่ต้นปี ที่มีกลุ่มก๊วนในพรรคประกาศส่งคนของตัวเอง ซึ่งหากพรรคส่งในนามพรรคต้องหนักใจแน่ อาทิ จ.ก าแพงเพชร 
เจ้าของพ้ืนที่มี นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร เป็น ส.ส. สาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งต้องเผชิญหน้า
กับค่ยของ นายวราเทพ รัตนากร มือท างานของพรรค ประกาศส่งผู้สมัครในนามตนเองตั้งแต่ต้นปี  จ.ราชบุรี น.ส.ปา
รีณา ไกรคุปต์ ประกาศสนับสนุน นายนภินทร ศรีสรรพางค์ พรรคภูมิใจไทย ขณะที่ ส.ส.คนอ่ืน น าโดย  "แม่
ยิ่ง" หรือ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หนุน "ก านันตุ้ย" หรือ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา สามี
ของตนเองเป็นนายก อบจ. ปมของพรรคพลังประชารัฐ นอกจากระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมาย ยังมีความกังวลเรื่องความ
ขัดแย้งของคนในพรรคด้วย กลุ่มก๊วนการเมืองยิ่งเยอะ ปัญหาตามมายิ่งมากขึ้น... โดยเฉพาะพรรคใหญ่ที่มีแกนน า ส.ส. 
และเส้นสายหลายขั้ว เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นมาถึงจึงเกิดปรากฏการณ์ "พรรคร้าว" ในลักษณะนี้ 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299198 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 12:35 น. 
แพ้เป็นพระ 
 

 
 
หลุดโค้ง ออกทางตรง เลือกตั้ง อบจ.-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เห็นตัวว่าที่ผู้บริหารชัด แต่หลายพ้ืนที่
ยังบี้เบียด ออกหัว ออกก้อย ได้ทุกหน้า ผู้สมัครบางจังหวัด มึนมาก ซุ่มท าโพลเองมาลิ่ว แต่โพลต ารวจ ฝ่ายปกครอง 
หล่นอยู่ที่ 3 ที่ 4 เล่นเอาความมั่นใจ หดหาย  แต่ตาลปัตรกลับด้าน ก็มี บ้างท าใจแล้ว แพ้ลุ่ยไม่เป็นท่าแน่ 
แต่โพลสันติบาล กลับให้น าลิ่วซะงั้น ต้องควักกระเป๋า ระดมปัจจัยสู้เหนื่อยต่อ  

เลือกตั้ง อบจ. อาทิตย์ 20 ธันวาฯ พิเศษกว่าทุกครั้ง เหตุรัฐบาลชัตดาวน์ ปิดคูหาล่ามโซ่ นับแต่รัฐประหารปี’
57 นายก-ส.อบจ. รากงอก ได้ต่อวีซ่า อยู่ฟรี ด้วยประกาศ ค าสั่ง ให้นั่งต่อ หลายต่อหลายคนหง่อมคาเก้าอ้ี ไม่ไหวจะ
สมัครต่อ แต่อีกจ านวนไม่น้อย ฮึดสู้ ลงป้องกันแชมป์ ที่มันสนุก มีอะไรให้ลุ้นก็วนเวียนอยู่แถวนี้ 

นายกคนล่าสุด จะกลับมาเข้าวินกี่คน ช้างล้ม บ้านใหญ่ถูกโค่น มากน้อย  ใครเสียบแทน โผล่มา  
คอการเมืองจับตาวุ่น ก็ 25 คนค่ายเพ่ือไทย-42 คนของคณะก้าวหน้า จะฝ่าตู้คอนเทนเนอร์ รั้วลวดหนามเข้าป้าย
เท่าไหร่  นายกเก่าที่พรรคใหญ่แอบหนุนอีกล่ะ ก็มีคนลุ้น กองเชียร์ กองแช่ง 
ผลเลือกตั้ง สะเทือนเลื่อนลั่นถึงไหน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485144 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2485144
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8716%E0%B8%98%E0%B8%8463-1.jpg
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15 ธันวาคม 2563 - 13:17 น. 
สิ้นไชยา ทายาท "หนึ่ง-โหน่ง"  มรดกการเมือง 
 

 
 

หลังสิ้นไชยา จับตา "บ้านใหญ่สะสมทรัพย์" ฝ่าคลื่นลม ใต้การน าของ 2 ทายาท "หนึ่ง-โหน่ง"  
พลันที่มีข่าว “หัวหน้าอ้อน” ไชยา สะสมทรัพย์ จากไปในวันที่สงครามเลือกตั้งท้องถิ่น ก าลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย 

สภากาแฟเมืองเจดีย์ใหญ่ จึงตั้งค าถามว่า อนาคตของกลุ่มชาวบ้านจะเป็นฉันใด? 
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2563 “เฮียหมวย” อนุชา สะสมทรัพย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า “สายเลือดสะสมทรัพย์ เข้มข้น ถึง

สุขภาพจะไม่ ดีแต่ใจ 100%ให้ลูกชายจิรวัฒน์ เบอร์ 2 ท ารูปหาเสียงคู่กับลูกชายโค้งสุดท้ายของการหาเสียง(ป๋าอยาก
ช่วยลูก)..” เฮียหมวยเขียนถึงพ่ีชาย-ไชยา พร้อมกับโพสต์ภาพสุดท้าย ที่มีตัวเขา พ่ีไชยา และหลานหนึ่ง-จิรวัฒน์ ก่อน
หน้านั้น ไชยา และอนุชา ได้เดินทางไปพบพ่ีน้องชาว อ.บางเลน พูดคุยกับคนเก่าแก่ ด้วยความเป็นห่วงลูกชาย ที่ก าลัง
หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.อยู่ในเวลานี้ 
สิ้นร่มโพธิ์ใหญ่ 

ในวันที่สูญเสียประมุข “บ้านใหญ่มาลัยแมน” ส าหรับทายาทการเมือง 2 คนคือ “หนึ่ง” จิรวัฒน์ สะสม
ทรัพย์ และ “โหน่ง” พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ได้เขียนค าไว้อาลัยถึงบิดาอย่างสุดซึ้ง “ผมภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อ ต่อไปนี้ 
ผมจะท าหน้าที่แทนพ่อ ให้พ่อภูมิใจในตัวผม ป๋าเป็นผู้ให้มาตลอด ป๋าเหนื่อยมามากแล้ว..” (พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์) 
“สิ้นแล้วร่มโพธิ์ใหญ่ แม้แต่ฟ้ายังร้องไห้ ป๋าครับ หนึ่งรักป๋าครับ” (จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)  

ย้อนไปดูผลการเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562 เป็นความปราชัยย่อยยับของ “สะสมทรัพย์” บ้านใหญ่นครปฐม 
ในสีเสื้อพรรคชาติ ไทยพัฒนา เหลือเพียงพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ลูกชายไชยาได้ชัยชนะที่เขต 2 เพียงหนึ่งเดียว ส่วน
อดีต ส.ส.ค่ายใหญ่ร่วงหมด ไม่ว่า ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร เขต 3, อนุชา สะสมทรัพย์ เขต 4 และเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 
เขต 5  บังเอิญว่า มีการเลือกตั้ งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม เมื่อ 23 ต.ค.2562 ปรากฏว่า  เผดิมชัย สะสม
ทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา กลับมาแก้มือได้ส าเร็จ เอาชนะ ไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ไปได้ นับว่า
เป็นศึกล้างตา และกู้ศักดิ์ศรีบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ กลับคืนมาได้ 
ศึกเมืองเจดีย์ใหญ่ 
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20 ปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งนายก อบจ.นครปฐม เป็นการต่อสู้ระหว่าง “กลุ่มชาวบ้าน” ของไชยา สะสม
ทรัพย์ กับ “กลุ่มไม่เอาบ้านใหญ่” น าทีมโดยพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า อดีต ส.ส.นครปฐม และเจ้าของคอกม้าชื่อดังแห่ง อ.
ดอนตูม เวลานั้น บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ ส่ง พเยาว์ เนียะแก้ว ยึดครองอบจ.นครปฐม มา 4 สมัยแล้ว แต่ส าหรับปีนี้ บ้าน
ใหญ่เปลี่ยนตัวผู้เล่น จากพเยาว์ เป็น “หนึ่ง จิรวัฒน์” ลูกชายคนโตของไชยา สะสมทรัพย์ 

ขณะที่คู่แข่งกลุ่มชาวบ้าน ก็เปลี่ยนไป เมื่อคณะก้าวหน้า (พรรคอนาคตใหม่เดิม) ได้ส่ง ชัชวาล นันทะสาร หรือ 
“หมอชัช” ลงสมัครนายก อบจ.นครปฐม วยความหวังที่จะล้มช้างได้ เหมือนตอนเลือกตั้ง ส.ส.หนที่แล้ว 

ด้าน พเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายก อบจ.หลายสมัย ได้น าทีมลงสมัครในนามกลุ่มพลังแผ่นดิน เช่นกัน โดยมี
ทีมงาน ส.อบจ.กลุ่มชาวบ้านในอดีตบางส่วนให้การสนับสนุน เบื้องหลังของพเยาว์ ก็มีกลุ่มไม่เอาบ้านใหญ่ มาให้การ
สนับสนุนด้ วย  จึ งท า ให้  “หั วหน้ า อ้อน” เป็นกั งวลมาก ถึ งกับต้องฝืนสั งขารออกหาเสี ยงช่วยลู กชาย 
     
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451812 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451812
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
โค้งสุดท้ายศึกชิงนายก อบจ.พิจิตรสู้กันเดือด กกต.เข้มซื้อเสียง-ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 
 

 
 

ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ า จ.พิจิตร  เปิดเผยถึงมาตรการความ
ปลอดภัยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ใน
สถานการณ์ โควิด -19  ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการจัดการ เลื อกตั้ งทั่ วประ เทศที่ จ ะมี ขึ้ น ในวันอาทิ ตย์
ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันเท่านั้น   

ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ า จ.พิจิตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-
19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมาย
เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กกต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้
อย่างรัดกุม  

ร.ต.อ.สุชีพ ผอ.กกต.พิจิตร กล่าวว่า จ.พิจิตร มีหน่วยเลือกตั้ง 1,020 หน่วย โดยทาง กกต.จัดหน่วยเลือกตั้งส าหรับ
กลุ่มเสี่ยงโควิดอยู่ในหน่วยเลือกตั้งด้วย โดยแยกให้มีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณหภูมิหากใครเป็นไข้ หรือมีอุณหภูมิเกินที่
ก าหนด เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล โดยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยโควิด จากนั้นก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองมา
รับไป เพื่อสอบสวนโรคต่อไป เพ่ือป้องกันโควิดระบาด   

นอกจากนี้ ในช่วงของการหาเสียงโค้งสุดท้าย ในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิก อบจ.พิจิตร ขณะนี้มีการ
แข่งขันกันดุเดือดมาก เนื่องจาก มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วกว่า 10 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อเสียง-จดรายชื่อ-
จดหมายเลขบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เรื่องการใส่ร้ายป้ายสี ซึ่ง กกต.พิจิตรก าลังอยู่ระหว่างลงพ้ืนที่รวบรวม
หลักฐาน เพ่ือจับตัวผู้กระท าผิด ซึ่งการแข่งขัน ครั้งนี้มีกระแสต่อเนื่องเรื่องของการซื้อเสียง ตนเองได้สั่งการให้ชุด
เคลื่อนที่เร็วและชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบแล้ว  

ด้านผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.พิจิตร นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์  4 คณะทีม
ก้าวหน้า กล่าวว่า หลังจากท่ี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เดินทางมาช่วยหาเสียงในพ้ืนที่ จ.พิจิตร ซึ่งประชาชนให้การตอบ
รับเป็นอย่างดี ยอมรับกระแสดีต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนชอบนายธนาธร อีกท้ังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่
น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อเสียงในพ้ืนที่ ยิ่งเป็นช่วงของโค้งสุดท้าย มีการจดรายชื่อ  และจดหมายเลขบัตร
ประชาชน เพ่ือเตรียมการซื้อเสียงกันแล้ว   
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นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีตนายก อบจ.พิจิตร 6 สมัย พร้อมครอบครัว ได้ลงพื้นที่ใน จ.พิจิตรเพื่อช่วยนายชาติ
ชาย เจียมศรีพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ. พิจิตร เบอร์ 2 ทีมเรารักพิจิตร และนายเฉลิมศักดิ์ กองกันภัยผู้สมัคร ส.อบจ. 
พิจิตร เบอร์  2 ทีมเรารักพิจิตร หาเสียง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงโค้งสุดท้าย โดยทั้งหมดขี่จักรยาน ไป
รอบๆ เมืองพิจิตร และเดินขอคะแนนเสียงชาวพิจิตร  ซึ่งชาวพิจิตรต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี       

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 2 ทีมเรารักพิจิตร  กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นการหาเสียง
ในช่วงของโค้งสุดท้ายตนมีก าลังใจเต็มเปี่ยม เมื่อลูกสาวทั้ง 2 คนและภรรยา มาดูมาช่วย กระบวนการท างานทางการ
เมืองของตน ปกติทั้ง 3 แม่-ลูกจะดูอยู่ห่างๆ จะไม่มายุ่งกับกิจกรรมทางการเมือง แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กระแสซื้อเสียง
แรง พวกเขาเลยอดห่วงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตนท าผลงานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนมามากมาย โดยใช้พลังความดี 
ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาฉลาดกันแล้ว รับเงินแต่เข้าคูหาจะกาเบอร์ใครก็ไม่มีใครรู้   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/538840 
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16 ธันวาคม 2563  
อ านาจหน้าที่ 'องค์การบริหารส่วนจังหวัด' (อบจ.) 
 

 

  
ท าความรู้จักบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" (อบจ.) เพ่ือท าความเข้าใจก่อนถึงวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

ผมมักได้รับค าถามกลับอยู่เสมอเมื่อเชิญชวนให้ออกไปเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 
ธ.ค.ที่จะถึงนี้ว่า “เลือกไปท าไม ไม่รู้ว่า อบจ.ท าอะไร” นอกเหนือจากค าบ่นที่ว่า “เลือกไปก็เหมือนเดิม” 
ผมจึงจะขอน าบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ อบจ.มาเสนอเพ่ือความเข้าใจเพ่ิมเติมว่าจริงๆ แล้ว อบจ.มีความส าคัญมาก 
เพราะว่ากันจริงๆ แล้วนายก อบจ.เองมีงบประมาณที่จะริเริ่มโครงการมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแทบจะไม่มี
งบประมาณเป็นของตนเองเสียด้วยซ้ าไป 
 หลักการทั่วไป 
1.อบจ.มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระ/ไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ไม่สังกัดจังหวัด 
และ อบจ.ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลเทศบาล หรือ อบต.แต่อย่างใด 
2.มีอ านาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัด จะเห็นว่า อบจ.มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ของ 
เทศบาลและ อบต. อย่างไรก็ตาม “แม้ว่าพื้นท่ีทับซ้อนแต่อ านาจหน้าที่ไม่ทับซ้อน” แต่อยู่ในลักษณะของการแบ่งหน้าที่
กันท า 
3.ระหว่างเทศบาลและ อบต. กับ อบจ.เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน/เป็นคนละหน่วยงาน/ไม่ได้สังกัดซึ่งกันและ
กัน/บทบาทตามกฎหมายก าหนดให้บูรณาการร่วมกัน โดยให้ อบจ.มีอ านาจในลักษณะ 
- ในลักษณะเล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ท า คือให้ อบจ.ท าโครงการที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด หรือมีความคาบเกี่ยวหลาย เทศบาล 
หรือหลาย อบต. เช่น ถนนสายที่พาดผ่าน อบต.หลาย อบต. 
- กรณีไม่คาบเกี่ยว หรือมิใช่ภาพรวมทั้งจังหวัด อบจ.ก็อาจเข้าท าได้เมื่อเทศบาล หรือ อบต.ในพ้ืนที่ร้องขอ เช่น เทศบาล 
หรือ อบต.แห่งนั้นๆ อ้างว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือเกินศักยภาพ 
4.มาตรา 17 ของ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อบจ.ได้เริ่มต้นด้วยค าว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 16” (มาตรา 16 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
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เทศบาล และ อบต.) นั่นหมายความว่า กรณีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ อบจ.เรื่องใดซ้ ากับเทศบาล หรือ อบต. ก็ให้
เทศบาล หรือ อบต.แห่งนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการก่อน 
 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ อบจ.มีบทบัญญัติตามกฎกระทรวงฯ (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 คือ 
(1) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บ าบัดน้ าเสีย 
(4) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) วางผังเมือง 
(6) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
(7) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถและตลาด 
(9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
(12) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่
ประชุมอบรมส าหรับราษฎร 
(13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
(14) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและการบ ารุงสถานพยาบาล 
(16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และอ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

 
 ผมน ามาเสนอในส่วนที่ส าคัญๆ รวมกัน คือ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้ อบต./
เทศบาลน าไปใช้จัดบริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ทางปฏิบัติมีเยอะมาก โดยเฉพาะ อบต.เล็กๆ ที่มีรายได้น้อย 
กลไกท่ีให้ อบจ.มีอ านาจหน้าที่ลักษณะนี้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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(2) อบจ.อาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน สามารถเรียก
ค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ เช่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา มีหอประชุม อบจ.ขอใช้จัดงานแต่งได้ มีค่าบริการ, รถ
สุขาเคลื่อนท่ี สนามกีฬา บริการศูนย์ฟิตเนส บริการสระว่ายน้ า ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าบริการ 
(3) อบจ.อาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบจ.และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทน อบจ.ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน เช่น ห้องสุขาในตลาด อาจให้เอกชนเข้าไปดูแลโดยให้เรียกเก็บค่าบริการได้ ก ากับดูแลโดยกรอบกว้าง เช่น 
เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนที่มาใช้บริการได้ไม่เกินรายละ 5 บาท 
(4) การด าเนินกิจการของ อบจ.ที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยอาจท าในรูปแบบบริษัทได้ แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบมีเพียง อบจ.ระยอง แห่งเดียวที่ท า
เป็นบริษัทในเรื่องการก าจัดขยะ แต่กฎหมายออกมาหลายสิบปี ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้
เป็นการเฉพาะเลย 
(5) การด าเนินการพาณิชย์ของ อบจ.ตามมาตรา เช่น กรณี อบจ.พังงา ซึ่งมีโรงแรมด้วย 
(6) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด เช่น ปัจจุบันมีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งตามจุดส าคัญต่างๆ 
หน้าที่นี้โดยทางปฏิบัติจึงท าเพียงสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ต ารวจ 
(7) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่น 
หอประชุมของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากบริการเอกชนแล้ว ยังบริการแก่หน่วยงานของราชการส่วน
ภูมิภาค โดยเก็บค่าธรรมเนียมด้วย แต่อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเอกชน  
กรณี อบจ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันยังบริการก าจัดขยะให้แก่ อบต.เทศบาลในเขตจังหวัดเรียกเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมอัตราตันละ 150 บาท 
จากที่กล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่าบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ อบจ.นั้นเกี่ยวพันกันคนไทย 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.
ซึ่งไม่ได้เป็น อบจ.แต่เป็นรูปแบบพิเศษต่างหาก) ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นจนหลับ  เราจึงควรให้ความส าคัญต่อการ
เลือกตั้ง อบจ.ที่จะถึงนี้ เพ่ือที่จะลบล้างค ากล่าวที่ว่า “เลือกไปก็เหมือนเดิม” ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912501 
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16 ธันวาคม 2563  
'เลือกตั้ง อบจ.' 20 ธ.ค. กับข้อควรรู้ หากไม่อยากถูกตัดสิทธิ! 
 

 

 
นับถอยหลังก่อนการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" 20 ธ.ค. 2563 ที่จะมีการเลือกท้ัง "นายก อบจ." และ "ส.อบจ." ทบทวนข้อควรรู้
และสิทธิที่จะถูกตัดหาก "ไม่ไปเลือกตั้ง" แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ 

อีกไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเป็นวัน "เลือกตั้งท้องถิ่น" ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ พร้อมกันทั่วไทย 
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะเป็นการเลือกตั้งทั้ง "นายก อบจ." หรือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ "ส.อบจ." 

ความส าคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่เพ่ิงเกิดขึ้นหลังจากห่างหายไปถึง 6 ปีเนื่องจากมีการ
รัฐประหารเมื่อปี 2557 ท าให้การบริหารภาคท้องถิ่นไม่ได้ถูกจัดขึ้นตามปกติ โดยนี่จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
ส าคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และยังเป็นการเลือกตั้งที่ต้องไปเลือกในท้องที่ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่
สามารถเลือกล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนทบทวนข้อควรรู้ก่อนไปเลือกตั้ง รวมถึงค าแนะน าส าหรับผู้ที่จะไปสิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งแรก มีเรื่องอะไรที่ผู้มีสิทธิจ าเป็นต้องรู้บ้าง ? 
  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันที่: 20 ธ.ค.63 วันเดียว (ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต) 
เวลา: 08.00-17.00 น. 
วิธีการ: ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง: 
1. ตรวจสอบรายช่ือ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน 
ตรวจที่ไหน > เอกสารที่ส่งมาที่บ้าน, ตรวจสอบที่ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการ อบจ. หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
2. ยื่นค าร้องต่อขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ กรณีตรวจสอบไม่พบชื่อตัวเอง หรือ พบบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัย
อยู่จริง 
3. แจ้งต่อนายทะเบียนฯ ถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 
วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
เช็ค 6 สิทธิที่จะเสีย หากไม่ไป "เลือกตั้งท้องถิ่น" 20 ธันวาคม 2563 
ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 มาตรา 42 ก าหนดว่า หากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุที่ไม่
สามารถไปเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จะถูกจ ากัดสิทธิ์หลายประการ 
โดยการถูกจ ากัดสิทธิ จะมีผลเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่เลือกตั้งครั้งนั้น แม้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วกลับมาใช้สิทธิใน
ช่วงเวลาก่อน 2 ปีที่เสียสิทธิไป ก็ไม่มีผลให้สิทธิกลับมา โดยต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ถูกจ ากัดสิทธิไปก่อน 
ส าหรับสิทธิ 6 ประการที่จะถูกตัดหากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น มีดังนี้ 
(1) สมัครรับเลือกตั้ งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
(2) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(3) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(5) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(6) ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเลือกตั้งได้  สามารถไปแจ้งเหตุต่อนายอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่
ปรากฎในทะเบียนบ้าน ภายในช่วงเวลาระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ 7 วันหลังวันเลือกตั้ง ซ่ึงจะไม่ท าให้ถูกตัดสิทธิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912087 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912087
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16 ธันวาคม 2563 
เงา ‘ทักษิณ’ และ ‘จดหมาย’ เรื่องใหญ่หลอน ‘เพื่อไทย’ 
 

 

 
ข้อกล่าวหา “ถูกครอบง า” จาก “คนแดนไกล” ยังคงตามหลอนพรรคเพ่ือไทยตราบใดที่ยังเป็นพรรคที่ขึ้นชื่อว่า “ยี่ห้อ
ชินวัตร” 

ดูเหมือนว่า ประเด็นการ “ครอบง าพรรค” จาก “คนแดนไกล” ยังตามหลอกหลอนพรรคเพ่ือไทยไม่เลิก 
ล่าสุดเป็นกรณีที่ “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบ “จดหมายน้อย” จาก “นายใหญ่ดูไบ” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่มีการ
อ้อนคนขอคะแนนคนเชียงใหม่ ให้กับ “ส.ว.ก๊อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครอบจ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใน
วันที่ 20 ธ.ค.นี้ ที่อาจเข้าข่าย “ครอบง าพรรค” จากบุคคลอ่ืนที่มิได้เป็นสมาชิก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 และ 
มาตรา29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พรรค
การเมืองถูกยุบพรรค ตามมาตรา 92 (3) และมาตรา 108 

พลันที่ “ศรีสุวรรณ” ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ ท่าทีจากพรรคเพ่ือไทยต่างออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวเป็น
พัลวัน ทั้ง “สุทิน คลังแสง” ประธานวิปฝ่ายค้าน ที่บอกว่า “เป็นเพียงความเห็นสนับสนุนในนามส่วนตัว ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย” หรืออย่าง “ชูศักดิ์ ศิรินิล” รองหัวหน้าและทีมกฎหมายพรรค ยก
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง อบจ.ที่ “เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกช่วยผู้สมัครได้” 

อันที่จริงแล้ว ข้อกล่าวหา “ถูกครอบง า” จาก “คนแดนไกล” ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับพรรคเพ่ือไทยเลย เพราะ
นับตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทย มาเป็นพรรคพลังประชาชน จนมาถึงเพ่ือไทย พรรคในเครือข่ายตระกูลชิน ก็เผชิญกับภาพ
จ าเช่นนี้ตลอด หลายครั้งที่ผ่านมา ยังปรากฎภาพการวีดิโอคอลจากคนแดนไกล รวมถึงภาพแกนน า ส.ส. รวมถึงสมาชิก
พรรค เดินทางไปพบอดีตนายกฯ ในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทุกครั้งพรรคเพ่ือไทยก็จะยกเหตุผลเดิมๆ ว่า “เป็นการ
แสดงความห่วงใยในฐานะอดีตนายกฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริหาร หรือการตัดสินใจของพรรค” 

อย่างช่วงก่อนหน้า ที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ก็ยังปรากฎภาพในลักษณะตามที่กล่าว ทั้งในช่วง
เดือน มิ.ย.2561 ซึ่งมีการแชร์คลิปวิดีโอ ขณะที่ 2 อดีตนายกฯ “ทักษิณ” และ “ยิ่งลักษณ์” ก าลังวีดิโอคอลพูดคุย
กับ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกฯ พร้อมแกนน า และอดีต ส.ส.ภายในห้องอาหารอีสานเขียว ในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ท่ามกลางแรงดูด ส.ส.จาก คสช.ในขณะนั้น 
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เนื้อหาในบทสนทนาครั้งนั้น “ทักษิณ” ระบุว่า “ชนะทุกเขตทั้งอีสานเลย ไอ้พวกที่ไปเนี่ย ผมก าลังบอกว่า จะ
ทวิตเตอร์ขอบคุณคนที่ออกจากพรรคไปหน่อย ว่าเป็นคนที่เสียสละอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดโอกาสให้ให้คนรุ่นใหม่ได้มาเป็น
ผู้แทน ผมเลยบอกว่า ใครที่อยากออกจากพรรคไป มี 2 ประการ ประการที่ 1 คือไปเก็บสตางค์แล้วเลิกเล่นการเมือง 
เพราะว่าพวกนี้หน้าโง่ จ่ายแพง ก็เก็บตังไปพักผ่อนซะ แล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือ มั่นใจในตัวเอง ว่าคะแนนตัวเองสู้
คะแนนพรรคไม่ได้มาโดยตลอด มาเที่ยวนี้ก็คงได้ เอาเด็กรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาแทนบ้าง เดี๋ยว จ.เลย จ.โคราช (นครราชสีมา) 
ต้องมีคนรุ่นใหม่ข้ึนมาแทน ดีมากเลย” 
“ผมเป็นพวกไมค์ ภิรมย์พร ไปดีเถิดหนา พ่ีขออวยพร” นายทักษิณ ระบุ  

จากคลิปดังกล่าวเป็นเหตุให้ “พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา” เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งให้ฝ่าย
กิจการพรรคการเมืองของ กกต.ตรวจสอบ ถัดมาในเดือน ส.ค.2561 ยังปรากฎภาพอดีต ส.ส.ภาคอีสาน รวมถึง ส.ส.
พ้ืนที่อ่ืน 30-40 คน เดินทางไปพบ และเตรียมเค้กวันเกิดให้นายทักษิณ เพ่ือจัดงานวันเกิดย้อนหลังยังไม่นับรวมกับ
หลายครั้งหลายหน ที่มีบรรดา ส.ส.และสมาชิกพรรคเดินทางไปพบอดีตนายกฯ ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เ ป็น
ทางการ 
ภาพเหล่านี้ จึงกลายเป็น “ภาพจ า” ที่ตามหลอนพรรคเพ่ือไทย ตราบใดที่ยังเป็นพรรคที่ข้ึนชื่อว่า “ยี่ห้อชินวัตร”... 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912485 
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