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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 75/2563 “20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 
 
ช่อง 3 ออนไลน์ 
 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
 

กกต.รณรงค์ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
กกต.จัด 'บิ๊กเดย์ ' ชวนปชช.กลับใช้
สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 
กกต. จัดบิ๊กเดย์ ชวน ปชช. ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
ก ก ต . จั ด  " บิ๊ ก เ ด ย์ "  " 2 0  ธั น ว า  
กลับบ้านใช้สิทธิ  เลือกตั้ งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส" 
กกต. เชิญชวนใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 20 
ธ.ค.นี้  เลือกคนดี มีคุณธรรม เข้า
บริหารท้องถิ่น 
กกต.บุรีรัมย์สั่งจับตาคืนหมาหอน 
เพ่ิมมาตรการเด็ดขาดผู้กระท าผิด ติว
เข้มพนักงานประจ าหน่วย-อสม. 
อบจ.นราธิวาส ร่วม กกต.นราธิวาส 
จัดรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ.นายก 
อบจ. โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้ง  
20 ธค. 
"แม่ฮ่องสอน" รณรงค์ให้ ปชช.ออกมา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. 
ตั้ ง เป้ าจะมี ผู้ ม า ใช้ สิ ทธิ ม ากกว่ า 
ร้อยละ 80 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

2 76/2563 กกต. เชิญชวนออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง รับบัตร  
2 ใบ เลือกนายก -  
ส.อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 

Ryt 9 ออนไลน์ 
 

มตชินออนไลน์ 
 
 

มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 

 
MGR ออนไลน์ 

 

กกต. แจงขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายก อบจ.-ส.อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
กกต.ชวน ปชช. ใชส้ิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
20 ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโควิดเคร่งครัด 
กกต. ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
20 ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโควิดเคร่งครัด 
กกต. ชวน ปชช. ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
อบจ. 20 ธ.ค. นี ้
กกต.ชวน ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.-
นายกเล็ก 20 ธ.ค.นี้ 

28 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 

32 

ข่าว กกต./ ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 

มติชนออนไลน์ 
เนชั่นออนไลน์ 
NNT ออนไลน์ 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.)    
เป็นประธานเปิดในการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ที่จะมีขึ้นในวันที่   
20 ธันวาคม นี้   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงพลัง 
นายอิทธิพร กล่าวว่า  จังหวัดมหาสารคามด้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเป้าหมายที่
ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวมหาสารคาม  แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ไม่
ยาก หากทุกคนร่วมแรง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โวย กกต.ติดชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.ผิดเขต 39 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดร.นิว หวด 7 เสือเกียร์ว่าง จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวลหรือ

อย่างไร? 

40 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไก่ ห้องริ้ว' บุกตลาดเดินหาเสียงโค้งสุดท้าย 41 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิสุทธิ์' ขอนั่งนายก อบจ.อีกรอบ 43 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อวยชัย' ผู้สมัครนายก อบจ.มหาชัย ลุยหาเสียง 44 

6 ข่าวสดออนไลน์ ‘ก้าวหน้า’ อุตรดิตถ์ ชู 5 นโยบาย เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มที่บ้านเรา 45 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ทักษิณ โพสต์หนุน'พิชัย เลิศพงศ์อดิศร' ชิงนายก อบจ.เชียงใหม ่ 47 

8 แนวหน้าออนไลน์ ฮือฮา! พบป้ายหาเสียงนายก อบจ.กาญจน์ แต่ง 'ซุปเปอร์ฮีโร่กัปตันอเมริกา' 49 

8 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้าย “หมอแหยง” ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ชูนโยบาย  

“สภาประชาชน” ไล่เก็บแต้มคนเมือง พร้อมตระเวนเอาใช้คนรุ่นใหม่ 

51 

9 มติชนออนไลน์ “ก านันตุ้ย” เล็งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 52 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "พรรณิการ์"อ้อนชาวสองแควขอคะแนนเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้า 54 

11 บ้านเมืองออนไลน์ จับตาพ้ืนที่  2 อ าเภอชายขอบ สร้ างการเปลี่ ยนแปลงใหม่ เลื อก 

นายก อบจ.แปดริ้ว 

55 

12 มติชนออนไลน์ ‘ตระกูลชินวัตร’รุดช่วย ‘พิชัย’หาเสียงโค้งสุดท้ายที่สันก าแพง เสื้อแดง

แน่น แห่ให้ก าลังใจ 

57 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนาธร' ขอคนระยองเลือก 'ก้าวหน้า' เป็นนายก อบจ.หญิง 59 

14 ไทยรัฐออนไลน์ “ทักษิณ” อ้อนช่วยเลือก “ส.ว.ก๊อง” 61 

15 มติชนออนไลน์ ‘คุณหญิงหน่อย’ ขอคะแนน หนุน ‘สมชอบ’ ชิงนายก อบจ.นครพนม ย้ า

เร่งแก้ปัญหาปากท้อง 

64 

16 แนวหน้าออนไลน์ เลือกตั้งโคราชวุ่น บัญชีผู้สมัครหาย ปล่อยข่าวถอนตัว 66 

17 INN ออนไลน์ “ปดิพัทธ์”ชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 67 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. รอบ 6 ปี ชี้ชะตาผู้น าดีกว่าเดิม 68 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั้งอบจ.' ต้องรู้! กางโทษ 5 กระทง ความผิด 'บัตรเลือกตั้ง' 71 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มาแล้ว! เอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' กรอกอย่างไรให้ถูกต้อง! 73 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ตอบทุกค าถามชาวแม่กลอง 74 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ โค้งสุดท้าย..เวทีท้องถิ่นเมืองเลย 'ส.จ.โก้' ลงหวังโค่น 'นายกอาร์ต' 

แชมป์เก่า 
75 

6 ข่าวสดออนไลน์ ความหงุดหงิดของทักษิณ ชินวัตร ในที่สุดแล้วเป้าหมายหงุดหงิดใคร 77 
7 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือแม้ว ร้าวลึกศึกเจ๊ ฤามนต์เสื่อม 78 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “คุณหญิงนอกพรรค” VS “ทีมเพ่ือไทย” หาเสียง อบจ.ต่อยอด  

“พรรคใหม”่ 

80 

9 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“เพ่ือไทย-ก้าวหน้า” สู้ศึกชิง อบจ. ประชาธิปัตย์ฟัดกันนัว “บ้านใหญ่”  

ลุ้นลอยล า 

82 

ภาพข่าว  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ติดผิดเขต 86 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดและ 
ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
นายศิริพงษ์ พงษ์พาณิชย์ ผู้ตรวจการ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พลต ารวจตรี ดิเรก  
จิตอร่าม ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายแสวง ส าราญดี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายวัชระ สีสาร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มหาสารคาม นายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย
ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการ  
ภาคีเครือข่าย กกต. รวมทั้ง ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ณ สนามหน้าศูนย์อุทยาน 
การเรียนรู้ จังหวัดมหาสารคาม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดและร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ พงษ์พาณิชย์ ผู้ตรวจการ พลต ารวจตรีดิเรก จิตอร่าม ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีนายวัชระ สีสาร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม  
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
และนายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารและพนักงาน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย  
พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ พงษ์พาณิชย์ 
ผู้ตรวจการ พลต ารวจตรีดิเรก จิตอร่าม ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวัชระ สีสาร ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมหาสารคาม นายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พลต ารวจตรีพัชระ  จันทบาล พันต ารวจโทอภิชัย  
สิมลา นายแพน พรไตรรัตน์ นายณัฐจักร์ ฤทธิ์พิชัยวัฒน์ นายจตุภูมิ เรืองจิรารัตน์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายศิริพงษ์  
พงษ์พาณิชย์ โดยมี นายสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม  
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ และตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ 
ของ กกต.ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พลต ารวจตรี สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย  
บุญเรือง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและรายงานภาพรวม
ของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมแพรวา ชั้น 5 อบจ.กาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
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         17 ธ.ค. 2563 05:23 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โค้งสุดท้าย : นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมกันแถลง ข่าวรณรงค์กิจกรรม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส” ที่ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ทั่วประเทศ 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 1 และ https://www.thairath.co.th/news/politic/1996307 /  
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมแถลงข่าวและเดินรณรงค์เชิญชวน  

“20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1996307%20/
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ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ  
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
และนายอภิชัย เจษฎานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาสังเกตการณ์การอบรมกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวนุชนภางค์  
ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และพนักงาน  
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จังหวดันครศรีธรรมราช 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสมชาย อัครเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  นายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการ เขต 2 น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 6 และคณะ เดินทาง 
ไปตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการตรวจติดตามและดูแลความเรียบร้อย
ในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โ ดยมี  
นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล และพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล ได้ให้การต้อนรับและรายงานสรุปความพร้อม ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ในการนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ปลูกต้นกาหลง ต้นไม้
ประจ าจังหวัดสตูล ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล ด้วย 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการบูรณาการ
การท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว และการซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผล  
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายแสวง บุญมี  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานสายด่วน 
1444 เพ่ือเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในวั นอาทิ ตย์ ที่  20  ธั นวาคม 2563  ณ ศูนย์ ปฏิบั ติ ง านสายด่ วน 1444  ชั้ น  2  ส านั กประชาสัม พันธ์   
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานสายด่วน 1444 เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในวันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม 2563 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
  
 
13:15 |  16 ธันวาคม 2563 |  85 
กกต.รณรงค์ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
กกต.จัดงานบิ๊กเดย์รณรงค์เชิญชวนประชาชนกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแคมเปญ "20 ธันวา กลับบ้านไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 

วันนี้ (16 ธ.ค.2563) เหลืออีก 3 วันจะถึงวันเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 
ธ.ค.นี้ กกต.จัดงานบิ๊กเดย์รณรงค์เชิญชวนประชาชนกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแคมเปญ "20 ธันวา กลับบ้านไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" โดยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.เน้นย้ าว่า การใช้สิทธิเป็นไปตามมาตรการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาด COVID-19 และอย่ากระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง "ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง" และเตรียมพร้อมร่วมใจกัน
ไปเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพเข้าไปบริหาร 
 สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างตามภูมิภาค 

ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกาบัตร 2 ใบ ใบหนึ่งเลือก นายก อบจ. และอีกใบ เลือกสมาชิกสภา อบจ. 
แยกหย่อนลงหีบเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 4 ภูมิภาค สีบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างกันและมีสัญลักษณ์พิเศษเฉพาะ เพ่ือป้องกันการ
ปลอมแปลงบัตร หรือทุจริตการเลือกตั้ง ส่วนจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 46,013,968 คน 
 มท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลเลือกตั้ง 

ขณะที่ภาคีความร่วมมือในการจัดเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนประสานงานการ
เลือกตั้ง และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้ย้ าให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติตัวเป็นกลาง ส่วนกรมการขนส่งทางบก และ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันในการอ านวยความสะดวกจัดรถเดินทางกลับภูมิล าเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าปกติ 
และย้ าว่าขอให้สวมหน้ากากตลอดการเดินทาง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และกรมประชาสัมพันธ์ ย้ าให้
ประชาชนกลับไปเลือกผู้บริหารท้องถิ่นด้วยความปลอดภัย 
 
 อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299245 
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.48 น. 
กกต.จัด 'บิ๊กเดย'์ ชวนปชช.กลับใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 
 

 
 

กกต.จัด"บิ๊กเดย์" ชวนปชช.กลับใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.20ธ.ค.นี้ แนะตรวจสอบสิทธิ-ศึกษาวิธีกาบัตรให้ชัดเจน 
ด้านขนส่ง-รถไฟประสานผู้ประกอบการจัดรถโดยสารให้เพียงพอ 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดกิจกรรม "บิ๊กเดย์" รณรงค์เชิญชวน
ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ภายใต้
แคมเปญ "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" โดย นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กกต.พร้อมด้วย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว 

โดย นายธวัชชัย กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ.ไม่ใช่งานของ กกต.เท่านั้น แต่เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันให้
การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม ขณะนี้เราได้ระดมบุคลากรไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน ในการเตรียมจัดเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า โดยนับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้ง สิ่งที่ กกต.ต้องการมากที่สุด คือ 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากท่ีสุด โดยผู้เลือกตั้งมี 2 ส่วน คือ ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เลือกตั้งและผู้
ที่ออกมาท างานอยู่นอกพ้ืนที่เลือกตั้ง จึงต้องการรณรงค์ให้คนทั้ง 2 ส่วนนี้ออกมาใช้สิทธิมากท่ีสุด และอยากให้ผู้ที่จะไป
ใช้สิทธิมีข้อมูลมากที่สุด มีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพ่ือไปใช้สิทธิอย่างรู้ขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย และขอเน้นย้ าว่าก่อน
ใช้สิทธิขอให้ตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิอยู่ในพ้ืนที่ไหนต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยใด ศึกษาวิธีการกาบัตรเนื่องจากเป็นการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งแต่ละใบจะมีสีแตกต่างกัน รวมถึงต้อง
ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด 

 
ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ทางกรมฯ มีการจัดตั้งศูนย์และ

ประสานงานด าเนินการจัดเลือกตั้ง อบจ.สนับสนุนเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่ตามที่ กกต.ร้องขอ รวมทั้งสั่งให้ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดแจ้งก านัน ผู้ใหญ่วางตัวเป็นกลาง ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7,850 แห่ง ให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.กันให้มาก 

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯ ประสานกับผู้ประกอบการให้จัดรถขนส่งให้
เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 โดยทุกคนที่จะขึ้นรถต้องสวมหน้ากากอนามัย เช็คอินเช็คเอาท์แอพพลิเคชั่นไทยชนะ 

นายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนกลับบ้านไปใช้
สิทธิ์ ยืนยันมีมาตรการคักกรองโควิดอย่างเข้มข้น ดังนั้น 20 ธ.ค.นี้ อยากเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด
กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 

ส่วน นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีวิทยุ 18 สถานี 
สถานีโทรทัศน์ 11 รวมทั้งเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในครั้งนี้ และอยากฝากถึงประชาชนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ที่ผู้แทนที่ของเราที่จะเข้าไปเป็น
สิทธิเป็นเสียงและบริหารแทนพวกเรา ดังนั้น หากอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าว นายธวัชชัยได้น าผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ กกต.และภาคีเครือข่าย ทั้ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิธีกร ดารา นักแสดง เดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารเชิญชวนประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่
ท างานอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดให้เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539000 
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.46 น. 
กกต. จัดบิ๊กเดย์ ชวน ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
กกต.จัด “บิ๊กเดย์” ชวนกลับภูมิล าเนาใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค. แนะตรวจสอบสิทธิ – ศึกษาวิธีกาบัตรให้
ชัดเจน ด้านขนส่งพร้อมจัดรถโดยสารให้เพียงพอ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 11.30 น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกค.) ได้จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” 
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ในวันที่ 
20 ธ.ค.นี้ ภายใต้เคมเปญ “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยนายธวัชชัย เทอดเผ่า
ไทย กกต. พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รองผู้ว่าการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว 

โดยนายธวัชชัย กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ. ไม่ใช่งานของ กกต.เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
กันให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม ขณะนี้เราได้ระดมบุคลากรไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคนในการเตรียมจัดเลือกตั้งวันที่ 20 
ธ.ค. โดยนับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง สิ่งที่ กกต.ต้องการมากที่สุดคือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยผู้เลือกตั้งมี 2 ส่วนคือผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เลือกตั้งและผู้ที่ออกมาท างานอยู่นอก
พ้ืนที่เลือกตั้ง จึงต้องการรณรงค์ให้คนทั้ง 2 ส่วนนี้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด และอยากให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิมีข้อมูลมากที่สุด 
มีความรู้ในการปฏิบัติตัว ใช้สิทธิอย่างรู้ขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมาย และขอเน้นย้ าว่าก่อนใช้สิทธิขอให้ตรวจสอบว่า
ตนเองมีสิทธิอยู่ในพ้ืนที่ไหนต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยใด ศึกษาวิธีการกาบัตรเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา 
อบจ.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแต่ละใบจะมีสีแตกต่างกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด 

ด้านนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ทางกรมฯมีการจัดตั้งศูนย์และ
ประสานงานด าเนินการจัดเลือกตั้ง อบจ.  สนับสนุนเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่ตามที่ กกต.ร้องขอ สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งก านัน ผู้ใหญ่วางตัวเป็นกลาง ประสานให้ อปท.7,850 แห่งให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
กันให้มาก 
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นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯประสานกับผู้ประกอบการให้จัดรถขนส่งให้
เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง และเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 โดยทุกคนที่จะขึ้นรถต้องสวมหน้ากากอนามัย เช็กอินเช็กเอาต์แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ 

นายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนกลับ
บ้านไปใช้สิทธิ ยืนยันมีมาตรการคักกรองโควิดอย่างเข้มข้น ดังนั้น 20 ธ.ค.นี้ อยากเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่
ต่างจังหวัดกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 

ด้าน นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีวิทยุ 18 สถานี 
สถานีโทรทัศน์ 11 รวมทั้งเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในครั้งนี้ และอยากฝากถึงประชาชนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ที่ผู้แทนที่ของเราที่จะเข้าไปเป็น
สิทธิเป็นเสียง และบริหารแทนพวกเรา ดังนั้น หากอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าว นายธวัชชัยได้น า ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่กกต. และภาคีเครือข่าย 
ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิธีกร ดารา นักแสดง เดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารเชิญชวนประชาชน และเจ้าหน้าที่
ที่ท างานอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดให้เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้. 

 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813164 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/813164
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16 ธันวาคม 2563 - 21:00 น. 
กกต.จัด "บิ๊กเดย์" "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด "บิ๊กเดย์" "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” ประชาสัมพันธ์เดิน
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือร่วมรณรงค์โค้งสุดท้าย “20 
ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” 

ส าหรับกิจกรรม “บิก๊เดย์” ในส่วนภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับเกียรติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียง และในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่าง
สุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการขนส่งทาง
บก และ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

อย่างไรก็ตาม นับจากวันนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังมีเวลาเหลืออีก 3 วันในการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยเน้นย้ าว่าอย่ากระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง “ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง” และร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้
ผู้แทนที่ดีมีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่นของตน “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” 
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ทั้งนี้ การด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดได้น าสื่ออัตลักษณ์เลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดไปเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
ประกอบกับส านักประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสื่อให้กับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง อาทิ คลิปวีดีโอ ภาพอินโฟกราฟฟิก หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเชิญชวนประชาชนให้
มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/451991 
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16 ธ.ค. 2563 

กกต. เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ เลือกคนดี มีคุณธรรม เข้าบริหารท้องถิ่น 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดบิ๊กเดย์ เดินขบวนรณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ ที่ 
20 ธันวาคม นี้ โดยต้องกลับไปใช้สิทธิ์ตามที่อยู่ในภูมิล าเนาของตนเองเท่านั้น หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้
สิทธิ์ เพ่ือจะได้ไม่เสียสิทธิทางการเมือง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอ านวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง
กลับไปเลือกตั้งใน 76 จังหวัด  

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการเลือกตั้ ง ส่วนการจัดการ
เลือกตั้งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือ
ประสานงานในการเลือกตั้ง เน้นย้ าเจ้าหน้าที่รัฐให้วางตัวเป็นกลาง และประสานงานกรมการขนส่งทางบก และการ
รถไฟแห่งประเทศไทย จัดรถให้เพียงพอกับการให้ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดไปเลือกตั้ง ซึ่งต้องไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 
20 ธันวาคมนี้ วันเดียวเท่านั้น หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ต้องแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 
หากไม่แจ้งจะต้องเสียสิทธิทางการเมือง 

การเตรียมตัวไปเลือกตั้งท้องถิ่น จะต้องมีบัตรประชาชน และสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคโค
วิด-19 โดยจะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกได้ 1 เบอร์ 1 คน และบัตร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกได้ 1 เบอร์ 1 คน โดยบัตรจะคนละสี สามารถตรวจสอบได้หน้า
หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด 

จากการสอบถามประชาชนที่ศูนย์ราชการ มีทั้งผู้ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุรินทร์ น่าน พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี และนนทบุรี ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเห็นว่ามีความส าคัญ และตื่นเต้นที่ไม่ได้เลือกนายก อบจ.มาหลายปี
แล้ว 
 อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/223267 
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16 ธันวาคม 2563 15:33 น.   
กกต.บุรีรัมย์ส่ังจับตาคืนหมาหอน เพิ่มมาตรการเด็ดขาดผู้กระท าผิด ติวเข้มพนักงานประจ าหน่วย-อสม. 
 

 
 

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กกต. มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งนายกอบจ. และส.อบจ.บุรีรั มย์ ทั้ง 42 เขต ใน 
23 อ าเภอ ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

โดยได้มอบหมายให้วิทยากรระดับอ าเภอ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ า
หน่วย(จพง.ปน.) และผู้ช่วยเหลือกรรมการประจ าหน่วย (อสม.) หน่วยเลือกตั้งละ 14 คน จ านวน 42 รุ่นๆ ละ 126 คน 
ในทุกอ าเภอ/เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 5,300 คน ประชุมชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เพ่ือให้การเลือกตั้งด าเนินไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

ส าหรับโค้งสุดท้าย หรือคืนหมาหอน ได้เพ่ิมมาตรการในการด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง โดยมีการวางก าลังเจ้าหน้าที่ไว้เต็มพ้ืนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แม้จะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งเข้ามายัง กกต.บุรีรัมย์ แต่ก็เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า จ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ.ทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศ
ยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทร
พงศ์ ศุภักษร อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 
นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.
บุ รี รั ม ย์  ห ล า น ช า ย ข อ ง น า ย เ น วิ น  ชิ ด ช อ บ  ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล  บุ รี รั ม ย์  ยู ไ น เ ต็ ด  
ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จ านวน 344 คน ถูกตัดสิทธิการรับสมัคร 14 คน เหลือ 330 คน ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็น
นักการเมือง อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้าราชการบ านาญ ผู้ท้องถิ่น เกษตรกร และผู้น าชุมชน 
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ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขตช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไป

อย่างคึกคัก ผู้สมัครแต่ละคนต่างมีการงัดกลยุทธ์การหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป ท าให้บรรยากาศการหาเสียงในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง23อ าเภอ ดูจะเข้มข้นมากขึ้น แต่ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น หรือ การกระท าผิด
กฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204808 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204808
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16 ธันวาคม 2563 16:34 น.   
อบจ.นราธิวาส ร่วม กกต.นราธิวาส จัดรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ.นายก อบจ. โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้ง  
20 ธค. 

 
 

วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายเจริญ ทองเต็มดวง กรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นราธิวาส โดยมี
นายก าธร ทองขุนด า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ กรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.นราธิวาส โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ 
พร้อมกับจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ในช่วงโค้ง
สุดท้าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก อบจ.นราธิวาส ได้แต่งกายด้วยชุดแฟนซี เดินรณรงค์แจกแผ่นพับ และคู่มือประชาชนเลือกตั้ง 
อบจ. ให้แก่ประชาชนตามเส้นทางที่ก าหนด เริ่มจากสี่แยกหอนาฬิกา ไปตามถนนพิชิตบ ารุง มายังถนนภูผาภักดี ไปตาม
ถนนสุริยะประดิษฐ์ และตลาดนัดมือสอง เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนราธิวาสออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด โดยในการเดินรณรงค์
ได้ด าเนินการภายใต้มาตรฐานการป้องกันโรค COVID - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 

ส าหรับจังหวัดนราธิวาส มีจ านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน 548,192 คน มี ส.อบจ. ได้จ านวน 
30 คน และมีนายก อบจ. จ านวน 1 คน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายก อบจ. 3 คน 
และ ส.อบจ. จ านวน 68 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 1,357 หน่วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204830 
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16 ธันวาคม 2563 17:04 น.   
"แม่ฮ่องสอน" รณรงค์ให้ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 80 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 ที่บริเวณสนามบิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมโครงการ "เดินสามัคคี ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น และ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมควบคู่ไปด้วย 
คือกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ "เดินสามัคคี ท าความดี สรรค์สร้างเลือกตั้งท้องถิ่น สุจริตโปร่งใส" จากนั้นก็ได้น ากลุ่มพลัง
มวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จ านวนกว่า 300 คน เดินรณรงค์ จากท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ผ่าน ถนนนิเวศ
พิศาล ถนนสิงหนาทบ ารุง และสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนของ
คนไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมกันท าความดีด้วยการท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ของตนเองให้มากที่สุด 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ส าหรับกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ "เดินสามัคคี 
ท าความดี สรรค์สร้างเลือกตั้งท้องถิ่น สุจริตโปร่งใส" เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการออกมาใช้
สิทธิ์ใช้เสียงอย่างสุจริตโปร่งใส และมีความกระตือรือร้นที่จะไปท าหน้าที่ของตนเองไปเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 
2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง 7 อ าเภอ 461 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ จ านวน 175,281 คนมีเป้าหมายที่จะสร้างสถิติมีผู้ออกมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย หรือมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งจังหวัด และมี
จ านวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้มาใช้สิทธิ์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204840 
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ๆ  
Thursday December 17, 2020 10:32 

กกต. แจงขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. 20 ธ.ค.นี ้
 

 ส ำนกังำนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และนำยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 20 ธ.ค. 63 เวลำ 08.00 -17.00 น. 

ณ หนว่ยเลอืกตัง้ที่ทำ่นมีช่ืออยู ่ภำยใตแ้นวคิด "เลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน รว่มกนัใชส้ทิธิ อยำ่งสจุรติโปรง่ใส" หนึง่สทิธิหนึง่เสยีง เข้ำคหูำเลอืก

คนดีมีควำมสำมำรถเขำ้มำบรหิำรทอ้งถ่ิน 

 ในวนัเลือกตัง้ ก่อนออกจำกบำ้นอย่ำลืมเตรียมหลกัฐำนแสดงตน โดยเฉพำะบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวั

ประชำชนที่หมดอำยุ หรือหลกัฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตวัประชำชน เช่น บตัร

ประจ ำตวัเจำ้หนำ้ที่รฐั ใบอนญุำตขบัขี่ พำสปอรต์ เป็นตน้ 

 ส ำหรบัขัน้ตอนกำรลงคะแนนเลอืกตัง้นัน้ จะเริม่จำกตรวจสอบรำยช่ือและดลู  ำดบัท่ี จำกบญัชีรำยช่ือที่ปิดประกำศไวห้นำ้ที่

เลือกตัง้ ยื่นหลกัฐำนแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) แลว้ลงลำยมือช่ือหรือพิมพล์ำยนิว้มือในบัญชีรำยช่ือ 

จำกนัน้จะไดร้บับัตรเลือกตัง้ 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตัง้นำยก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และใหล้งลำยมือช่ือหรือพิมพ์

ลำยนิว้มือบนตน้ขัว้บตัร เขำ้คหูำท ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X) ลงในช่องท ำเครือ่งหมำย 

โดยบตัรเลือกตัง้นำยก อบจ. เลือกผูส้มคัรไดห้นึ่งคน และบตัรเลือกตัง้ ส.อบจ. เลือกผูส้มคัรไดห้นึ่งคนเช่นกนั หำกไม่ตอ้งกำรเลอืก

ผูส้มคัรผูใ้ด ใหท้ ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ในช่องไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด เสร็จแลว้พบับตัรเลือกตัง้ น ำไปหย่อนในหีบบตัรเลือกตัง้

นำยก อบจ. และหีบบตัรเลอืกตัง้ ส.อบจ. ดว้ยตนเอง 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งท้องถ่ินท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด -19 ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งควรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 

ของกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้อยำ่งเครง่ครดั โดยสวมใสห่นำ้กำกอนำมยัหรอืหนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำ เวน้ระยะหำ่งกบัผูอ้ื่นอยำ่ง

นอ้ย 1.5 เมตร ตรวจวดัอณุหภมูิ หำกมีอณุหภมูิสงูเกินกวำ่ 37.5 องศำเซลเซียสหรอืมีไข ้เป็นหวดั หรอืไอ ตอ้งใชช้่องทำงลงคะแนน

ในคหูำลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ไดจ้ดัเตรยีมไว ้และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนเขำ้ไปในที่เลอืกตัง้

และก่อนออกจำกที่เลอืกตัง้ 
 

อำ้งอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3184309 

  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.ryt9.com/s/iq02/3184309
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 10:04 น. 

กกต.ชวน ปชช. ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม ผูส้ื่อข่ำวรำยงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจ้งเชิญชวนประชำชนผูม้ีสิทธิ
เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นจงัหวดัและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) ออกไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ในวนัอำทิตยท์ี่ 
20 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตัง้ที่ท่ำนมีช่ืออยู่ ภำยใตแ้นวคิด “เลือกตัง้ทอ้งถ่ิน รว่มกันใชส้ิทธิ อย่ำง
สจุริตโปรง่ใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเขำ้คหูำเลือกคนดีมีควำมสำมำรถเขำ้มำบริหำรทอ้งถ่ินในวนัเลือกตัง้ ทัง้นี ้ก่อนออกจำกบำ้นอยำ่
ลมืเตรียมหลกัฐำนแสดงตน โดยเฉพำะบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัประชำชนที่หมดอำย ุหรอืหลกัฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตวัประชำชน เช่น บตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ที่รฐัใบอนญุำตขบัขี่พำสปอรต์ เป็น
ตน้ 

 ส ำหรบัขัน้ตอนกำรลงคะแนนเลอืกตัง้นัน้ จะเริม่จำกตรวจสอบรำยช่ือและดลู  ำดบัที่จำกบญัชีรำยช่ือที่ปิดประกำศไวห้นำ้ที่
เลือกตัง้ ยื่นหลกัฐำนแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) แลว้ลงลำยมือช่ือหรือพิมพล์ำยนิว้มือในบัญชีรำยช่ือ 
จำกนัน้จะไดร้บับัตรเลือกตัง้ 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตัง้นำยก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และใหล้งลำยมือช่ือหรือพิมพ์
ลำยนิว้มือบนตน้ขัว้บตัร เขำ้คหูำท ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X) ลงในช่องท ำเครือ่งหมำย โดยบตัรเลอืกตัง้นำยก อบจ. เลอืกผูส้มคัรได้
หนึง่คน และบตัรเลอืกตัง้ ส.อบจ. เลอืกผูส้มคัรไดห้นึง่คนเช่นกนั หำกไมต่อ้งกำรเลอืกผูส้มคัรผูใ้ด ใหท้ ำเครือ่งหมำยกำกบำท (X)ใน
ช่องไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด เสร็จแลว้พบับตัรเลือกตัง้ น ำไปหย่อนในหีบบตัรเลือกตัง้นำยก อบจ. และหีบบตัรเลือกตัง้ ส.อบจ. ดว้ย
ตนเอง 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินท่ำมกลำงสถำนกำรณโ์ควิด-19 เพื่อควำมปลอดภยัของตนเอง และผูอ้ื่นที่อยู่บริเวณที่
เลอืกตัง้ ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้ควรปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ อยำ่งเครง่ครดั โดยสวมใสห่นำ้กำกอนำมยัหรอื
หนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำ เวน้ระยะหำ่งกบัผูอ้ื่นอยำ่งนอ้ย 1.5 เมตร ตรวจวดัอณุหภมูิ หำกมีอณุหภมูิสงูเกินกวำ่ 37.5 องศำเซลเซียส
หรอืมีไข ้เป็นหวดั หรอืไอ ตอ้งใชช้่องทำงลงคะแนนในคหูำลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ไดจ้ดัเตรยีมไว้ และ
ลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนเขำ้ไปในที่เลอืกตัง้และก่อนออกจำกที่เลอืกตัง้ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2488674 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2488674
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วันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 

กกต. ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด 
 

 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเชิญชวนประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้ง
ท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเข้าคูหาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่นใน
วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ เลขประจ าตัว
ประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 
 ส าหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งนั้น จะเริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิด
ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน .) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. 
และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย 
โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่
ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) 
ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง น าไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.
อบจ. ด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่
บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด โดยสวม
ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างกับผู้อ่ืนอย่างน้อย 1.5 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมี
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อน
ออกจากที่เลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381347 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381347
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วนัท่ี 17 ธ.ค. 2563 เวลำ 11:12 น. 

กกต. ชวน ปชช. ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้ 
 

 
 
 กกต.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. 20ธ.ค.นี้ พร้อมเตือนอย่าลืมหลักฐาน
แสดงตน แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด 
 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -
17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ และก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูป
ถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต 
 ส าหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อ และดูล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้
หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมื อในบัญชี
รายชื่อ จากนั้น จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่ 2 บัตรเลือก ส.อบจ. และให้ลงลายมือ
ชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้ง
นายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่ต้องการเลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง น าไปหย่อนในหีบบัตร
เลือกตั้งนายก อบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตัวเอง 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่
บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 2.เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร 3.ตรวจวัดอุณหภูมิ หาก
มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ 4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออก
จากที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ จึงขอเชิญชวนออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640494 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640494
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กกต.ชวน ปชช.ใช้สิทธิเลอืกตั้ง อบจ.-นายกเล็ก 20 ธ.ค.นี ้

 
 ส านัก ง านคณะกรรมกา รกา ร เลือ กตั้ ง  ( กกต . )  เ ชิญชวนประชาชนผู้ มีสิท ธิ  ออก ไป ใช้สิท ธิ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด  ในวันอาทิตย์

ที่  20 ธันวาคมนี้  เวลา 08.00 -17.00 น.  ที่หน่วยเลือกตั้ งที่ มีชื่ ออยู่  

 ทั้งนี้ แนะน าว่า ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร

ประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว

ประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ และ พาสปอร์ต พร้อมขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้น

ระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหา

ลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่

เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000128654 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000128654
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ปธ.กกต.-ชาวมหาสารคามเดินรณรงค์ชวนเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
มหาสารคาม 17 ธ.ค.-  ประธาน กกต.ร่วมกับชาวมหาสารคามเดินรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและ
นายก อบจ. เชื่อ ยอดใช้สิทธิ์ร้อยละ 80 ท าได้ไม่ยาก เผย มหาสารคามมีร้องเรียน 1 เรื่องโพสต์เพสบุ๊ค สร้างความ
เข้าใจผิด 

นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   เป็นประธานเปิดในการเดินรณรงค์เชิญชวน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้  โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงพลัง 

นายอิทธิพร กล่าวว่า  จังหวัดมหาสารคามด้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 บัตร
เสียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวมหาสารคาม  แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ไม่ยาก หากทุก
คนร่วมแรง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เพ่ือท าหน้าที่คัดสรรคนดีไปท า
หน้าที่ปกครองบ้านเมือง   

“ผมไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของบัตรเสีย เพราะได้ย้ าเจ้าหน้าที่ และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
รวมทั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ทราบ” นายอิทธิพร กล่าว และว่า    จังหวัดได้
รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความใน
เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด     .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-601734 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-601734
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 11:50 น. 
กกต. ลุยรณรงค์กระตุ้นคนเข้าคูหาเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เชื่อใช้สิทธิ 80% ท าได้ไม่ยาก 
 

 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วม
แสดงพลัง 

ซึ่งจังหวัดมหาสารคามตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ 
มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่น้อยกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อชาว
มหาสารคาม เป็นอย่างมาก การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคน 
เนื่องจากเป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของตนเอง ให้กับผู้ไปท าหน้าที่ในการบริหาร ปกครอง การพัฒนา ทั้งนี้ นายอิทธิ
พร กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ มีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่แทนตน ในการบริหาร ปกครอง บ้านเมือง อีกทั้ง 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นส าคัญ 

“ส่วนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นจ านวนมาก ไม่ต่ ากว่า 80% บัตร
เสียไม่เกิน 2% เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวจังหวัดมหาสารคาม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ไม่ยาก หาก
ทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการที่จะต้องท าหน้าที่คัด
สรรคนดี ให้คนดีได้ไปท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง” นายอิทธิพร กล่าว 

นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของบัตรเสีย เพราะได้ย้ าเจ้าหน้าที่ และให้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ทราบ ส่วนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง ทางจังหวัดได้รายงานให้ทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2488798 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2488798
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/r6-1.jpg
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17 ธ.ค. 2563 
ประธานกกต.เดินหน้ารณรงค์เลือกตั้ง 
 

 
 

ประธาน กกต.เดินหน้าเดินรณรงค์ชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมย้ าเตือนก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกบัตรประชาชนและหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด 19 
ขณะที่กกต.เผยมีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่องอยู่ระหว่างการรวจสอบ ภายใต้ค าขวัญ "20 ธันวากลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น .ที่สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคามนายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย
ประธานกรรมการการเลือกตั้งและผอ.กกต.มหาสารคามน าหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครื่อข่าย กกต. ฝ่ายปกครอง
นักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. 17.00 น. โดยขบวนรณรงค์ได้ออกจากบริเวณลานหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม ผ่านตลาดสด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เลี้ยวขวาเดินเลียบตามถนนริมคลองสมถวิล ก่อนถึงสี่แยกเจริญราชเดชและเลี้ยวขวากลับมา
ยังจุดเริ่มต้นโดยคณะของนายอิทธิพรได้น าใบปลิวแผ่นพับรณรงค์การเลือกตั้งเข้าไปมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด
และประชาชนที่มาจ่ายตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ออกไปใช้สิทธิกันให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและเลือกผู้แทน
ให้เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง  

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีความส าคัญต่อ
ประชาชนคนไทยทุกคนเพราะถือเป็นการเลือกผู้ที่เข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารปกครองพัฒนาท้องถิ่นแทนพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคนโดยได้ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้า
ทายเป็นอย่างมากและจากการลงพ้ืนที่ได้รับรายงานว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน1เรื่องเป็นการเผยแพร่ข้อความบนโลก
ออนไลน์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหากผลเป็นประการใดทาง กกต.จังหวัด ก็จะแจ้งให้ทางส่วนกลางทราบและ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป พร้อมก าชับต้องพกปบัตรประชาชนและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคระบาดโควิด 19  
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ส าหรับจังหวัดมหาสารคามมีประชากรทั้งสิ้น 962,665 คน มี13 อ าเภอ133 ต าบลแบ่งเขตการเลือกตั้ง ส.อบ
จ.ออกได้ 30 คนมีสมาชิก อบจ.ได้ 30 คนและนายก อบจ. 1 คนมีผู้สมัครสมาชิก อบจ. ทั้ง 30 เขตรวม 109 คน มี
หน่วยเลือกตั้ง 1,079 หน่วยมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 126,893 คนมีคณะกรรมการเลือกตั้งรวม 3,612 คนจึง
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดภายใต้ค าขวัญ"20ธันวากลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นสุจริต
โปร่งใส"   
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378810298 
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17 ธ.ค. 2563 
 จ.มหาสารคาม เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ตั้งเป้าหมายในการ เลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่กินร้อยละ 2 
 

 

 
 
        จ.มหาสารคาม เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 บัตรเสียไม่กินร้อยละ  2 17 ธันวาคม  2563 ณ  สนามหน้าศูนย์ อุทยานการ
เรียนรู้ จังหวัดมหาสารคาม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด การเดิน
รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.
ม ห า ส า ร ค า ม  หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ข้ า ร า ช ก า ร  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์
ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซ่ึง
เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อชาวมหาสารคามเป็นอย่างมาก  
        การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ นับได้ว่ามีความส าคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคน เนื่องจากเป็นการ
มอบอ านาจอธิปไตยของตนเอง ให้กับผู้ไปท าหน้าที่ในการบริหาร ปกครอง การพัฒนาท้องถิ่นแทนตนเอง การเลือกตั้ง

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/17/6cfa8a3a94d70bd609529589403e984b_small.jpg
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/17/f9d8c46b917b786682a8a9032850dbc7_small.jpg
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/17/6b4c1e92f039bc57d2451839bc3322b9_small.jpg
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ครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ค าขวัญที่ว่า "20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น สุจริตโปร่งใส" โดยในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ จากหัวหน้า
ส่ ว น ร า ช ก า ร  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ข้ า ร า ช ก า ร  ก า นั น  ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น  นิ สิ ต  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ต ล อด จ น ป ร ะช า ช น  ผู้ ส น ใ จ แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร
เลือกตั้ง ประมาณ 1,000 คน 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201217114236238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201217114236238
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16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:46 น.   
  ดร.นิว หวด 7 เสือเกียร์ว่าง จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวลหรืออย่างไร? 
   

 
 

16 ธ.ค.63 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ  หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Suphanat 
Aphinyan ดังนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งท าอะไรอยู่? 
จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวล ใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความแตกแยกต่อไปอีกนานแค่ไหน? 
ทุกวันนี้ประเทศชาติก็แตกแยกมากพอแล้ว หรือจะรอให้แผ่นดินลุกเป็นไฟก่อนหรืออย่างไร?  
_______________________ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
...มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือผู้ใดด าเนินการไม่ว่าด้วย
วิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี... 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87040 
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. 
'ไก่ ห้องริ้ว' บุกตลาดเดินหาเสียงโค้งสุดท้าย 
นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว หรือ “ไก่ ห้องริ้ว” ผู้สมัคร นายก อบจ.ราชบุรี เบอร์ 1 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ราชบุรี   ผู้สมัครต่างลงพ้ืนที่กัน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ตามตลาด ชุมชน และหมู่บ้าน เพ่ือเก็บคะแนนเสียงกันคึกคัก เช่นเดียวกับ นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว 
หรือ “ไก่ ห้องริ้ว” ผู้สมัคร นายก อบจ.ราชบุรี เบอร์ 1 และ นายอัครเดช ดิสพงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 1 รวมทั้งเพ่ือน 
ๆ ในนามกลุ่มนิวเจน ราชบุรี เดินลุยหาเสียงเจาะกลุ่มรากหญ้าตลาดนัดวัดไผ่ล้อมพ้ืนที่ ต.บางป่า ตลาดนัดแฟลตทหาร 
พ้ืนที่ ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี พร้อมชูนโยบายผลักดันเศรษฐกิจให้ จ.ราชบุรี ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ
กลุ่ม 

นิวเจนที่จะมาพัฒนาเมืองราชบุรี โดยการลงพ้ืนที่ได้รับความสนใจและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
ประชาชนทั้ง 2 พ้ืนที่ และยังเชิญชวนชาว ต.บางป่า ต.พงสวาย ให้ออกไปร่วมใช้สิทธิ ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ กันเยอะ ๆ 
และให้เลือกคนดี ที่มั่นใจว่าจะมาท างานแทนเราได้ 

นายอรรถพงศ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.ราชบุรี เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่ม NEW GEN 
ได้เดินทางไปทั่ว จ.ราชบุรี เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเกษตรกร , กลุ่มด้านท่องเที่ยว, ด้านการศึกษา และกลุ่มธุรกิจ 
SME เพ่ือเก็บข้อมูลมารวบรวม แล้วมีประเด็นหนึ่งคือ กีฬาและการศึกษา ซึ่งในทุกวันนี้กีฬาและการศึกษาเป็นเหมือน
คู่ขนานที่ต้องพัฒนาเดินไปคู่กันตลอดแต่ไม่มีวันมาบรรจบเจอกัน ได้เคยคุยกับนักกีฬาระดับทีมชาติ ทั้งสมัครเล่น สากล 
เช่น นักฟุตบอล, วอลเลย์บอล อ่ืน ๆ อีกมากมาย ได้ข้อมูลสรุปว่า มีเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาสการเข้าถึงในการเรียนไป
ด้วยและเล่นกีฬาควบคู่กันไปด้วยได้ ปัญหานี้ถือเป็นประเด็นที่น่าจะได้รับการแก้ไข ในอดีตถ้าจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้
จะต้องคัดตัว ฝึกซ้อม เด็กคนไหนที่พ่อ-แม่ หรือโค้ช พอมีก าลังสนับสนุนก็จะท าให้มีโอกาสที่จะได้เดินหน้าต่อไป แต่กับ
เด็กอีกกลุ่มใหญ่มากที่ไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้เพราะไม่มีแรงสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
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“1-2 ปีที่ผ่านมา ได้คุยกับบุคลากรทาง การศึกษาว่าท าไม จ.ราชบุรี เรามีประชากรถึง 7 แสนกว่าคน แต่ไม่มี

โรงเรียนกีฬาทั้ง ๆ ที่จังหวัดใกล้เคียงก็มีกันจะหมดแล้ว ทางกลุ่ม NEW GEN ได้เล็งเห็นปัญหานี้อย่างมาก เพราะเคยพูด
กับเด็กเสมอว่าเล่นกีฬาสิ ห่างไกลยาเสพติด แต่เด็กจะถามกลับมาว่าเล่นกีฬาแล้วยังไงต่อ เราก็ตอบไม่ได้ ถ้ากลุ่มของ
เราได้มีโอกาสได้เข้าไปบริหารจัดการในส่วนของตรงนี้ สิ่งที่ควรจะท า คือโรงเรียนกีฬาเพ่ือที่ให้ลูกหลาน เยาวชนได้มี
โอกาสเท่าเทียมกัน” นายอรรถพงศ์ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813061 
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. 
'วิสุทธิ์' ขอนั่งนายก อบจ.อีกรอบ 
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร อดีตนายก อบจ.พัทลุง หัวหน้าทีม “พลังพัทลุง” ผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง หมายเลข 2 
 

 
 

ที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร อดีตนายก อบจ.พัทลุง หัวหน้า
ทีม “พลังพัทลุง” ซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง หมายเลข 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทีมพลังพัทลุง ผู้สมัคร
สมาชิก อบจ.พัทลุง ทั้ง 30 เขต ในนามทีมพลังพัทลุง และคณะท างานของกลุ่มฯ ที่มีท้ังอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัด 
ตัวแทนศิลปินหนังตะลุง มโนราห์ที่มีชื่อเสียง และผู้น าศาสนาอิสลาม จ านวน 17 คน ได้จัดกิจกรรมเปิดแคมเปญ “ทีมดี 
นโยบายดี มุ่งม่ันพัฒนาพัทลุง” โดยมีบรรดาหัวคะแนนคนส าคัญของ 11 อ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการเดินหน้าหาเสียงของนายวิสุทธิ์ และผู้สมัคร ส.อบจ.พัทลุง นั้น ได้น าระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการหาเสียง การปราศรัยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดในการปราศรัยตามอ าเภอต่าง ๆ นั้น
จะมีการถ่ายทอดสดการปราศรัย และภาพไปยังชุมชนต่าง ๆ ของแต่ละอ าเภอผ่านจอวีดิทัศน์ โดยใช้รถประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มจ านวน 40 คัน โดยไม่ต้องเชิญคนเข้ามารับฟังการปราศรัยเป็นจ านวนมากเหมือนการเลือกตั้งต่าง ๆ ที่ผ่านมา 

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า พลังพัทลุงเป็นทีมการเมืองระดับท้องถิ่นที่กลุ่มคนหลากหลายจากทุกภาคส่วนมารวมกันคิด 
อ่าน ท างานทางการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดยยึดหลัก “คิดด้วยกัน ท า
ด้วยกัน” เพ่ือมุ่งสร้างพัทลุงสู่เมืองกีฬา เมืองการศึกษา เมืองศิลปวัฒนธรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองสีเขียว เมืองปลอดภัย 
เมืองทันสมัย สู่เป้าหมายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุขของพ่ีน้องประชาชน มั่นใจว่านโยบาย “ก้าวไป
ด้วยกันกับ 9 นโยบาย #มุ่งมั่นพัฒนาพัทลุง”  ในครั้งนี้ และผลงานของกลุ่มในด้านต่าง ๆ ในรอบ 8 ปีเศษที่ผ่านมา จะ
ได้รับคะแนนเสียงจากพ่ีน้องประชาชนอย่างแน่นอน ส าหรับตนนั้นหากได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งนายก อบจ.
พัทลุง เป็นสมัยที่ 2 ในครั้งนี้และในครั้งต่อไป จะยุติบทบาททางการเมืองแน่นอน โดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนของกลุ่มคน
หนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง ในนามของกลุ่มในครั้งต่อไป. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813059 
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
'อวยชัย' ผู้สมัครนายก อบจ.มหาชัย ลุยหาเสียง 
นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริเวณลานกิจกรรม ใกล้ทิวลิปสแควร์ หมู่ 12 ถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ต.
อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภายใต้แนวคิด “สมุทรสาครต้อง Change ถึงเวลาต้องเปลี่ยน” โดยมีนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ (ช่อ) วานิช พร้อมคณะก้าวหน้าขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วย
นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 และสมาชิก อบจ. มีประชาชนกลุ่มคนรักอนาคตใหม่ และคน
รักธนาธรฯมาร่วมฟังค าปราศรัยประมาณ 500 คน 

ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านกลุ่มคนปกป้องสถาบันฯ 100 คนเศษฝั่งตรงข้ามของถนนมายืนถือป้ายพร้อมกับเปิด
เครื่องเสียงเพลงหนักแผ่นดินรบกวนการปราศรัยของแกนน านายธนาธรและคณะฯ โดยอ้างว่า แกนน าคณะฯ ทั้ง 3 คน
ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วไม่มีสิทธิมาขึ้นเวทีปราศรัย หากไม่เชื่อจะเคลื่อนย้ายกลุ่มคนทั้งหมดเข้าไปยังลานเวที
ปราศรัย การตั้งเวทีปราศรัยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาคอยควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย 
ซึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดทั้งสองฝ่าย 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ต้องมาคอยดูกันว่า ในวันเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 
ธันวาคมนี้ ประชาชนชาวเมืองมหาชัยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กระแสของคณะผู้น าก้าวหน้า กับความศรัทธาใน
ตัวบุคคลที่จะมาพัฒนาเมืองมหาชัย เสียงของคนเมืองมหาชัยจะเทให้ใคร 20 ธันวาคมนี้ได้รู้กัน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813062 
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16 ธ.ค. 2563-14:53 น. 
 ‘ก้าวหน้า’ อุตรดิตถ์ ชู 5 นโยบาย เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มที่บ้านเรา 
    

 
 

วันที่ 16 ธ.ค. นายปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล ผู้สมัครนายกอบจ.อุตรดิตถ์ หมายเลข 4 คณะก้าวหน้า เปิดเผยว่า 
เชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในจ.อุตรดิตถ์ครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้น อาจได้ลุ้นกันถึงบัตรเลือกตั้งใบสุดท้าย ซึ่งก็ไม่
หวั่นแม้จะต้องสู้ในฐานะม้ามืด โดยเชื่อมั่นในประสบการณ์การเมืองท้องถิ่นของตน ที่เคยเป็นสมาชิกสภาอบจ. อ.ลับแล 
บ้านเกิด 

โดยจะยึดมั่นนโยบายดูแลปัญหาราคาพืชผลการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ เชื่อมั่นตามที่นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ ที่เน้นน้ าว่าท้องถิ่นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนประเทศไทยต้องเริ่มที่บ้านเรา ท าให้ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งเพ่ือให้จ.อุตรดิตถ์ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อครั้งก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ตนก็เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคของจังหวัด 
ในวันนี้เมื่อท างานในฐานะคณะก้าวหน้า ก็อยากเห็นการเมืองท้องถิ่นมิติใหม่ การเมืองท้องถิ่นที่แข่งขันกันด้วยนโยบาย 
ไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่อ านาจและอิทธิพล 

นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า งบประมาณอบจ.อุตรดิตถ์ มีปีละ 400 กว่าล้าน 1 สมัย 4 ปี รวม 1,600 ล้านบาท ถ้า
ผมเข้ามาท าหน้าที่ เงินทั้งหมดต้องบริหารอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใน 5 นโยบายหลัก คือ 1.สุจริตโปร่งใส ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง การประชุมสภา อบจ.ก็ต้องถ่ายทอดสดให้สังคมได้รับรู้ ว่าคนที่ประชาชนเลือกไปแล้วท า
อะไรบ้าง ส.อบจ. ที่เลือกมาแต่ละเขตท าหน้าที่ได้ดีหรือไม่อย่างไร ตรวจสอบฝ่ายบริหารหรื อไม่ หรือยกมือผ่านไม่ตั้ง
ค าถามอะไรเลย 
2.ทรัพย์สินของ อบจ. ที่มีอยู่แล้วต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด จากการส ารวจก็พบว่าเครื่องมือต่างๆ ของ
อบจ.อุตรดิตถ์นั้นมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮ รถบรรทุก เครื่องเจาะบาดาล ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พ่ีน้องเกษตรกร
ต้องการใช้ประโยชน์ การพัฒนาถนนหนทางเข้าสู่เรือกสวนไร่นาก็ด าเนินการ การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลต่างๆ อบจ. ต้อง
น าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชนกับประชาชน บริหารด้วยความรวดเร็ว ให้บริการได้ทันท่วงที 

สนามกีฬาที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ต้องปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย และยังพักผ่อนได้ด้วย เพ่ิม
อุปกรณ์การออกก าลังกายเข้าไปให้เหมาะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมลานอเนกประสงค์ไว้ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็น

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5541821
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5541821
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5541821
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/f1-1.jpg
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พ้ืนที่ให้คนหนุ่มสาวใช้ได้ด้วย เช่น สเก็ตบอร์ด ลานกิจกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ฯลฯ ต้องให้คนทุกเพศทุกวัยสามา รถ
ใช้ได้ 
3.สาธารณสุข ด้วยความเป็นพ้ืนที่ใหญ่ ท าให้ประชาชนในอ าเภอโซนบน เช่น อ.น้ าปาด ฟากท่า บ้านโคก ต้องเดินทาง
กว่า 200 กิโลเมตร เข้ามารักษาโรงพยาบาลในจังหวัด จึงต้องตั้งศูนย์สาธารณสุขในพ้ืนที่ห่างไกล อาจเริ่มที่ศูนย์เฉพาะ
ด้าน เช่น ศูนย์ฟอกไต สนับสนุนไปที่โรงพยาบาลอ าเภอ ยังมีเรื่องศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน มีผู้สูงอายุเยอะ พ้ืนที่
ห่างไกลที่ยังไม่เข้าถึงการสาธารณสุข 
4.การศึกษา นอกเหนือจากเรื่องหลักสูตรแล้ว การศึกษานอกห้องเรียนและคุณภาพชีวิตก็ส าคัญ จะใช้งบประมาณปีละ 
20 ล้านบาท เป็นค่าอาหารเช้าให้นักเรียนในสังกัดอบจ. กว่า 7 พันคน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และดูแลเรื่องหลัก
โภชนาการ 

เปิดเวทีรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ เกิดเป็นนโยบายการศึกษาที่เขาอยากให้มีการสร้างศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ชื่อ'ศูนย์ค้นหาตัวเอง' เพราะคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เชื่อว่าการเรียนไม่ใช่ระบบอย่างเดียว แต่ต้องค้นหาตัวเองให้เจอ ดังนั้นไม่
ว่าจะเรื่องดนตรี กีฬา เกษตร งานออกแบบ ฯลฯ ทุกอย่าง จะมีในศูนย์ค้นหาตัวเองและปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เรายัง
เปิดพ้ืนที่ต่อยอดให้ได้มาแสดงออก ใครอยากท าอะไร มีพ้ืนที่ มีงบประมาณสนับสนุน ทั้ง 9 อ าเภอ ในกรอบกติกาที่
สามารถท าได้ ซึ่งนี่ก็เป็นนโยบายที่มาจากการรับฟังคนหนุ่มสาว 
5.จบปัญหาหมาแมวจรจัด เรื่องนี้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็เกิดจากการเปิดเวทีประชาคมของชาวอุตรดิตถ์ 
ประชาชนได้มามีส่วนร่วมพูดคุยถกเถียงกันแล้วก็เห็นว่าปัญหาหมาแมวจรจัดในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเรื่องส า คัญ ไม่ใช่
ภาพความน่าสงสารที่สัตว์ถูกท าร้ายหรือปล่อยให้อดโซอย่างเดียว แต่ก็เป็นเรื่องสุขภาวะในชุมชน เป็นเรื่องความสะอาด
ของบ้านเมือง จึงมีแนวคิดจะท าศูนย์พักพิงฟ้ืนฟูหมาแมวจรจัด ซึ่งศูนย์นี้งบประมาณไม่ได้ใช้มากมาย มีแค่เพียงพ้ืนที่ 
สร้างโรงเรือน ค่าอาหาร ค่าวัคซีน และค่าจ้างคนงาน รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสัตว์ให้กับ
คนในจังหวัดด้วย 

นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ 20 ธ.ค.นี้เป็นโอกาสส าคัญอีกครั้งที่ชาวอุตรดิตถ์จะได้ร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้
อุตรดิตถ์ ผ่านคูหาเลือกตั้ง เลือกแบบเดิมได้แบบเดิม เลือกแบบใหม่ก็ได้แบบใหม่ 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5541821 
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16 ธันวาคม 2563 - 14:57 น. 
ทักษิณ โพสต์หนุน'พิชัย เลิศพงศ์อดิศร' ชิงนายก อบจ.เชียงใหม่ 
 

 
 
ทักษิณ เขียนจม.อ้อนชาวเชียงใหม่ หนุน ผู้พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ชิงเก้านายก อบจ.เชีียงใหม่ ระบุ ปรึกษาน้องสาว 
หลังถูกทิ้งให้ว่างงาน จึงอยากแชร์ความคิดช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่น เม่ือต้นเดือน ธ.ค. ตอกย้ าซ้ าอีกโพสต์เปิดหน้า 
หนุนผู้สมัครรายนี้ 

จากกรณี ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่
ผ่านมา นายทักษิณ ชินวัตร เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเอง ลงบนแผ่นกระดาษแล้วโพสต์ของในเฟซบุ๊คส่วนตัว 
เพ่ืออ้อนให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ สนับสนุนนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครชิงต าแหน่ง นายก อบจ.เชียงใหม่ โดยระบุ
ว่า  
ปี้น้องจาวเจียงใหม่ตี้เคารพฮักทุกท่านครับ 
วันนี้ผมต้องเขียนจดหมายมาถึงพ่ีน้องชาวเชียงใหม่เพ่ือขออย่าได้ทิ้งผมนะครับ ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคน
ไปบ้าง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้าพ่ีน้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผม ผมคงเสียใจมาก 
ผมอยู่ต่างประเทศกับน้องสาว (นายกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้างว่างมีงานไม่มาก เรามาปรึกษากันว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็น
ฝ่ายค้านเราไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหาประเทศได้ ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยคิดแก้ปัญหาระดับ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเราที่เรารู้ปัญหามากที่สุดได้ เลยต้องรีบเขียนจดหมายมาฝากผู้สมัครนายก 
อบจ.เชียงใหม่เบอร์ 1 พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เพ่ือผมจะได้ใช้สมองซึ่งยังใช้การได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสาวแนะน าการ
แก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านก้องไป ผมก็จะรู้สึกดีว่าได้ใช้เวลาว่างอยู่ต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ที่ได้เห็นอะไร
มากมายในต่างประเทศมาช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของเราได้ 
อยากให้ท่านนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวยงาม มีเศรษฐกิจดี พืชผลเกษตรมีราคาดี 
คนค้าขายทุกระดับค้าง่ายขายคล่อง ยาเสพติดก็หมดไป สิ่งดีๆเหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้าเรามีช่องทาง
เสนอความคิดให้นายกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะให้ก้อง น าไปท าเพ่ือรับใช้ชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเราได้ช่วยพ่ีน้องชาว
เชียงใหม่บ้านเกิดของเราแล้ว 
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ผมขอฝากตวยเน่อ ถ้ายัง บ่าลืมเฮาตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ฮ้ือก าเน่อ 
กึ๊ดเติงหาเจียงใหม่บ้านเฮาขนาดครับ 

จากนั้น วันนี้(16 ธันวาคม 2563) เมื่อเวลา 10.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร ได้โพสต์คลิปวิดีโอสื่อสารถึงชาว
เชียงใหม่อีกครั้ง โดยมีใจความว่า  

ตนต้องการให้ชาวเชียงใหม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เหมือนสมัยที่พรรคไทยรักไทย พรรคเพ่ือไทยบริหาร
บ้านเมือง ซึ่งในช่วงที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะกับนายพิชัย เลิศพงส์อดิศร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ท าให้ทราบว่า คนๆ นี้มีแนวคิดที่ดีในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ผมดีใจในฐานะคนบ้านเกิด จึงขอเชีียร์คนที่ตั้งใจทุ่ มเท 
เพ่ือชาวเชียงใหม่ เชียร์รับฟังความคิดผมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของเรา ก็ขอให้การเลือกตั้ง เอาชนะให้ขาดลอย แต่
ผมมั่นใจชาวเชียงใหม เพราะผมไม่เคยลืมชาวเชียงใหม่ อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน  

 

 
 

 
อ้าอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/451942 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/215972 
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.07 น. 
ฮือฮา! พบป้ายหาเสียงนายก อบจ.กาญจน์ แต่ง 'ซุปเปอร์ฮีโร่กัปตันอเมริกา' 
 

 
 

"สีสันป้ายหาเสียง" ฮือฮาพบป้ายหาเสียงซุปเปอร์ฮีโร่กัปตันอเมริกา เจ้าตัวเผยน้องๆ นักศึกษาคนรุ่นใหม่
ร่วมกันออกแบบให้ "ผมไม่ใช่กัปตันอเมริกานะ แต่ผมเป็นกัปตันเมืองกาญจน์"  

วันที่ 16 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และ 
ส.อบจ.พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 และท่ีผ่านมาผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ.กาญจนบุรี ต่างก็ได้
เดินสายหาเสียงกันในทุกๆพ้ืนที่ของจังหวัด และแน่นอนว่าผู้สมัครทุกทีมทุกคน จะต้องมีป้ายหาเสียงของตนเองไปติดตั้ง
ตามสถานที่ต่างๆทุกคน ซึ่งป้ายหาเสียงส่วนใหญ่ดูแล้วจะคล้ายกันเกือบทั้งหมด 

แต่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรีรายหนึ่งได้น าป้ายหาเสียงที่มีสีสันและสร้างความ
ฮือฮาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากป้ายหาเสียงที่ออกแบบมานั้น เป็นภาพใบหน้าของตัวผู้สมัครเอง แต่การ
ออกแบบนั้นเป็นภาพของซุปเปอร์ฮีโร่กัปตันอเมริกา ที่เป็นพระเอกหนังฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เจ้าของ
ป้ายหาเสียงดังกล่าวก็คือ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือพ่ีเด่น ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี แบบอิสระ “ทีม
กาญจน์ก้าวใหม่” เบอร์ 4 

โดยวันนี้ (16 ธ.ค.63) เมื่อเวลา 13.30 น.ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพบกับ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือ พ่ีเด่น 
พร้อมทีมงานหาเสียงอีก 4 คนขณะหาเสียงใกล้กับสะพานสุดใจ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าว มี
ป้ายหาเสียงข้างติดเอาไว้ 1 ป้าย 

พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือ พ่ีเด่น เปิดเผยว่า ก่อนอ่ืนเลยต้องขอขอบคุณน้องๆคนรุ่นใหม่ ที่เรียนอยู่
ระดับชั้น ม.6 และ ปี 1 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ออกแบบป้ายหาเสียงที่สร้างสีสันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการออกแบบ
ของน้องๆเหล่านั้นเขาสื่อและจินตนาการในตัวของผมเหมือนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กับตันอเมริกา แต่ตัวผมนั้นเป็นกับตัน
เมืองกาญจน์ ซึ่งน้องๆ เขาสื่อว่าผมก็เป็นคนๆหนึ่ง ที่ไม่ใช่ยอมนุษย์และไม่ได้มีพลังวิเศษ แต่ใช้การรวบรวม ซึ่งการที่ตัว
ผมขันอาสามาลงสมัครนายก อบจ.ในครั้งนี้นั้น ผมได้รวบรวมผู้สมัคร สจ.ที่ลงในแต่ละทีม ซึ่งเมื่อเราได้เป็นนายก อบจ.
เราจะรวบรวมผู้สมัครที่ได้เป็น ส.อบจ.มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างจริงจัง น้องๆ ก็เลยออกแบบป้ายหาเสียง
ให้ ที่เขาเรียกว่ากัปตันเมืองกาญจน์ 
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แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พ่ีน้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีว่า วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะถึงนี้ ให้ออกมาใช้
สิทธิใช้เสียงเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะมีบัตรเลือกตั้งจ านวน 2 ใบ ใบแรกเป็นบัตรลงคะแนนเลือกนายก อบจ.ใบที่
สองเป็นบัตรเลือกสมาชิก อบจ.ขอให้เลือกคนที่ดีท่ีสุดที่พ่อแม่พ่ีน้องคิดว่าอยากได้นายก อบจ.ที่ตั้งใจเข้ามาท างาน 

ถามว่าขณะนี้เรามีนโยบายอะไรที่เร่งด่วนที่สุดนั้น ตอบได้เลยว่ามี ซึ่งเรามีนโยบายเร่งด่วนอยู่ 6 นโยบาย เดี๋ยวจะ
มีรถแห่ไปตามพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้า
ไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของเราได้ที่เพจเฟซบุ๊ก พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ได้ทุกเวลา 

"แต่อยากจะบอกกับประชาชนว่าสิ่งที่ผมตั้งใจมากที่สุดคือ หากผมได้เข้ามาเป็นนายก อบจ.สิ่งแรกเลยที่ผม
ต้องการท าคือเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือปากท้องของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ
พ่อแม่พ่ีน้องของเราเป็นรากหญ้า และสิ่งที่สองคือเรื่องของการท าแลนด์มาร์ค ประจ าอ าเภอในการท่องเที่ยว เพ่ือท า
เป็นวันเดย์ทริป ของแต่ละอ าเภอด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นสามารถใช้แอพพลิเคชั่นได้โดยทุกวันนี้เราต้องมา
ใช้แบบลักษณะ 5.0 และอีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผมได้เตรียมพัฒนาระบบ
แอพพลิเคชั่น ที่คล้ายๆกับของ จส.100" 

"ถามว่าหากผมได้หรือไม่ได้เป็นนายก อบจ.จะสามารถร่วมกันท างานกับทีมอ่ืนได้หรือไม่นั้น ขอตอบว่าท าได้ 
เพราะผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ส าคัญผมไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะพวกเราคือกาญจนบุรี การที่ผมขันอาสา
มาในครั้งนี้ คือผมมีความตั้งใจมาพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตัวผม แต่ผลประโยชน์ทั้งหมด
จะอยู่กับพ่ีน้องชาวกาญจนบุรี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกล้าคิดและกล้าท า เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือกาญจน์ก้าวใหม่" 
พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือพ่ีเด่น ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี แบบอิสระ “ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” เบอร์ 4 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539010 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640441 
 
 
 

  

https://www.naewna.com/local/539010
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640441
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 16 ธันวาคม 2563 15:25 น.    
โค้งสุดท้าย “หมอแหยง” ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ชูนโยบาย “สภาประชาชน” ไล่เก็บแต้มคนเมือง พร้อม
ตระเวนเอาใช้คนรุ่นใหม่ 
 

 
 

ที่ตลาดประปายุดใหม่ เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา “หมอแหยง” นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก 
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หมายเลข 3 และหัวหน้ากลุ่มรักษ์โคราช ออกเดินเท้า
ประชาสัมพันธ์แนะน าตัวและชี้แจงนโยบาย “สภาประชาชน” ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า
อุปโภค บริโภค จากนั้นได้เดินทางไปพบนักเรียนที่หอประชุม โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน เพ่ือเก็บคะแนนฐานเสียงคนรุ่น
ใหม่ซึ่งเป็นเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างตัดสินใจจะเลือกใครเป็นนายกฯ 

“หมอแหยง” เปิดเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ เกรงจะไม่มีงานท าที่มั่นคง ถ้าเลือกได้
เป็นเจ้าของกิจการดีที่สุด กลุ่มรักษ์โคราช จึงน าเสนอนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ โดยจัดตั้งสภาประชาชน
เพ่ือใช้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวคิดการพัฒนาโคราชสู่ความเจริญ 

“พร้อมมอบสิทธิสามารถตรวจสอบการเมือง อบจ.ให้มีความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนากลไกรองรับนักศึกษาที่จบ
การศึกษาซึ่งต้องแสวงหางานท าให้ตรงกับสายวิชาที่เรียนและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยใช้
แอปพลิเคชั่นตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ยังไม่มีงานท า จัดหาช่องทางการสมัครงานเพ่ือสร้างความหวังให้บัณฑิตจบ
ใหม่ ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ขอให้มั่นใจเมื่อเรียนจบมีงานท าอย่างแน่นอน” นพ.ส าเริง กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204805 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204805
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201216/1bf31b70e430c7ce9f528a63d289a25f5761936f1aad39b5d5b8d1bbb3e777c2.jpg?itok=QIWmdZJQ
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วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 17:02 น. 
 “ก านันตุ้ย” เล็งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

 
 
“ก านันตุ้ย” เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  ชี้ระบบขนส่ง-สาธารณสุข-อินเตอร์เน็ต สิ่ง
จ าเป็นต้องท าควบคู่กับนโยบายท่องเที่ยว หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน สร้างความสะดวก-ม่ันใจให้
นักท่องเที่ยว 

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า หลังจากท่ีตนได้น าเสนอนโยบายการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดไปแล้วนั้น สิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันเพ่ือให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไป
แบบบูรณาการ คือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กระจายทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เช่น ระบบขนส่งมวลชน การวางระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งจังหวัด เพราะหากเมื่อเรามีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแต่ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยัง
ไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ นักทอ่งเที่ยวที่จะมาก็ไม่มีความสะดวก ดังนั้นเราต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไปด้วย โดยจาก
การลงพ้ืนที่ ตนพบว่าในพ้ืนที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ค่อยถึงและไม่ครอบคลุม ซึ่งตรงนี้เราต้องเร่ง
พัฒนา ทั้งถนน ระบบขนส่งสารธารณะ เพ่ือให้การเดินทางสะดวก ง่ายต่อการขนส่งและไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระบบ
อินเตอร์เน็ตและไฟฟ้าต้องครอบคลุม เพ่ือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถใช้เป็นช่องทางติดต่อซื้อขายสินค้า 
รับจองที่พัก และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วย 

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสาธารณสุข ทุกอ าเภอมีโรงพยาบาล แต่หลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ ท าให้ชาวบ้านต้องเดินทางเข้ามายังในเมือง ท าให้เกิดความไม่สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเกิดความแออัด 
ท าให้โรงพยาบาลใหญ่ท างานหนัก ดังนั้นเราต้องพัฒนาโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่มาตรฐาน รักษาโรคและอาการต่างๆได้ดีมากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างชีวิต
ที่ดีข้ึนให้กับชาวบ้าน รวมทั้งสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้
การที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น จะต้องมีการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะก าจัดของเสีย
และขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาด้านมลพิษตามมา ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีค่า ดังนั้นเรา
ต้องรักษาไม่ให้เสียหายจากการที่เราน ามาใช้ 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A22.jpg
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“ผมตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิด ซึ่งการพัฒนาทุกๆด้านจะต้องท าควบคู่กันไปแบบบูรณาการ เพ่ือให้

สิ่งที่จะท ามีประสิทธิภาพมากที่สุด จากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมารวมทั้งการลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผมเห็น
ว่าแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาอะไร ต้องพัฒนาเรื่องไหนบ้าง ผมอยากให้พ่ีน้องชาวราชบุรีทุกท่านเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวผมและ
กลุ่มพัฒนาราชบุรี พวกเราตั้งใจเข้ามาขับเคลื่อนบ้านเกิดท าให้พ่ีน้องทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ 
ความรู้ และทีมงานที่มีความสามารถหลายๆด้าน เราจะสามารถพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน ”
นายวิวัฒน์ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2488015 
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วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 21:15 น. 
"พรรณิการ์"อ้อนชาวสองแควขอคะแนนเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้า 
 

 
 
พิษณุโลก-“ช่อ พรรณิการ์"ลงพื้นที่เมืองสองแควช่วยผู้สมัครนายกอบจ.คณะก้าวหน้า ระบุชาวบ้านอยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงไม่อยากจมอยู่กับการเมืองแบบเดิมๆ 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ แกนน าคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาช่วยผู้สมัครนายก 
อบจ.พิษณุโลก และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย โดยลงพ้ืนที่ในเขต อ.เมือง โดยบรรยากาศ 
น.ส.พรรณิการ์ ได้ขึ้นรถหาเสียงแห่ตระเวนไปตามถนนสายส าคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและตลาดสด
ร่วมใจ เทศบาลนครพิษณุโลก เพ่ือขอคะแนนจากประชาชน ช่วยนายณชพล พลอาสา ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก คณะ
ก้าวหน้า เบอร์ 2 โดยมีประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบ มาขอถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องด้วย 

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางได้มีประชาชนออกมาดูและฟังการหาเสียงด้วยน้ าเสียงที่แสนหวาน พร้อมประกาศว่า การ
เดินทางมา จ.พิษณุโลก รู้สึกประทับใจที่ประชาชนมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้ โดยมีหลายเสียงบอกว่า 
อยากลองเปลี่ยนแปลงคนใหม่เข้าไปท าหน้าที่ดูบ้าง เพราะอยู่กับการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆมาหลายสิบปี การมาพบ
ประชาชนครั้งนี้ทุกคนตอบรับทักทายดี นับเป็นความหวังของพวกเราว่า การเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นความหวัง 
การเมืองของคนรุ่นใหม่ก าลังเกิดข้ึน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640473 
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วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.29 น. 
จับตาพื้นที่ 2 อ าเภอชายขอบ สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่เลือกนายก อบจ.แปดริ้ว 
 

 
 

จับตาพื้นที่ 2 อ าเภอชายขอบ สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่สนามเลือกตั้งนายก อบจ.แปดริ้ว แม้มีจ านวนประชากร
และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มาก แต่อาจกลายเป็นพื้นที่เชือดเฉือนกันด้วยคะแนนปลาย ที่อาจขยับเข้ามาใกล้หรือสูสีกัน
ในการแข่งขันชิงเก้าอี้ นายก อบจ.คนใหม่ในรอบ 8 ปีเต็มจากการเลือกตั้งครั้งนี้ 

โดยผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตแชมป์เก่า คือ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือนายกไก่ ที่เคยครอบครองต าแหน่ง
อย่างต่อเนื่องมานานถึง 3 สมัย แกนน ากลุ่ม "แปดริ้วโฉมใหม่" ได้น าทีมงานหน้าใหม่จ านวนมาก และทีมงานหน้าเก่า ที่
ยังอาสาปะปนเข้ามาอย่างประปราย สู้ศึกกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ คือ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครหมายเลข 2 อดีต
นายก อบต. และเทศบาลต าบลบางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แกนน ากลุ่ม "ฉะเชิงเทราก้าวหน้า" 

ที่มีผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่ ลงมาร่วมท้าชิงแบบครบถ้วนทั้ง 30 เขต และมีอดีต ส.อบจ.รุ่นเก่า เข้าร่วมลงสู้ศึก
ด้วยเป็นบางส่วน ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มการเมืองใหญ่ "ตระกูล ฉายแสง" ที่พยายามปลุกปั้นผลักดัน "ยศสิงห์" 
ขึ้นมาล้มแชมป์เก่า ซึ่งเป็นอดีตนายกฯ ที่ได้เคยปลุกปั้นขึ้นมาเองกับมือเช่นเดียวกัน แต่หลังเปลี่ยนขั้วทางการเมืองไป
เอนอิงกับทางซีกฝ่ายของนักการเมืองด้านฝั่งรัฐบาล จึงเลิกให้การสนับสนุน  และท าให้การต่อสู้ศึกชิงนายก อบจ.
ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง 2 ขั้วการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจน แม้ยศสิงห์ จะ
เร่งปูพรมเปิดตัวมานานถึงกว่า 2 ปีเต็ม เพ่ือให้ผู้คนทั้งจังหวัดได้เคยเห็นหน้าคร่าตา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตนายกฯ 
คนเก่าแล้ว การคุ้นชินกับประชาชนนั้นย่อมมีอยู่เหนือกว่ากันมาก อีกทั้งอดีตนายกคนเก่า ยังเป็นผู้ที่ขยันท ามวลชน
เดินสายออกงาน ทั้งงานบุญบ้าน งานประชาชน และงานในหน้าที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านมาโดยตลอด
ระยะเวลากว่า 16 ปีเต็มนั้น ย่อมมีความได้เปรียบและปลูกฝังรากลงแน่นลึกอยู่ในใจของผู้คนได้มากกว่า 

ขณะที่ "ยศสิงห์" แม้จะมีข้ัวการเมืองใหญ่เข้ามาหนุนหลังอย่างชัดเจน แต่ทว่ากระแสเดิมของกลุ่มการเมืองบ้าน
ใหญ่หลังนี้ ได้เริ่มอ่อนล้าลงมาในระดับหนึ่งจากผลการเลือกตั้งการเมืองระดับชาติในระยะที่ผ่านมานั้น ได้ท าให้พลาด
โอกาสหลุดเก้าอ้ีต าแหน่ง ส.ส.เขต 1 และเขต 4 ที่ได้เคยครอบครองมานาน อีกท้ังฐานก าลังหลักส่วนใหญ่นั้นยังคงหยุด
นิ่ง ทั้งอดีต ส.อบจ. ที่ยังคงกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

ที่เดิมอดีตคนในบ้านเดียวกันมาแข่งขันกันเอง จนท าให้ต้องหยุดชะงักการลงเล่นการเมืองไปโดยชั่วขณะ เพ่ือ
ลดปัญหาและไม่เกิดร่องรอยของความหมองช้ าระหว่างกัน ทั้งคนในบ้านใหญ่และอดีตนายก อบจ.คนเก่า ซึ่งเคยเป็น
แกนน าหลักส าคัญและอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน 
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เมื่อส่องลึกลงไปถึงการเมืองในระดับ นายก อบต. และ ส.อบต. ตลอดจนเทศบาลท้องถิ่นนั้น ต่างแตกระแหง
แยกยิบปลีกย่อยซอยลงไปจากกันอย่างมากมาย จนแทบไม่อาจจับให้ติดมือ หรือรวบรวมก าลังกันให้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ แต่
สิ่งที่น่าจับตาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ "กระแสของการอยากเปลี่ยน" และความร้อนแรงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต่าง
เบนหน้าหันหนีอดีตนายกฯ คนเก่า ที่มีเงาของคนซีกรัฐบาลยืนอยู่ที่มุมฉากหลัง คือ จุดเปลี่ยนส าคัญต่อการเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ 

โดยเฉพาะตัวแปรที่น่าสนใจ คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอห่างไกลย่านชายขอบสุดเขตของจังหวัด อย่าง อ.
สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ นั้น ที่มวลชนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานพลัดถิ่น ซึ่งมีรากเหง้าดั้งเดิมจากการย้ายถิ่นฐาน
มาจากกลุ่มคนทางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้วนแต่มีความนิยมชมชอบต่อแนวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อสี
ทางซีกของฝ่ายค้านในปัจจุบัน 

แม้จะเป็นเพียงคะแนนเสียงตัวแปรในช่วงปลาย แต่ก็อาจพลิกผันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในการเมือง
ระดับจังหวัดให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก หากผลคะแนนเสียงของคนชิดขอบชาญเมืองออกมาทัดเทียมเท่าหรือสูสีกัน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216105 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 22:54 น. 
 ‘ตระกูลชินวัตร’รุดช่วย ‘พิชัย’หาเสียงโค้งสุดท้ายที่สันก าแพง เสื้อแดงแน่น แห่ให้ก าลังใจ 
 

 
 
“สมชาย” ควง “เยาวเรศ” ช่วย “พิชัย” หาเสียงโค้งสุดท้ายที่สันก าแพง เสื้อแดงมากันให้ก าลังใจพรึบ ลั่นไม่ใช่
คนโง่ รู้ทันอีกฝั่ง ปลุกคลิป “ทักษิณ” เลือกคนของ พท.อย่างถล่มทลาย สมชาย ลั่น ไม่ขอตอบโต้-โจมตีใคร ขอหา
เสียงอย่างสร้างสรรค์ ให้ฝันของ “แม้ว-ปู” เป็นจริงดีกว่า 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านสมหวังข้างปั้ม ปตท.ริมถนนเชียงใหม่-แม่
ออน ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) นายวรชัย เหมะ 
อดีตส.ส.สมุทรปราการ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ อดีตโฆษกกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนน าเสื้อแดง ได้ปราศรัยหา
เสียงช่วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เชียงใหม่ หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ มีประชาชนและกองเชียร์สวมเสื้อแดง ชูป้าย และโบกธงแดง พร้อมน า
พวงมาลัยดอกกุหลาบ มามอบ เพ่ือสนับสนุนและให้ก าลังใจกว่า 5,000 คน 

ต่อมา เวลา 17.30 น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี สามีนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจ๊แดง อดีต
แกนน ากลุ่มวังบัวบาน พร้อมนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์ น้องสาวนายทักษิณ 
ชินวัตร พ่ีสาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สองพ่ีน้องเดินทาง ถึงเวทีปราศรัย ก่อนพบปะทักทาย
ประชาชน และเสื้อแดงสันก าแพง มีแกนน า มอบพวงมาลัย กุหลาบให้ก าลังใจ บางรายเข้าสวมกอดนางเยาวเรศ พร้อม
ถ่าย รูปและเซลฟ่ี เป็นที่ระลึกโดยนายสมชาย และนางเยาวเรศ ได้ยกมือไหว้ขอบคุณ พร้อมจับมือ และชูนิ้วหมายเลข 
1 สนับสนุนนายพิชัย พร้อมกับให้ก าลังใจ น.ส.อนรรฆวี จ ารัสวุฒิกุล หรือเก๋ อดีต ส.อบจ. อ.สันก าแพง ผู้สมัครส.
อบจ.อ.สันก า แพง เขต1 และ น.ส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง หรือปูน เลขานุการส่วนตัวนายสมชาย ผู้สมัคร ส.อบจ. อ.สัน
ก าแพง เขต 2 หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ ด้วย 

นายวรชัย กล่าวปราศรัย ว่า ใครที่ย้ายขั้วย้ายพรรคไป เราไม่ว่า แต่คนเสื้อ แดงไม่ย้ายขั้วไปไหน และไม่ใช่คนโง่ 
ที่ส าคัญเสื้อแดงไม่ใช่ของตายของใคร มีอุดมการณ์ยึดมั่นประชาธิปไตย ไม่ไปร่วมกับเผด็จการ พวกเรารู้ทัน แต่ เก็บไว้
ในใจ อีกฝั่งสร้างภาพ ส.ว.ก๊อง เป็นผู้ร้าย ทั้งท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีบอสกระทิงแดง และไม่เคยถูกด าเนินคดีอย่างใด 

ล่าสุดนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เขียนจดหมายด้วยลายตัวเอง และลงคลิป สนับสนุน นายพิชัย ดังนั้นอย่า
ปล่อยให้นายพิชัย แพ้ที่เชียงใหม่ เพราะเป็น บ้านเกิดนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายสมชาย ซึ่งเป็นเขยชาว

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/76%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B2.jpg
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เชียงใหม่ ดังนั้นศึกครั้งนี้แพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด เลือกตั้งครั้งนี้นายพิชัย ต้องชนะอย่าง ถล่มทลาย ส่วนคู่แข่งขันต้องแพ้
อย่างราบราบ 

เวลา 18.30 น.นายพิชัย ขึ้นกล่าวปราศรัย พร้อมแนะน าทีมงานบริหารก่อนแถลงนโยบายพัฒนาเชียงใหม่ 
จากนั้นนางเยาวเรศ กล่าวปราศรัย สนับสนุนนายพิชัย เพ่ือส่งก าลังใจไปยังนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ เชียร์นายพิชัย 
อยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ด้วย 

กระทั่งเวลา 18.50 น. นายสมชาย กล่าวปราศรัย ว่า ใครโจมตีเจ๊ ว่าท า พท.พัง ไม่รู้ว่าเป็นใคร ถ้าบอกว่า
เป็นเจ๊แดง ก็เป็นเมียผมเอง แต่ผมไม่สนใจไปตอบโต้เรื่องดังกล่าว อยากน าเสนอนโยบายพัฒนาเชียงใหม่  มากกว่า ไม่
อยากรื้อฝอยหาตะเข็บ ส่วนตัวไม่ชอบโจมตีใคร อยากหา เสียงอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นขอชาวเชียงใหม่ สนับสนุนนาย
พิชัย ของ พท. เพ่ือให้ฝันของนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นความจริงดีกว่า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายสมชาย ปราศรัย เสร็จ ได้ปิดปราศรัยเวลา 19.10 น. ก่อนนายพิชัย ลงเวทีมา
พบปะประชาชนและเสื้อแดงที่สนับ สนุนอย่างเป็นกันเอง รวมเวลาปราศรัย 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนแยกย้ายกัน กลับ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2488461 
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16 ธันวาคม 2563 
'ธนาธร' ขอคนระยองเลือก 'ก้าวหน้า' เป็นนายก อบจ.หญิง 
 

 

  
'ธนาธร' ขอคนระยองเลือก 'ก้าวหน้า' เป็นนายกอบจ.หญิง  ร่วมพัฒนาจังหวัดหลังจากชะงักมานาน 13 ปี 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังจังหวัดระยอง รณรงค์หาเสียง
ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งท้องถิ่นช่วย นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ระยอง เบอร์ 2 และผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.อบจ.) ครบทีม ส าหรับการหาเสียงวันนี้เริ่มต้นโดยการขึ้ยรถแห่ที่หอนาฬิกา 
เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ขับวนรอบเมืองไปจนถึงจุดท้ายท้ายที่บริเวณ บขส.เก่า จ.ระยอง 

นายธนาธร กล่าวว่า จังหวัดระยองไม่มีการเปลี่ยนนายก อบจ. มานานกว่า 13 ปีแล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ 
คือโอกาสที่ดีของคนระยองที่จะได้เปลี่ยนแปลง จังหวัดระยองมีงบประมาณท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของ อบจ. ถึง 2,200 
ล้านบาทต่อปี ตนคิดว่างบประมาณขนาดนี้ หากน าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ ลงทุนกับนโยบายที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ตนเชื่อว่าเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนระยองจะดีขึ้นกว่านี้ได้ 

“นี่คือโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ผมอยากจะขอโอกาสจากพ่ีน้องประชาชนให้โอกาสคุณสว่างจิตต์ เข้า
ไปบริหารจังหวัดระยอง คุณสว่างจิตต์ เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ เป็นคนระยองโดยก าเนิด และมีวิสัยทัศน์ด้าน
นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า คุณสว่างจิตต์ มีความเหมาะสมที่จะเป็น
นายก อบจ. ระยอง มากที่สุด ผมขอเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ หากท่านอยาก
เปลี่ยนแปลง มาสร้างระยองที่โปร่ง มาสร้างระยองที่ไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง มาสร้างระบบขนส่งสาคที่ดีไป
ด้วยกัน หากท่านคิดเหมือนกับเรา 20 ธันวาคมนี้ ออกไปเลือกตั้ง กาเบอร์ 2 ให้คุณสว่างจิตต์ เข้าไปบริหารจังหวัด
ระยอง” นายธนาธร กล่าว  
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ด้านนางสว่างจิตต์ กล่าวว่า ตนมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าไปพัฒนาจังหวัดระยอง หากตนได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน สิ่งแรกๆที่ตนอยากจะท าก็คือ การท าระบบขนส่งมวลชนสาธาระให้ดีกว่านี้ โดยจะเปลี่ยนะรถ
สาธารณะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่ตรงต่อเวลา ก าหนดอนาคตของตัวเองได้ โดยในช่วงแรกจะให้ประชาชนใช้บริการฟรี เพ่ือ
ลดต้นทุนการใช้ชีวิตของประชาชน ตนอยากขอโอกาสจากพ่ีน้องประชาชนชาวระยองให้การสนับสนุนตนเข้าไปบริการ
ขับเคลื่อนระยอง ตนมั่นใจว่าจะท าให้คุณภาพชีวิตของคนระยองดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912624 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5542835 
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17 ธ.ค. 2563 05:28 น. 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
 

 
 

“ทักษิณ” อ้อนช่วยเลือก “ส.ว.ก๊อง” 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ลงเฟซบุ๊กเป็นคลิปวิดีโอ มีเนื้อหาสนับสนุน

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ในนามพรรคเพ่ือไทย ระบุว่า “เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อน เขียนจด
หมายถึงพ่ีน้องแต่เกรงว่าจะไม่ได้รับข่าวสารทั่วถึง ขอออกเป็นคลิปวิดีโอพูดกับพ่ีน้องชาวเชียงใหม่อีกครั้ง มาอยู่
ต่างประเทศนานแล้ว คิดถึงเมืองไทย คิดถึงบ้านเกิด จ.เชียงใหม่ เพราะไม่ได้ไปเยี่ยมนานมากแล้ว แต่ยังเป็นห่วงคน
เชียงใหม่ อยากให้คนเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้สิ่งดีๆ เหมือนตอนที่ผมเป็นนายกฯ วันนี้มาย้ าอีกครั้ง ฝากนายพิชัย 
เลิศพงศ์-อดิศร ก่อนตัดสินใจลงสมัคร นายพิชัยแวะมาหาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรานั่งพูดคุยกันถึงแนวคิด แนวคิด
นายพิชัยก็ดี ดีใจที่เขาได้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยลงรับเลือกตั้งครั้งนี้” 
ชีวิตนี้ไม่เคยลืมคนเชียงใหม่ 

นายทักษิณกล่าวต่อว่า “ในฐานะคนบ้านเกิดเชียงใหม่ ต้องเชียร์คนที่จะท าให้บ้านเมืองของเราดี เชียร์คนที่มี
ความตั้งใจทุ่มเทให้พ่ีน้องชาวเชียงใหม่ และเชียร์คนที่รับฟังความคิดของพวกเรา ผมอยากเสนอความคิดไปช่วยพ่ีน้อง
บ้านเรา ขอฝากเชียร์ด้วย วันที่ 20 ธ.ค. ช่วยกันเลือกให้ชนะขาด ไม่อย่างนั้นเขาจะหาว่าคนเชียงใหม่ไม่รักผมแล้ว มั่นใจ
ว่าชาวเชียงใหม่ยังไม่ลืม เพราะผมไม่เคยลืมคนเชียงใหม่ ไม่เคยลืมบ้านเกิด และไม่เคยลืมประเทศไทยเลย ไม่ว่าจะไป
ไหนไปเห็นความเจริญหรือความไม่เจริญ ก็นึกถึงบ้านเรา ถ้ามีโอกาสจะแนะน ารัฐบาลที่เป็นพวกของเราที่พูดกันรู้เรื่อง 
จะแก้ไขปัญหาบ้านเราอย่างไรได้บ้าง ไม่เหมือนทุกวันนี้ อย่างไรก็ขอฝากพ่ีน้องด้วยอย่ารีบทิ้งกัน คิดถึงเมืองเชียงใหม่
มาก” 
“สมพงษ”์ ลั่นไม่เกี่ยวเพื่อไทย 
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นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทยถูกนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
ครอบง าหรือไม่ว่า เป็นสิทธิ์ของนายศรีสุวรรณ แต่ยังมองไม่ออกว่ากรณีนายทักษิณโพสต์สนับสนุนให้ประชาชนเลือก
นายพิชัย เลิศพงศ์-อดิศรนั้น เป็นความผิดหรือเป็นการกระท าของพรรค เป็นเรื่องตัวบุคคลที่เพ่ือนคนหนึ่งชอบพอกัน ก็
ไปบอกพรรคพวกกันให้มาเลือก สามารถท าได้ ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพ่ือไทย ยืนยันพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ถูกครอบง า ตั้งแต่
มาเป็นหัวหน้าพรรค มีคนพูดแบบนี้มาเรื่อย แต่ไม่จ าเป็นต้องไปตอบโต้ 
“ศรีฯ” ยื่นยุบ พท.ถูกครอบง า 

ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ 
กกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระท าการเข้าข่ายเป็นการควบคุม ครอบง า ชี้น าการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ขัด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 28 มาตรา 
29 เป็นเหตุให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย ตามมาตรา 92 (3) และมาตรา 108 ได้หรือไม่ สังคมรู้
เห็นนายทักษิณมีปฏิสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยแนบแน่น สะท้อนว่านายทักษิณมีอิทธิพลเหนือพรรคเพ่ือไทยมาตลอด เข้า
ข่ายยุบพรรคได ้
“ธนาธร” สงสัยเหตุจูงใจ กกต.แฝง 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนการเคลื่อนไหวของแกนน าคณะก้าวหน้า ในศึกเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ว่า เรารวมกลุ่มแบบ
หลวมๆของคนที่อุดมการณ์เดียวกัน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ท าโดยเปิดเผย ท าการเมืองใหม่ที่สร้างสรรค์ ไม่ซื้อสิทธิขาย
เสียง ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน แพลตฟอร์มก้าวหน้าของพวกเราเปิดให้คนธรรมดาต่อสู้กับบ้านใหญ่ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัด
ต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น จ.พะเยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคใต้เกือบทุกจังหวัด ประชาชนไม่มีตัวเลือก แล้วท าไมมาตั้ง
กรรมการสอบก่อนเลือกตั้ง 2 สัปดาห์ ขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแรงจูงใจแอบแฝงที่ท าให้ประชาชนสั่นคลอนความศรัทธา
ไปกับเรา แต่เชื่อว่า กกต.ท าอะไรคณะก้าวหน้าไม่ได้ ทุกจังหวัดมีการส่งผู้สมัครในนามกลุ่มทั้งนั้น เราต่างจากกลุ่มอ่ืน
ตรงไหน ถ้าเราผิดกลุ่มอ่ืนก็ย่อมผิด ไม่มีความกังวลในข้อกฎหมาย แต่เราต้องเสียสมาธิ เสียเวลาอธิบายท าความเข้าใจ 
ยังงงที่คดีความต่างๆมีมาตั้งนาน ท าไมถึงนัดต้นเดือน ธ.ค.หมด เหลือเชื่อจริงๆที่พยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือไม่ให้ตนไปหา
เสียง ยืนยันจะท าเต็มที่เท่าที่ทรัพยากรด้านเวลามี ไม่หวั่นเกรงในสิ่งเหล่านี้ ขอเดินหน้าต่อไป 
กกต.ตื่นรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้าย 

ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อม เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวรณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น
อย่างสุจริตโปร่งใส” นายธวัชชัยกล่าวว่า คาดหวังว่าประชาชนจะออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด ย้ าเตือนประชาชนอย่าลืม
พกบัตรประชาชนและหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ 
 
 
รับลูกตรวจสอบครอบง า พท. 
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นายธวัชชัยให้สัมภาษณ์กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นค าร้องขอให้ยุบพรรคเพ่ือไทย ว่า ต้องตรวจสอบ ค าร้อง
ว่ามีความผิดหรือไม่ จากนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียด เนื่องจากข้อ ร้องเรียนบางเรื่องมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจหยิบยกมาเพียงบางประเด็นจากสื่อมวลชน ต้องตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังให้ละเอียด 
ก่อนตัดสินได้ว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อถามย้ าว่าการโพสต์เชิญชวนบุคคลอ่ืนให้เลือกผู้สมัครคนใดคน
หนึ่งสามารถท าได้หรือไม่ นายธวัชชัยตอบว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรท า รักใครชอบใครให้เก็บไว้ เพราะไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงที่
จะมีหน้าที่เชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเลือกผู้สมัคร 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996232 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1996232
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 09:23 น. 
 ‘คุณหญิงหน่อย’ ขอคะแนน หนุน ‘สมชอบ’ ชิงนายก อบจ.นครพนม ย้ าเร่งแก้ปัญหาปากท้อง 
 

 
 
‘คุณหญิงหน่อย’ ขอคะแนน หนุน ‘สมชอบ’ นั่งนายก อบจ.นครพนม เร่งแก้ปัญหาปากท้อง-สินค้าเกษตร ปลุก
เลือกฝ่ายประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือนครพนม น าโดยนายสมชอบ นิติพจน์ 
ผู้สมัคร นายก อบจ.นครพนม หมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย(พท.) จัดปราศรัยในหลายจุด โดยเน้นย้ าถึงการด าเนินนโยบาย 
และการดูแลพ่ีน้องประชาชนรวมถึงเกษตรกร แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ดูแลช่วยเหลื อยกระดับคุณภาพชีวิต 
รวมถึงเศรษฐกิจปากท้อง 

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ได้ร่วมการหาเสียงและข้ึนเวทีปราศรัย พร้อมกับได้ลง
พ้ืนที่และถือโอกาสพบปะพ่ีน้องประชาชน ชาวจ.นครพนม เดินตลาด พระธาตุพนม รวมถึงตลาดเช้า ขอคะแนน
สนับสนุนให้นายนิติพจน์ ตามพ้ืนต่างๆ พร้อมกล่าวยืนยันกับชาว จ.นครพนมว่า มาช่วยในฐานะส่วนตัว ที่รัก
ประชาธิปไตย เป็นฝ่ายประชาธิปไตย และมาขอความร่วมมือให้ชาว จ.นครพนม ร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นทางออกเดียว ที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และ ท าให้ประชาชนได้อ านาจของตนเองคืน จาก
ฝ่ายรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจ จึงขอเชิญชวน ชาว จ.นครพนม ช่วยกันเลือกฝ่ายประชาธิปไตย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า มานครพนม เพราะรักชาวนครพนม และอยากให้ชาวนครพนม ได้รับการดูแลจาก
รัฐบาลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ถึงแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาตนเองจะช่วยหาเสียง จนชนะการ
เลือกตั้ง ได้ ส.ส.มากกว่าฝ่ายรัฐบาล แต่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ เพราะความบิดเบี้ยวของกติกาทางการเมือง 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/A0012555-9657-4A31-8464-33F27761578D.jpg
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การมีรัฐธรรมนูญที่เอ้ือต่อการสืบทอดอ านาจ มาถึงวันนี้เป็นโอกาสดี ที่จะมาหาทางออก จากปัญหา โดยเฉพาะ
ผู้มีอ านาจละเลยไม่ดูแลทุกข์สุขของ ประชาชน ดังนั้นการเลือกตั้ง อบจ.นครพนม ครั้งนี้ รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ทุก
คน จะต้องมาร่วมกันหาทางรอดในการทวงอ านาจคืน 7 ปีที่ผ่านมา ประชาชนไม่ได้รับการดูแลทั่วถึง แต่รัฐบาลกับใช้งบ
มากกว่า 23 ล้านล้านบาท การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นทางรอดทางเดียว ประชาชน จ.นครพนม จะต้องหันมาเลือก นายสม
ชอบ ซึ่งเป็นคนที่จะสานต่อนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ในระดับท้องถิ่น 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ทุกคนต้องมาร่วมกันตั้งรัฐบาลท้องถิ่น เลือกนายก อบจ.นครพนม และ ส.อบจ.
นครพนม ที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลสืบทอดอ านาจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นจริงจัง เพราะเมื่อเราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ เรา
จะต้องมารวมพลังยึดอ านาจท้องถิ่นคืน ให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้ง เพราะเชื่อว่ารัฐบาลสืบทอดอ านาจจะอยู่
ไปอีกนาน จึงต้องใช้ อบจ.เป็นกลไกในการแก้ปัญหาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาปากท้อง ทั้งราคาผลผลิตการเกษตร ปัญหา
หนี้สินจะต้องลดลง และขอมาท างานพัฒนาช่วยชาว จ.นครพนม อีกคน เพ่ือขอเป็นลูกหลานและตอบแทนชาว
นครพนม ที่เคยช่วยเหลือให้ ส.ส.นครพนม ชนะการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2488590 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216082 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_845666/ 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2488590
https://www.banmuang.co.th/news/region/216082
https://www.innnews.co.th/politics/news_845666/
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วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
เลือกตั้งโคราชวุ่น บัญชีผู้สมัครหาย ปล่อยข่าวถอนตัว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครราชสีมา  ได้เกิดความวุ่นวายกับ
ปัญหาบัญชีผู้สมัครนายก และรูปภาพ ที่ติดไว้บนกระดานที่หน่วยเลือกตั้งหลายแห่ง ปรากฏว่า มีเบอร์ 1, 2, 3 แล้วข้าม
ไปเบอร์ 5 โดยไม่มีเบอร์ 4 และรูปผู้สมัคร คือ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ซึ่งสร้างความสับสนและเกิดความเสียหาย
โดยเฉพาะคู่แข่งมีการไปออกข่าวหรือปล่อยข่าว ว่าถอนตัว 

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์  ผอ.กกต.จว.นครราชสีมา กล่าวว่า กรณีที่มีการร้องเรียนว่ารูปภาพผู้สมัครนายก 
อบจ. เบอร์ 4 ไม่มี หรือหาย หรือตกหล่นไปในหน่วยเหลือกตั้ง ทั้งในพ้ืนที่ อ.คงต.บ้านปรางค์ , อ.เมือง ต.ไชยมงคล, อ.
ห้วยแถลง ต.หลุ่งตะเคียน นั้น เราก็ได้พยายามแก้ไขให้แล้ว  ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากสาเหตุ 1.ลมพัด 2.ถ้ามี
ผู้น าเอาออกไปก็ยังไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิด มีความประสงค์ท าเพ่ืออะไรเรื่องอะไร และ  3.เอกสารที่แจกไปติดที่
กระดานหน้าหน่วยเลือกตั้งอาจจะไม่ครบก็เลยติดไปตามที่ ได้รับแจก ซึ่งในส่วนนี้เราได้ด าเนินการแก้ไขให้ทั้ง 3 จุดที่
ได้รับแจ้งมา และถ้าเกิดพบจุดไหนเราก็ต้องด าเนินการแก้ไข และหากพบมีผู้กระท าความผิดเราก็ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย 

ด้านนายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์  4 กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ทราบว่า การต่อสู้
แข่งขันของคู่แข่งใช้วิธีการแบบไหน มีการไปดึงรูปภาพบนกระดานหน้าหน่วยเลือกตั้งของตนออกในหลายจุด ซึ่งตนได้
แจ้ง กกต.ไปแก้ไขให้แล้ว แต่ตนก็รู้สึกเป็นห่วงว่า ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าคงจะมีการท าลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งเหลือ
ไม่ก่ีวัน ทาง กกต.จะไปตามแก้ไขให้ตนได้ทันหรือเปล่า เพราะมันจะท าให้เราเสียหาย และท่ีส าคัญพอเอารูปของตนออก
เขาก็ไปออกข่าวหรือปล่อยข่าวว่า ตนถอนตัวแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/539075
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 16 ธันวาคม 2020 - 18:22 
 “ปดิพัทธ์”ชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
"ปดิพัทธ์" ชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อวางรากฐานประชาธิปไตย พร้อมขอทุกคนร่วมสังเกตการณ์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 

 
 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสาร มวลชน สภาผู้ แทนราษฎร 
กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่า ตนขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนให้
เดินทางกลับภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือกลับไปเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และเพ่ือเป็นการ
วางรากฐานประชาธิปไตย ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยตัวเอง ในการให้บุคคลที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เข้ามา
พัฒนาการเมืองท้องถิ่นของเรา 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 
20 ธันวาคม 2563 โดยการสังเกตการณ์เลือกตั้งเป็นกระบวนการแห่งประชาธิปไตยที่สามารถท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
โดยสมัครเป็นอาสาสมัครใน www.vote62.com ที่มีประสิทธิภาพในการแสดงผลการเลือกตั้งในปี 2562 และสามารถ
สมัครเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังเกตการณ์เลือกตั้ง และได้ผลที่น่าเชื่อถือว่าการท างานของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 
โปร่งใสหรือไม่ และเพ่ือตรวจสอบ ลดปัญหาด้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_845355/ 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_845355/
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17 ธ.ค. 2563 05:01 น. 
เลือกตั้ง อบจ. รอบ 6 ปี ช้ีชะตาผู้น าดีกว่าเดิม 
 

 
 
เริ่มเข้มข้นทุกขณะ “โค้งสุดท้าย” ก่อนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.
อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) แต่ละคนต่างผุดไอเดียสุดบรรเจิดมาเรียกร้องขอคะแนน
จากประชาชนกันอย่างคึกคัก 

ท าให้บรรยากาศ “การหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น” ในหลายจังหวัดมีสีสันอย่างมากด้วย “ผู้สมัคร” ต่างน า “ลูก
ทีม” ตะลุยออกพบปะชาวบ้าน งัดกลยุทธ์ นโยบาย เรียกความนิยมจากประชาชน และอ้อนขอคะแนนเสียงกันอย่าง
เต็มที่ ก่อนที่เข้าคูหากันในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ต้ังแต่เวลา 08.00-17.00 น. นี้ 

ก่อนหน้านี้ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” ก็สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ
นายก อบจ. ที่เปิดรับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย.2563 ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 8,521 คน แบ่งออกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบจ. 335 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. 8,186 คน 

จ านวนนี้ “ผอ.กกต.ประจ า อบจ.” ไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และ ส.อบจ. 16 คน ส่วนใหญ่
ขาดคุณสมบัติไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มี.ค.62 ที่ไม่แจ้งเหตุจ าเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ในระหว่างหาเสียงนี้
มี “เรื่องร้องเรียนทุจริต 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด” เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง 

การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องถูก “แช่แข็ง” เว้นว่างไปนานกว่า 6-8 ปีนี้ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช วิเคราะห์ว่า 
นับเป็นโอกาสอันดีที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้ง หลังเว้นว่างห่างเหินกันมานาน ท าให้คนตื่นตัวอย่างมาก 

คาดว่า...“การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.” จะมีผู้ออกไปใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 70-80 เพราะมี
ความส าคัญในการดูแลพัฒนาระดับจังหวัดโดยตรง ท าให้ประชาชนต่างมุ่งความสนใจไปยัง “คุณสมบัติผู้สมัครและ
นโยบาย” ที่เป็นหัวใจหลักน าไปสู่การแก้ปัญหา สนับสนุนรักษาความมั่นคง และความผาสุกประชาชน 

แต่ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่า...ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ “พรรคการเมือง” ส่งตัวแทนลงสมัครชิงชัยเก้าอ้ีนายก 
อบจ.ค่อนข้างน้อย สาเหตุจาก “ข้อจ ากัดของกฎหมาย” ที่ไม่ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเข้าด าเนินการใดๆเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ตัดสินในเรื่องการใช้ชื่อ หรือโลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้เช่นเดิม 
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เรื่องนี้ท าให้ “พรรคการเมือง” ไม่เคลื่อนไหวเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เพราะเกรงการถูก
ร้องเรียน และน าไปสู่การพิจารณาออกใบเหลือง หรือใบแดง แต่ก็มีข้อดี คือ เกิดความเสมอภาคต่อผู้สมัครคนอ่ืน เพราะ
ไม่สามารถน า “คนเด่น คนดังในพรรค” เข้ามาช่วยหาเสียง ส่งผลให้ “ผู้สมัครอิสระ” เกิดความเสียเปรียบก็ได ้

ถ้าหากมองด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมพรรคการเมือง หรือการกระจายอ านาจการปกครองส่วน
ท้องถิ่นนี้ อาจต้องปล่อยให้พรรคการเมือง และนักการเมืองทุกระดับ สามารถเข้ายุ่งเก่ียวได้ ยกเว้นในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่ของการด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกับผู้สมัครเท่านั้น แต่ลึกๆ...ในหลายเขตการ
เลือกตั้ง “ผู้สมัคร” มักเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกับ “การเมืองระดับชาติ” ที่มี “พรรคการเมือง” หรือ “ส.ส.พ้ืนที่” คอย
ดูแลให้การสนับสนุนอยู่ราว 60% และอีกประมาณ 40% ก็เป็นผู้สมัครอิสระ ที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับพรรคการเมืองใดๆเลย 

ต้องเข้าใจว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่น” มีความเป็นอิสระให้  “สิทธิประชาชน” ที่ เป็นผู้ เลือก “ตัวแทน
ตัวเอง” ด้วยการตัดสินใจจาก “ผลงาน นโยบาย ทัศนคติด้านบริหารพัฒนา” เพ่ือเข้าไปปกครองในระดับจังหวัด ในการ
ท าหน้าที่กระจายอ านาจ บทบาทหน้าที่ และงบประมาณสู่ท้องถิ่น ด้วยเงินจากรายได้ภาษีพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง เมื่อเป็น
เช่นนี้ “ผู้สมัคร” ก็ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเกี่ยวข้องกับ “พรรคการเมืองระดับชาติ” หรือ “ขั้วอ านาจฝ่ายรัฐบาล” เสมอไป 
ย่อมสามารถบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามได้เช่นเดิม อีกทั้ ง “นโยบายรัฐบาล” ที่จะลงไปในการ
พัฒนาท้องถิ่น อาจต้องฝากภาระหน้าที่นี้ที่ต้องพ่ึงพาผู้น าท้องถิ่นด้วยซ้ า 

ด้วยเหตุเพราะหลัก “การกระจายของท้องถิ่น” ด าเนินการกันมาอย่างถูกต้องด้วยดีอยู่ตลอด ในการให้อ านาจ
อิสระการปกครองตนเองได้ตามสมควร มีงบประมาณรายได้เป็นของท้องถิ่นเอง ซึ่งมีประชาชนท าหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแลการบริหารงานของสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดกลไกตรวจสอบอย่างสมดุลถูกต้อง จริงๆแล้ว
... “การเมืองระดับชาติ” อาจจ าเป็นต้องมาเรียนรู้ “การเมืองท้องถิ่น” ด้วยซ้ า เพราะแม้ประชาชนบางคนไม่ชอบ
ใจ “ผู้น าท้องถิ่น” ในการบริหารมากเพียงใด แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องรอทนให้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี เพ่ือการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ในการปรับเปลี่ยนผู้น าท้องถิ่นชุดใหม่ เข้าไปบริหารแทนชุดเดิม 
แตกต่างจาก “การเมืองระดับชาติ” ไม่พอใจใครแล้วก็มักลาก “คนลงมาชุมนุมกลางถนน” อยู่เสมอ ซึ่งเป็นรูปแบบสวน
ทางกับ “หลักประชาธิปไตย” เพราะบางครั้ง “เรื่องที่ไม่ถูกใจเรา แต่อาจถูกใจคนอ่ืนก็ได้” ดังนั้น “สังคมจะอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบได้” ต้องยอมรับผลการตัดสิน “แพ้ชนะ” ที่เป็นกติกาถูกก าหนดขึ้นมาร่วมกันนี้ 

ในส่วน “ผู้ชนะ” ก็ต้องมี “หัวใจเป็นนักกีฬา” ต้องตระหนักถึง “คะแนนเสียงข้างน้อย” เช่นกัน โดยเฉพาะ
กลุ่มมีความเห็นต่างที่ไม่ได้เลือกตัวเองขึ้นมา เพราะกติกาชิงชัยกันนี้มักต้องจบลง นับตั้งแต่ กกต.มีการประกาศผลแพ้
ชนะของการเลือกตั้งไปแล้ว หลังจากนั้น “ผู้ชนะ” ก็มีหน้าที่ต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน ดังนั้น “นายก 
อบจ.คนใหม่” เข้าไปบริหารชุมชนนี้ ไม่ควรมองข้าม “บุคคลเห็นต่างที่ไปสนับสนุนคนอ่ืน” และท าทีหลงลืมไม่ดูแลคน
กลุ่มนี้ อีกทั้งยังควรตระหนักหลัก “ธรรมาภิบาลในการบริหาร” เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ที่ไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อย “คน
นั้นพวกนี้...คนนี้พวกนั้น” กลายเป็นไร้การเหลียวแลเอาใจใส่กันไปสิ้นเชิง 

เพราะเชื่อว่า “คนแค้นฝังหุ่น” มีอยู่ในวงการเมืองท้องถิ่นมากกว่า 30% ที่รอเหยียบย่ ากลุ่มคนที่ไม่สนับสนุน
ตัวเอง ส่งผลให้มี “บางชุมชน” ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าอย่างที่เป็นมาอยู่นี้ ดังนั้น
ควรต้องพึงระวังเรื่องนี้ เพราะความส าเร็จในการบริหารท้องถิ่น “ประชาชน” ต้องมีส่วนร่วมเสมอ ฉะนั้น “ผู้น าท้องถิ่น
คนใหม่” ก็ต้องเป็น “นักบริหารมืออาชีพ” ที่ไม่ใช่ดูแลพัฒนาเฉพาะฐานคะแนนเสียงที่ได้มาเท่านั้น เพ่ือยกระดับ
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กระจายอ านาจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่ า งแท้จริ ง  ส่วน  “ประชาชน”  ต้องรู้ จักเรียกร้องสิทธิด้ วย
กระบวนการ “กลไกประชาคม” ที่สามารถควบคุมก ากับการท างานฝ่ายบริหารได้อยู่เสมอ 

การนี้ “หลายจังหวัด” ก็สามารถเป็นแบบอย่างได้ดี ที่ไม่ได้บริหารให้เฉพาะกลุ่มบุคคลใดๆ แต่กลับมุ่งพัฒนา
บริหารจังหวัด เพ่ือความก้าวหน้าแก่ทุกคนให้เกิดความทั่วถึงการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ด้วยการจัดสรรล าดับความส าคัญของการพัฒนาตามงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัดนี้ คราวนี้....“การ
เลือกตั้ง อบจ.” น่าจะมีวิวัฒนาการพัฒนาก้าวข้ามขึ้นไปอีก เพราะ “การเลือกตั้งท้องถิ่น” ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป แต่
กลับมักมี พัฒนาการสร้ างองค์ความรู้ ให้กับประชาชนอยู่ เสมอเช่นกัน เ พ่ือน า ไปเป็นหลักการพิจารณา
ปรับเปลี่ยน “ผู้บริหารท้องถิ่น” ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ด้วยซ้ า... 

เท่าที่มีโอกาสติดตาม “นโยบายผู้สมัคร” ในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นนี้  ต่างมุ่งเน้น “เรื่องสุขภาพ
ประชาชน” ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาล แหล่งออกก าลังกาย เป็นต้น และรองลงมา  “เรื่องปากท้อง” ในการยกระดับ
อาชี พ ให้ ช า วบ้ านมี ร าย ได้ เ พ่ิ มขึ้ น  มุ่ ง เ น้ น พัฒนาแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ มื อ ง รองที่ มี อยู่ ใ นทุ กจั งหวั ด  เ พ่ื อ
รองรับ “นักท่องเที่ยว” เข้ามาสัมผัสกับวิถีชุมชน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ถัดมา “เรื่องคุณภาพชีวิต” ทั้งความ
สะอาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

ประเด็นส าคัญ...“ประชาชน” ต้องไปใช้สิทธิ “เลือกคนดี มีคุณธรรม และมีความสามารถ” เข้าเป็นตัวแทน
พัฒนาชุมชน ด้วยการพิจารณา “คุณสมบัติ และนโยบาย” ไม่น าเอาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวตั้ง 
และ “ผู้สมัคร” ก็ต้องแสดงเจตจ านงชัดแจ้งในการเข้าไปบริหารท้องถิ่น ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค 
ส่วน “หน่วยงานภาครัฐ” ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิกันให้มากๆด้วยเช่นกัน 

ย้ าว่า...วันที่ 20 ธ.ค.2563 “ประชาชน” อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือก “นายก อบจ. และ ส.อบจ.” เข้าไปบริหาร
พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม... 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1995896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1995896
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17 ธันวาคม 2563 
'เลือกตั้งอบจ.' ต้องรู้! กางโทษ 5 กระทง ความผิด 'บัตรเลือกตั้ง' 

 
 

 
เปิดคู่มือ “เลือกตั้งอบจ.” ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิกสภา อบจ.วันที่ 20 ธ.ค.นี้ ใช้ “บัตรเลือกตั้ง” 
อย่างไร ไม่ให้ผิดหลักปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

วันที่ 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ เลือกตั้งอบจ. ในสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีตั้งแต่ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2557 ประกาศเมื่อ
วันที่ 25 ธ.ค.2557  

การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศใช้
ตาม "พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562" และ "ระเบียบ กตต.ว่าด้วยวิธีการหา
เสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  2563" เพ่ือให้ผู้สมัคร
ผู้สมัครนายก อบจ.76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คนยึดแนวทางปฏิบัติตามเคร่งครัดแล้ว แต่
ส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดในจ านวน 99,795 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ "กกต." ได้ก าหนดวิธี
ปฏิบัติในวันใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ บัตรประจ าตัว
ประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมี
เลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

นอกจากนี้ถือเป็นครั้งแรกท่ี กกต.จะอ านวยความสะดวกให้ "ผู้พิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ" เป็นพิเศษหรือจัด
ให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอบจ. ภายใต้การก ากับดูแลของ "กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง" แต่ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ยกเว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ ท าให้ไม่สามารถท า
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ จะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้กระท าการแทน โดยความ
ยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น 
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การเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค. จะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็นส าหรับเลือก "นายก อบจ." จะเป็นบัตร "สี
เขียว" และเลือก "สมาชิกสภาอบจ." จะเป็นบัตร "สีชมพู" ซึ่งข้อบังคับใน "พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562" ได้ก าหนด "ข้อห้าม" กระท าความผิดต่อ "บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น" ไว้ 5 ข้อส าคัญที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งต้องพึงระวัง ประกอบด้วย 
"มาตรา 85" ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือ
การออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสน
บาท หรือท้ีงจ าท้ีงปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
"มาตรา 86" ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน หากผู้ใดฝ่า
ฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลส่ีงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้
นั้นมีก าหนด 10 ปี 
"มาตรา 87" ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกต้ีงเพ่ือให้
เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกต้ีง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่น
บาท หรือท้ีงจ าท้ีงปรับ 
"มาตรา 88" ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการ
ใดในบัญชีรายช่ีอผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า มีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน โดยผิดไปจากความจริง หรือ
กระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  1 ปี
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาทหรือท้ีงจ าท้ีงปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมี
ก าหนด 20 ปี 
"มาตรา 89" ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ีงน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้
ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1 ปีหรือปรับไม่
เกิน 2 หมื่นบาท หรือท้ีงจ าท้ีงปรับ 
ทั้งหมดเป็นคู่มือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. ในศึก "เลือกตั้งอบจ." วันที่ 20 ธ.ค.2563 ใน
แนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด. 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912652 
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16 ธันวาคม 2563  
มาแล้ว! เอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' กรอกอย่างไรให้ถูกต้อง! 

 

 
เอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ‘เลือกตั้ง อบจ.’ เขียนแบบไหน? จ่าหน้าซองอย่างไร? ถึงจะถูกต้อง เช็คได้ที่นี่! 

เหลือ เวลา อีก  3 วันก่อนจะถึ งวัน  "เ ลื อกตั้ ง  อบจ ." ในวันที่  20 ธ .ค . นี้  โดยก่อนหน้ าที่ จะถึ งวั น
เลือกตั้ง ทาง กกต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้งยังภูมิล าเนาเดิม ได้ยื่นหนังสือแจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขต 
โดยต้องส่งหนังสือต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือ
ซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13-
19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดูการเขียนเอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
แบบถูกต้อง ตามที่ กกต. ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้คุณไม่เสียเวลาส่งใหม่ และเสียสิทธิในการมีร่วมส่วนทางการ
เมืองอ่ืนๆ เมื่อไม่ส่งเอกสาร ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิแบบ
ถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912591 

 

https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/form.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912591
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.15 น. 
ตอบทุกค าถามชาวแม่กลอง 
น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 5 
 

 
 

น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 5 หัวหน้าทีมตนท างาน เปิดเผยว่า หลายปีที่
ผ่านมาได้เกิดปัญหาต่าง ๆมากมายในจังหวัดสมุทรสงครามท าให้เกิดค าถามตามมา เช่น ท าไมเกษตรกรชาวสวน
สมุทรสงครามได้สิทธิไม่เท่าเทียมกับเกษตรกรจังหวัดอ่ืน ท าไมนักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวสมุทรสงครามน้อยลง ท าไม
ชาวประมงต้องเดือดร้อนเพราะนโยบายของรัฐ เป็นต้น 

ดังนั้นตนในฐานะผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม ซึ่งอาสาเข้ามาท างานเพ่ือชาวจังหวัดสมุทรสงคราม จึง
ก าหนดจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ภายในวัดช่องลม ต าบล     บ้านปรก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. นอกจากตน ทีมบริหาร ผู้สมัคร ส.อบจ. ยังจะมีนายโยธิน ตัน
ประเสริฐ อดีตนายก อบจ.สมุทรสงครามจะร่วมกันแถลงนโยบายแล้ว ยังจะชี้แจงถึงวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาเร่งด่วน
ดังกล่าว และแผนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดในอีก 4 ปีข้างหน้า เพ่ือให้พ่ีน้องชาวสมุทรสงครามได้น าไปเป็นข้อมูล
ก่อนตัดสินใจเข้าคูหาเลือกผู้สมัคร. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813063 
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พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
โค้งสุดท้าย..เวทีท้องถิ่นเมืองเลย 'ส.จ.โก้' ลงหวังโค่น 'นายกอาร์ต' แชมป์เก่า 
ศึกชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เลย และชิงเก้าอี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) สุดคึกคัก และเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ 
 

 
 

สนามการเมืองท้องถิ่นในศึกชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เลย และชิงเก้าอ้ีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สุดคึกคัก และเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งในช่วงโค้งสุดท้าย ผู้สมัครต่างลงพื้นที่กัน
แทบทุกบ้าน ทุกชุมชน เคาะประตู ตะโกนเรียก เพื่อแนะน าตัว และขอคะแนนเสียง แข่งขันกันแบบแพ้ไม่ได้
เด็ดขาด 

จังหวัดเลยมีจ านวน 14 อ าเภอ มีจ านวน 30 เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 500,000 คนเศษ หลังจากที่การ
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ส.
อบจ.) เลย สิ้นสุดลง มีผู้สมัครนายก อบจ. จ านวน 6 คน เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง 
เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ า และสุดท้าย 
เบอร์ 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง โดยมีผู้ลงสมัคร ส.อบจ.เลย รวมทั้งหมด 128 คน จากทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง 

หลายคนจับตาไปที่ นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ หรือ “นายกอาร์ต” อดีตนายก อบจ.เลย เบอร์ 4 ในนามหัวหน้า
กลุ่มพัฒนา ซึ่งได้ส่งลูกทีมลง 26 เขต ส่วนเขตที่ไม่ได้ส่งลูกทีมลง ได้แก่ อ าเภอเมืองเลย เขต 6 อ าเภอผาขาว  เขต 2 
อ าเภอปากชม เขต 2 และอ าเภอวังสะพุง เขต 5 โดยได้รับการสนับสนุนฐานเสียงเดิมจากฟาก “ภูมิใจไทย” และจาก
ฟาก “เพ่ือไทย” ที่มีลูกชายและหลานชายสนับสนุนอย่างเต็มที่ และสนามนี้ดูแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เจ้าตัวเลยขอสู้แบบ
สุดตัว เพ่ือรักษาแชมป์เก่าไว้ให้ได้ และที่ส าคัญต้องการมาสานงานเก่า ก่องานใหม่ นั่นเอง 

ส่วนคู่แข่งที่น่าจับตามอง คือ นายจีระศักดิ์ น้อยก่ า หรือ “ส.จ.โก”้ อดีต ส.อบจ.เลย เขตอ าเภอหนองหิน ที่ลง
สนามในนาม “หัวหน้ากลุ่มทางสายใหม่เปลี่ยนเลย” ได้เบอร์  5 พร้อมส่งลูกทีมสู้ครบทั้ง 30 เขต โดยมีฐานเสียงคนรุ่น
ใหม่ และกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ส่วนหนึ่ง 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขารัฐประศาสนศาสตร์   ระดับปริญญาโท วิทยาลัย
ทองสุข สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เคยเป็น ส.อบต.ปวนพุ ส.อบจ.เขตอ าเภอหนองหิน ผู้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเลยซิตี้ และ
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ผู้จัดการสโมสรฟุตบอลเลยซิตี้ ประธานเลยพรีเมียร์ลีก (ลีกสูงสุดในจังหวัดเลย) ประธานชมรมเครือข่ายลูกค้าลอตเตอรี่
รายย่อยจังหวัดเลย 

การลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. ครั้งนี้ ชูนโยบายหาเสียงไว้ว่า จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร คมนาคม 
การกีฬา และสังคม อันประกอบด้วย สร้างหอชมเมือง สร้างสวนพฤกษชาติโลก ที่ อ.ภูเรือ นาแห้ว ด่านซ้าย สร้างตลาด 
400 ปี สร้างรถไฟเชื่อม อ.เชียงคาน-อ.ปากชม และอีกหลายโครงการที่ต้องการ “เปลี่ยนเลย” ให้ดีกว่าเดิม ซึ่งอาจได้
เสียงของกลุ่มคนในวัยระหว่าง 18-26 ปี ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นับจากมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสุดท้ายปี 
2555 

ส่วนผู้สมัครเบอร์อ่ืน ๆ นั้นข่าวแว่วมาว่า ตอนนี้ก าลังเก็บแต้มด้วยการลงพ้ืนที่เคาะประตูทุกบ้าน เข้าถึงทุก
ชุมชน พร้อมแนะน าตัว รวมทั้งชูนโยบายที่จะพัฒนาและต่อยอด จ.เลย ให้ดีขึ้น ซึ่งมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะการ
เลือกตั้งสนามนี้ว่างเว้นมาหลายปี ชาวบ้านจึงอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจท าให้ จ.เลย มียอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
100 เปอร์เซ็นต์ ก็อาจเป็นไปได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/813057
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16 ธ.ค. 2563-12:45 น. 
ความหงุดหงิดของทักษิณ ชินวัตร ในที่สุดแล้วเป้าหมายหงุดหงิดใคร 

 
 

FootNote: ความหงุดหงิดของทักษิณ ชินวัตร ในที่สุดแล้วเป้าหมายหงุดหงิดใคร 
ไม่ว่าจดหมายน้อยของ นายทักษิณ ชินวัตร เชียร์ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไม่ว่าการโพสต์ข้อความแสดงความ

ไม่พอใจต่อคนที่ออกจาก พรรคแล้วย้อนกลับมาโจมตีพรรคล้วนทรงความหมาย  ไม่เพียงแต่ทรงความหมายต่อการ
เลือกตั้งนายก อบจ.ในจังหวัดเชียงใหม่ หากทรงความหมายต่อการเดินหน้าพรรคเพ่ือไทย  เห็นหรือไม่ว่าขบวนของ
พรรคเพ่ือไทยที่ลงไปในแต่ละพ้ืนที่ ไม่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าภาคเหนือ ไม่ว่าบางพ้ืนที่ในภาคกลางมีความ
คึกคักอย่างยิ่ง  

ยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งมากด้วยความร้อนแรง อ่านได้จากปฏิกิริยาของคนเสื้อแดง อ่านได้จากการออกโรงของ 
นายวรชัย เหมะ ประสานเข้ากับ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ค าถามก็คือ การแสดงออกผ่านจดหมายน้อยและความเห็นของ 
นายทักษิณ ชินวัตร นั้นมีมูลเชื้อในทางความคิดและในทางการ เมืองมาอย่างไร  ใครคือนักการเมืองที่แยกตัวออกจาก
พรรคแล้วหันกลับมาเผา บ้านเก่าของตัวเอง บางคนอาจจะชี้นิ้วไปยังบทบาทและการเคลื่อนไหวของ นายจตุพร พรหม
พันธุ์ ที่เริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายบานปลายออกไปอย่างใหญ่ หลวงกระทบไปถึง"เจ๊"อย่างโจ่งแจ้ง  ท่าทีของ นายจตุพร 
พรหมพันธุ์ อาจก่อความหงุดหงิดบ้าง แต่ก็ไม่รุนแรงและร้ายกาจเท่าใดนัก  เพราะ นายทักษิณ ชินวัตร ย่อมรู้จักตัวตน
และความเป็นจริงของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ยังมีต าแหน่งเล็กๆอยู่ในพรรคไทยรักไทย คิดว่าเพียง
แค่ นายวรชัย เหมะ เพียงแค่ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ก็น่าจะเรียบร้อย 

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าการแยกตัวของบางคนในกลุ่มของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มากกว่าที่เจื้อยแจ้วจ านรรจา
ด้วยค าใหญ่ค าโตที่จะท าให้พรรคหลุดพ้นจากการครอบง าของ"ครอบครัว"มากกว่า  ส่วนจะเป็นใครเชื่อว่า คุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ น่าจะรู้ดีที่สุด ถามว่าเหตุใดตอนที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แยกตัว ตอนที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
แยกตัว กลับมีท่าทีอันอบอุ่นและเป็นไมตรียิ่งจาก นายทักษิณ ชินวัตร  แต่การแยกตัวของบางคนบางฝ่ายในเดือน
ธันวาคมกลับสร้าง ความหงุดหงิดให้จนถึงกับต้องออกมาแสดง"ความเห็น" 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5540545 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5540545
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/FootNote-11.jpg
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16 ธันวาคม 2563 - 15:27 น. 
เพื่อแม้ว ร้าวลึกศึกเจ๊ ฤามนต์เสื่อม  
 

 
 
แตกยับ "ทักษิณ" แบก "เจ๊" อุ้ม "ส.ว.ก้อง" ชน "เดอะตู่" นปช.สายจิตอาสา   

เมื่อวันเกิด ทักษิณ ชินวัตร ปีนี ้คนเสื้อแดงจัดงานจัดงานอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกในดวงใจตลาดมหาลาภ 
คลอง 4(ลาดสวาย) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี มี “พล.ต.ท.ค ารณวิทย์  ธูปกระจ่าง” เป็นประธาน บนเวทีงานวันเกิดคืน
นั้น “ทักษิณ” โทรมาฝากฝังคนเสื้อแดงปทุมธานี ช่วยเลือก “บิ๊กแจ๊ส” เป็นนายก อบจ.ปทุมธานี แต่เมื่อเข้าสู่โหมด
เลือกตั้ง ทักษิณกลับเงียบ ไม่ส่งเสียงมาช่วยบิ๊กแจ๊สเลย ตรงข้ามกับที่เชียงใหม่ “ทักษิณ” ทั้งเขียนจดหมายน้อย และ
ปล่อยคลิปอู้ค าเมือง ให้คนเชียงใหม่เลือก “ส.ว.ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 

พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด แต่ทักษิณให้ความส าคัญกับสนามเชียงใหม่เป็นพิเศษ ราวกับ
ว่าถ้าแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นในสนามบ้านเกิด ตระกูลชินวัตร จะล้มหายตายจากไปในทางการเมือง การตอกย้ าด้วยคลิป
สั้นๆ บอกเหตุผลว่า ท าไมต้องเลือก ส.ว.ก้อง สะท้อนว่า อาการของ ส.ว.ก้อง ไม่สู้ดี และแค่เขียนจดหมายฝากฝังไม่
เพียงพอ 
สาวไส้เจ๊ 

ล่าสุดเมื่อ 16 ธ.ค.2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เฟชบุ๊กไลฟ์ Peace Talk กรณีคลิปอดีตนายก
ฯ ทักษิณแล้ว เขายืน ยันยังรักและเคารพการตัดสินใจของทักษิณ ซึ่งเป็นความแตกต่างในระบอบประชาธิปไตย แล้ว
ความแตกต่างนั้นย่อมจบลงท้ายที่ประชาชนตัดสิน โค้งสุดท้ายนี้ จตุพรได้ยกทีม นปช.ไปช่วยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หา
เสียงที่เชียงใหม่ และเปิดปฏิบัติการ “ไล่ขยี้เจ๊..”  

เจ๊คือใคร? จตุพรไม่บอกชื่อย่อ คนก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมือง “ตู่” บอกว่า ตัวเองโดนวิชามารเล่นงาน ก่อนถูกกล่าวหา
ท าลายชีวิตการต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตย   
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นปช.สายเจ๊ 

หลายคนสงสัยว่า ตู่ จตุพร สวมหัวโขนประธาน นปช. ลุยสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มตัว แล้วบรรดาแกนน า 
นปช.คนอ่ืนๆ คิดอ่านกันอย่างไร 

ดังที่ทราบกัน สองปีก่อน แกนน า นปช.กลุ่มสายเจ๊ น าโดย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ , วีระกานต์ มุสิกพงศ์, ธิดา ถาวร
เศรษฐ, เหวง โตจิราการ,วรชัย เหมะ,พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และก่อแก้ว พิกุลทอง ได้แยกตัวไปเปิดส านักข่าวยูดีดีนิวส์ ที่
อาคารเอเวอรี่ มอลล์ แยกแคราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 

นปช.สายเจ๊ มี “เต้น ณัฐวุฒิ” อยู่ในเรือนจ า ส่วนด้านนอก จึงเป็นหน้าที่ของธิดา ถาวรเศรษฐ โดยแกนน า 
นปช.ปีกนี้ ยังร่วมงานกับพรรคเพ่ือไทย     
นปช.สายจิตอาสา 

ขณะที่แกนน า นปช.อีกปีกหนึ่ง น าโดย จตุพร พรหมพันธุ์ ก าลังสร้างรังใหม่อยู่แถวซอยนวลจันทร์ ย่านวัช
รพล แกนน า นปช.ที่เดินตาม “ตู่ จตุพร” ประกอบด้วย อารี ไกรนรา, เจ๋ง ดอกจิก(ยศวริศ ชูกล่อม) , ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ
, รังษี เสรีชัย, ศักดิ์รพี พรหมชาติ และพรศักดิ์ ศรีละมุล ในช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา นปช.สายนี้ได้ไปร่วมงานกับพรรค
เพ่ือชาติ ก่อนจะแยกทางกับยงยุทธ ติยะไพรัช วันนี้ พวกเขาได้ยกทีมไปช่วย “บุญเลิศ” สู้ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.
เชียงใหม่  

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451946 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451946
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17 ธันวาคม 2563 
 “คุณหญิงนอกพรรค” VS “ทีมเพื่อไทย” หาเสียง อบจ.ต่อยอด “พรรคใหม่” 

 
 

 
ก่อนออกจากพรรคเพื่อไทย “สุดารัตน์” วางไทม์ม่ิง ทิ้งไพ่เก็บแต้ม เพื่อต่อยอดก่อนตั้ง “พรรคใหม่” โยนแรงกดดัน
ให้ทีมบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จนเกือบป่วนไปท้ังอีสาน 

ศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. คือฟางเส้นสุดท้ายที่ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ยอมเดินออกจากพรรคเพ่ือ
ไทย หลังมีโนติสมาจาก “ทีมบริหารพรรคชุดใหม่” สั่งห้ามไม่ให้ “สุดารัตน์” ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครที่พรรคให้การ
สนับสนุนหาเสียง 

มีการคาดโทษ “ผู้สมัครนายก อบจ.” ขู่กันหนักว่า หากใครไฟเขียวให้ “สุดารัตน์” ช่วยลงพ้ืนที่หาเสียง ทาง
พรรคจะไม่ออกแรงช่วย แต่หลายพ้ืนที่ ไม่สน-ไม่แคร์ เพราะมองว่า “สุดารัตน์” ยังป็อบปูล่าในหลายพ้ืนที่เช่นกัน ที่
ส าคัญบรรดาทีมบริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่ แม้คนในวงการการเมืองรู้จักมักคุ้นกันดี แต่ “ชาวบ้าน” ไม่มักคุ้นด้วย
หากลงพ้ืนที่หาเสียงอาจไม่มีกระแสเท่า “สุดารัตน์” ส่งผลให้ ผู้สมัครนายก อบจ. หลายพ้ืนที่ต้องไหว้วานให้ “สุดา
รัตน์” เข้ามาช่วย อีกเหตุผลที่ “ผู้สมัครนายก อบจ.” ไม่แคร์ เพราะค่าใช้จ่ายเกือบทุกบาททุกสตางค์ แทบไม่ได้รับการ
อุดหนุนจากพรรคส่วนใหญ่ต้องควักกระเป๋าตัวเอง 

เมื่อชื่อของ “สุดารัตน์” สามารถชูโรงได้ ฝั่งทีมบริหารพรรคจึงอยู่เฉยไม่ได้ พยายามคิดใหม่ แต่กลับท าแบบ
เก่า ด้วยการดึง “สารวัตรเหลิม” ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง มาช่วยลงพ้ืนที่หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย โดยพรรคเพ่ือไทยจัดทีม
ปราศรัยจากส่วนกลางลงไปช่วยหลายจังหวัด  วันที่ 12 ธ.ค.2563 “ร.ต.อ.เฉลิม” มีคิวเดินสายไปชายขอบทุ่งกุลา
ร้องไห้ เปิดเวทีปราศรัยช่วย มังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 

ขณะที่ “สุดารัตน์” ย่องเงียบไปหาเสียงนายก อบจ.แถวอีสาน 4-5 จังหวัด โผล่ไปเที่ยวเมืองน่าน เมื่อ
วั น ที่  9 ธ .ค .2563 แ ล ะ แ ฉ ล บ ไ ป ช่ ว ย ห า เ สี ย ง ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร น า ย ก  อ บ จ .น่ า น  เ พ ร า ะ เ มื่ อ ป ล า ย
เดือน ต.ค.2563 กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย มีมติให้ "นพรัตน์ ถาวงศ์" อดีตประธานสภาอบจ.น่าน เป็นผู้สมัคร
นายก อบจ.น่าน สังกัดพรรคเพ่ือไทย โดยการรับรองของส .ส .น่านทั้ง 3 เขต สิรินทร รามสูตรหมอชลน่าน ศรี
แก้ว และ ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

81 

 

ขณะที่กติกาของ กกต. มีข้อห้ามไม่ให้ ส.ส. หรือข้าราชการการเมืองไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ. “หมอ
ชลน่าน” จึงใช้วิธีเชิญ “สุดารัตน์” และครอบครัวไปท่องเที่ยวเมืองน่าน จังหวะนั้น “สุดารัตน์” จึงไปหาเสียง
ช่วย นพรัตน ์ถาวงศ์เป็นการส่วนตัว ไม่เก่ียวกับ ส.ส.น่าน เพ่ือไทย  

ด้าน “ร.ต.อ.เฉลิม” ไปเหนือมาแล้ว จึงเตรียมไปอีสานต่อ ช่วงต้นเดือน ธ.ค.2563 “หมอชลน่าน” ได้ไปร่วมสุม
หัวคิดกับ อดิศร เพียงเกษ พร้อม ส.ส.เพ่ือไทยบางส่วน ที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของอดีตแกนน าเพ่ือไทยคนหนึ่งแถวเขา
ใหญ่ก่อนหน้านั้น อดิศร สุทิน และหมอชลน่าน ได้พบปะพูดถงึอนาคตการเมืองพวกเขาเป็นระยะๆ 
ขณะเดียวกันวันที่ 10 ธ.ค.2563 “มังกร ยนต์ตระกูล” กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่า พงศ์เทพ เทพกาญจนา อนุสรณ์
เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรค และอรุณี กาศยานนท์ โฆษกพรรค จะมาเปิดเวทีปราศรัย 3 อ าเภอคือ เกษตรวิสัย ศรี
สมเด็จ และอาจสามารถ ตามแผนการหาเสียง วันที่ 12 ธ.ค. “ร.ต.อ.เฉลิม” และอดิศร เพียงเกษ ก็จะเดินทางมาหา
เสียงช่วย “มังกร” เช่นกันจริงๆ แล้ว “มังกร” ไม่ใช่ผู้สมัครนายก อบจ. ที่พรรคเพ่ือไทย มีมติส่งสมัครนายก อบจ. ใน
นามพรรค แต่อนุญาตให้ใช้โลโก้พรรคได้ จึงมีค าถามว่าเหตุใด “บิ๊กเนมเพ่ือไทย” จึงลงมาหาเสียงช่วย “มังกร” คง
เข้าใจว่า  สืบเนื่องจาก  “สุดารัตน์” เคยช่วย“มังกร” หาเสียงถึง  2 ครั้ ง แถมคู่แข่งในสนามร้อยเอ็ดปล่อย
ข่าว “มังกร” สมคบกับ “สุดารัตน์” ในฐานะคนนอกพรรคแอบอ้างชื่อพรรคเพ่ือไทย ด้วยเหตุนี้ “เศกสิทธิ์ ไวนิยม
พงศ์” อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด กุนซือของ “ทีมมังกร” จึงประสานขอให้ “บิ๊กเนมเพ่ือไทย” ช่วยจัดทีมปราศรัยมาโดย
ด่วน เพ่ือตอบโต้กระแสข่าวข้างต้น 

หากกางปฏิทินย้อนกลับไปพบว่า “สุดารัตน์” เดินสายไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายก อบจ. พรรคเพ่ือไทยใน
ภาคอีสาน หลายจังหวัด ท่ามกลางความประหลาดใจของคอการเมือง 
วันที่ 8 พ.ย.2563 อดีตประธานยุทธศาสตร์เพ่ือไทย ไปเดินหาเสียงช่วย สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม ที่
ลงสนามป้องกันแชมป์ในนามพรรคเพื่อไทย 
วันที่ 14 พ.ย.2563 "สุดารัตน์" ไปหนองบัวล าภู ร่วมเวทีปราศรัยของ "วิชัย สามิตร" อดีต ส.ส.หนองบัวล าภูหลายสมัยที่
ลงสมัครนายก อบจ. สังกัดพรรคเพ่ือไทย เฉพาะสองกรณีนี้มีกระแสข่าวว่า “แกนน าพรรคตัวจริง” ต่อสายไปถึงผู้สมัคร
นายก อบจ.ทั้ง 2 จังหวัดว่า “สุดารัตน์” ไม่มีหน้าที่ไปช่วยใครหาเสียง เพราะลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรค
แล้ว หากผู้สมัครนายก อบจ.คนใด ต้องการทีมส่วนกลางไปช่วยหาเสียงให้ติดต่อมาที่พรรคโดยตรง 
วันที่ 17 พ.ย.2563 “สุดารัตน์” ยังเดินทางมาหาเสียงช่วย มังกร 
และวันที่ 30 พ.ย.2563 “สุดารัตน์” ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรค แต่แม้จะลาออก แต่ "สุดารัตน์” ก็ไม่หยุดลงพ้ืนที่
เพราะรับปากผู้สมัครไว้หลายพื้นท่ี 
วันที่ 2 ธ.ค.2563 ไปขึ้นเวทีปราศรัยของ “มังกร” ที่หน้า สภ.โพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 3 ธ.ค.2563 ข้ามแดน
ไปทาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ช่วยหาเสียงให้กับ “เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ 
สังเกตได้ว่า “ทีมงานเฉลิมขวัญ” ไม่อยากให้การมาช่วยหาเสียงของ “สุดารัตน์” เป็นข่าว เพราะเกรงใจ “บิ๊กเนม
พรรค” แต่ทีมงานเจ้าแม่เมืองหลวง ปั้นข่าวนี้จนได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป 
จะเห็นว่า ก่อนออกจากพรรคเพ่ือไทย “สุดารัตน์” วางไทม์ม่ิง ทิ้งไพ่เก็บแต้ม เพ่ือต่อยอดก่อนตั้ง “พรรคใหม”่ โยนแรง
กดดันให้ทีมบริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม ่จนเกือบป่วนไปท้ังอีสาน 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912732  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912732
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 08:10 น. 
 “เพื่อไทย-ก้าวหน้า” สู้ศึกชิง อบจ. ประชาธิปัตย์ฟัดกันนัว “บ้านใหญ่” ลุ้นลอยล า 
 

 
 

อีกแค่อึดใจเดียว จะถึงวันเปิดหีบสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก 
อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สมาชิกสภา อบจ.)  ซึ่ง อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด ครอบครอง
งบประมาณประเทศกว่า 8 หม่ืนล้านบาท และศึกชิงเก้าอ้ีผู้บริหารท้องถิ่นรอบนี้ส าคัญกว่าครั้งไหน ๆ เพราะมีพรรค
การเมืองระดับชาติ กระโดดเข้ามาสนับสนุน “อย่างเป็นทางการ” 

ต่างจากอดีตที่การเมืองท้องถิ่นเป็นของกลุ่มทุนบ้านใหญ่-ตระกูลการเมืองในจังหวัด และมีพรรคการเมือง
ระดับชาติเป็นแค่สปอนเซอร์-กองหนุน คู่ท่ีต่อสู้กันชัด ๆ คือ พรรคเพื่อไทย กับคณะก้าวหน้า ส่วนที่เหลือยังยึดการสู้รบ
ในต าราอดีต มีพรรคการเมืองหนุนอยู่เบื้องหลัง สู้เป็นกลุ่ม ๆ รักษาเก้าอ้ีเดิม “คณะก้าวหน้า” ของ “ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ” และคณะ ทุ่มทุนส่งผู้สมัครนายก อบจ.มากถึง 42 จังหวัดหวังล้มบ้านใหญ่ หักปากกาเซียนรอบ 2 
ก้าวหน้าย้ าจุดยุทธศาสตร์ ในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้าย “คณะก้าวหน้า” จึงจัดทัพใหญ่ จรยุทธ์ทั้งบนพื้นดินและใน
โซเชียลมีเดีย น าโดย “ธนาธร-ปิยบุตร แสงกนกกุล-พรรณิการ์ วานิช” 3 หัวหอก 

“ช านาญ จันทร์เรือง” กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักการเลือกตั้งท้องถิ่น พูดถึงการ
หาเสียงในช่วงสุดท้ายว่า จะมีการเดินสายลงพ้ืนที่ให้มากที่สุด จะลงพ้ืนที่ในจังหวัดที่สูสี เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ ต้องลง
ไปปราศรัยย้ าจุด เราใช้เทคโนโลยีมาช่วย มีการประเมินตลอดเวลา คณะก้าวหน้ามีคะแนนสูสีกับผู้สมัครกลุ่มอ่ืน ๆ ผล
การตอบรับดีกว่าที่คาด 
ร้องเอาผิดขบวนการไล่ “ธนาธร” 

แม้ว่า “ธนาธร” และพวก จะเจอขับไล่ในบางพ้ืนที่ แต่ “ช านาญ” ไม่กังวล “ผมเห็นเหตุการณ์มีมาไม่กี่คน 
เช่น นครสวรรค์ เป็นพวกมืออาชีพร่วมกับคนในพ้ืนที่ มาไล่แล้วถ่ายรูปน าไปลงในโซเชียลมีเดีย เสร็จแล้วก็ไป ซึ่งผิ ด
กฎหมายเลือกตั้งชัดเจน เพราะเป็นการขัดขวางการรณรงค์หาเสียง และกฎหมายเลือกตั้งเห็นชัดว่า ห้ามน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยว แต่มีบางพ้ืนที่มาชูป้ายว่าเราล้มสถาบัน ซึ่งผู้สมัครได้ไปแจ้งความไว้แล้ว” 
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จากการวิเคราะห์ของแกนน า ในช่วงแรกที่คนไม่พอใจม็อบเยาวชนปลดแอก คณะราษฎร จึงมาระบายกับนายธนาธร 
แต่กลับมีคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามมาผสมโรง เพราะเขาคิดว่าแพ้แน่ ๆ จึงมีการจ้างวานมาจึงต้องฟ้องและร้องเรียนกับ กกต. 
แม้ตอนนี้ กกต.ยังเฉย ๆ แต่ กกต.ก็อาจให้ใบเหลือง-ใบแดงตามหลัง 
“ช านาญ” ไม่จ านนต่ออิทธิพลบ้านใหญ่ “เราอาศัยการเดิน อาศัยการท าความเข้าใจ อาศัยโซเชียลมีเดีย บอกได้เลยว่า
พวกบ้านใหญ่ทั้งหลายในจังหวัดที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร คนบ้านใหญ่เขาไม่เคยเดินหาเสียง มีแต่การแจกช่วงโค้ง
สุดท้าย แต่มาปัจจุบันนี้เขาเดินเกือบทุกจังหวัด ชลบุรี เดินกันจนเป็นลม นครปฐม สมุทรปราการ เดินกันหมด  นี่คือ
ความเปลี่ยนแปลง” 
“บ้านใหญ่ที่มีเครือข่ายไม่ถึงกับได้เปรียบคณะก้าวหน้า การชนะเลือกตั้งอาจไม่หมู แม้จะไม่ชนะบ้านใหญ่ทุกที่ แต่เชื่อ
ว่าครั้งนี้จะมีหักปากกาเซียนหลายที่ เหมือนตอนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 แน่นอน ทุกที่มีความหวังเพราะกว่าจะส่ง
ผู้สมัคร เราได้คัดแล้วคัดอีก กระแสตอบรับก็ดีกว่าเลือกตั้งปี 2562 ด้วย” 
เพื่อไทยรุก เคาะประตูโค้งท้าย 

ขณะที่พรรคเพ่ือไทย ส่ง 29 ขุนพลลงเลือกตั้งนายก อบจ.ในนามพรรค วางกลยุทธ์ในโค้งสุดท้าย จัดชุดใหญ่ลง
พ้ืนที่ปราศรัยให้มากท่ีสุด น าโดย “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง” ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ เป็นตัวชูโรง หมุนวนใน
พ้ืนที่ที่เพ่ือไทยแข็งแกร่งโดยเฉพาะอีสานเหนือ อีสานตอนกลาง เว้นอีสานตอนใต้ สุรินทร์ -บุรีรัมย์-โคราช ให้กับภูมิใจ
ไทย ทีมหาเสียงเพ่ือไทย มีทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน และอดีตคนเพ่ือไทย-แกนน าเสื้อแดง ที่แวะเวียนไปขึ้นเวทีปราศรัย อาทิ 
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย, นายอดิศร เพียงเกษ นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย นาย
พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีต รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   แบ่งสาย-
หมุนวน ร่วมกับ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่ วันละ 2-3 เวที สลับกับการเดินเคาะประตูเรียกคะแนน ยิ่งเข้าใกล้วันหย่อนบัตร 
คนในเพ่ือไทยต้องยิ่งปั้นคะแนน ในจังหวัดที่แพ้ไม่ได้ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ฐานที่มั่น ทักษิณ-เพ่ือไทย ซึ่งท าให้การ
เลือกตั้งดุเดือดที่สุดในภาคเหนือ เพราะเป็นศึกสายเลือดคนเพ่ือไทย เครือข่ายทักษิณ  โดยเพ่ือไทย ส่ง “นายพิชัย เลิศ
พงศ์อดิศร” อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับ “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” น้องสาวทักษิณ ชินวัตร สู้ศึกกับ นายบุญ
เลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่มี “ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์” หลานสาวเป็น ส.ส.พรรค
เพ่ือไทย และทั้งที่ซุ้มการเมือง “บูรณุปกรณ์” ผูกติดกับ “พรรคทักษิณ” มาตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชน และเพ่ือ
ไทย ซึ่งมีหัวหอกเสื้อแดง “จตุพร พรหมพันธุ์” ไปช่วยหาเสียง 

ซึ่งก่อนหน้านี้ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” 2 นายกฯชินวัตร ส่งจดหมายน้อยข้ามโลกถึงโหวตเตอร์เชียงใหม่ ให้ช่วย
เลือก “พิชัย” แต่บางช่วงการปราศรัยของ “จตุพร” ตั้งใจแทงข้างหลังไปถึง “ทักษิณ” และเครือข่าย พูดถึง “เจ๊” ท า
ให้เพ่ือไทยพังมานักต่อนัก ส.ส.ในเพ่ือไทย ที่เฝ้ามอนิเตอร์แนวโน้มผลเลือกตั้งท้องถิ่น มองว่า สนามเลือกตั้ง
เชียงใหม่ “พิชัย” ยังตามหลัง “บุญเลิศ” อยู่ แต่เมื่อมี “จตุพร” ไปหาเสียงเหน็บแนม “เจ๊” อาจท าให้กระแสตีกลับ 
ท าให้คะแนน “พิชัย” ตีตื้นขึ้นมารดต้นคอ “บุญเลิศ” แต่ใครก็รู้ว่าสนามเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นการ “เดิม
พัน” ของทักษิณ ที่ยอมทุ่มเขียนจดหมายน้อยมาสนับสนุน หากแพ้ สัญลักษณ์ทักษิณจะสั่นคลอนทันที 
บ้านใหญ่ภาคเหนือ รักษาเก้าอี้ 

ขณะที่จังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ จ.เชียงราย มีการขับเคี่ยวระหว่างซุ้มการเมืองบ้านใหญ่ เมื่อคนเพ่ือไทย เจอกับ
อดีตเพ่ือไทย โดยเพ่ือไทยส่ง น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ทีมเจียงฮายยิ้มได้ ลูกสะใภ้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
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พรรคเพ่ือไทย ต้องเจอกับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ในนามอิสระ ซึ่งเป็นลูกสาวนายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต 
ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยมี นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต ส.ว. มาเป็นตัวเลือก 
พะเยา เป็นงานหินของ “คณะก้าวหน้า” นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ที่ต้องสู้ในถิ่นพลังประชารัฐเข้มข้น ต้องชนกับ “อัค
รา พรหมเผ่า” น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ 
ส่วน จ.ก าแพงเพชร “บ้านใหญ่รัตนากร-ตระกูลการเมือง” ในนามพลังประชารัฐ เป็นสปอนเซอร์ของ นายสุนทร 
รัตนากร อดีตนายก อบจ.-น้องชาย “วราเทพ รัตนากร” ในนาม “กลุ่มหมอทร” โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ ในนาม
คณะก้าวหน้า ขออาสา “ล้มช้าง” 
กลาง-ตะวันออก-อีสานสู้เข้มข้น 

ภาคกลางก็สู้กันดุเดือดเข้มข้น เพราะมีบ้านใหญ่-ตระกูลการเมืองหลายซุ้มเป็นเจ้าของพื้นที่ เริ่มจากนครปฐม มี
ผู้สมัครกันถึง 6 คน นายชัชวาล นันทะสาร  จากคณะก้าวหน้า ต้องเจอ  “สายแข็ง” นายจิรวัฒน์ สะสม
ทรัพย์ หรือ “เสี่ยหนึ่ง” แห่ง “บ้านใหญ่สะสมทรัพย์” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “ไชยา สะสมทรัพย์” อดีต ส.ส.
นครปฐมหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ยังมี นายพเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายก อบจ. 4 สมัย ลงสู้ศึกด้วย 
จังหวัดชัยนาท-ขาใหญ่นาคาศัย หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ.-น้องชาย “อนุชา นาคาศัย”
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ-รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี “นอนมา” โดยมี หมายเลข 2 นายสุรพงษ์ สะอาด 
ลงอิสระ 
ภาคตะวันออก อาทิ จ.ระยอง “ตระกูลปิตุเตชะ” ของ “ปิยะ ปิตุเตชะ” อดีตนายก อบจ.ระยอง หลายสมัย ที่มี
เครือข่าย-สาขาในพ้ืนที่ เช่น นายเศรษฐา ปิตุเตชะ หรือ “ส.จ.เปี๊ยก” อดีตประธานสภา อบจ.ระยอง นายธารา ปิตุเต
ชะ ส.ส.ระยอง-“หมอตี”๋ สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งพรรคสีฟ้า-ประชาธิปัตย์ 
ด้านสนามเลือกตั้ง จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม ทีมเรารักชลบุรี ว่ากันว่าเป็นตัวเต็ง เพราะ “สุชาติ ชมกลิ่น” คลื่นลูก
ที่ 3 แห่งชลบุรี “ยอมถอย” ไม่ส่งคนหักเก้าอ้ีนายก อบจ. เจอกับ น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง คณะก้าวหน้าเปลี่ยน
ชลบุรี มีนายเกรียงไกร กิ่งทอง-พรรคเพือ่ไทย เป็นตัวสอดแทรก 
จังหวัดสระแก้ว-บ้านใหญ่เทียนทอง ส่ง นางขวัญเรือน เทียนทอง น้องสะใภ้ “เสนาะ เทียนทอง” และ “มารดา” ฐา
นิสร์-ตรีนุช เทียนทอง ชิงชัยแบบ นอนมา 
ด้านจังหวัดในภาคอีสาน ที่มีหลายกลุ่มก้อนอย่าง จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์-พ่ีชาย “เกรียง กัลป์
ตินันท์” แห่งพรรคเพ่ือไทย เป็นตัวเต็งหาม สู้กับ น.ส.นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ แชมป์เก่าที่มีแบ็กอัพ
เป็นประชาธิปัตย์ จากกลุ่ม  “คุณธรรม” ลงทุนเปลี่ยนชื่อจริงเป็น “นายกแอน” ส่วน นายบัณฑิต วิลามาศ 
กลุ่ม “อนาคตของชาวอุบล” ยังต้องลุ้นเหนื่อย 
จ.บุรีรัมย์ มี นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ. มีศักดิ์เป็นหลานชายของนายเนวิน ชิดชอบ บ้านใหญ่บุรีรัมย์ ลง
แข่งขัน ขณะที่คณะก้าวหน้าส่ง “ทนายอ๋ัน” คือ “ภัทรพงศ์ ศุภักษร” อดีตผู้สมัครอนาคตใหม่ ลงงัดข้อ 
ศึกสายเลือดบ้านใหญ่ภาคใต้ 

ภาคใต้-พ้ืนที่สีแดงเข้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช-พรรคประชาธิปัตย์ เปิด “ศึกสายเลือด” หมายเลข 2 นาง
กนกพร เดชเดโช-มารดา “ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.ประชาธิปัตย์ ในนาม “พลังเมืองนคร” กับ หมายเลข 7 นายพิชัย 
บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.-น้องชาย “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” รองประธานวิปรัฐบาล แห่งพรรคประชาธิปัตย์ 
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และ นายอ านวย ยุติธรรม จากทีมนครประชารัฐ น้องชาย นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.พลังประชารัฐ ร่วมชิงเก้าอ้ี 
เช่นเดียวกับ จังหวัดตรัง หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ กลุ่ม “กิจปวงชน” พ่ีชาย “สมชาย โล่สถาพร
พิพิธ” อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์-เป็น “ลุง” ของ “สุนัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” ส.ส.ตรัง พรรคสีฟ้า หมายเลข 
2 นายสาธร วงศ์หนองเตย-น้องชาย “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” ส.ส.ตรัง พรรคเก่าแก่ จาก “ตรังพัฒนาเมืองตรัง” 
จ.ภูเก็ต เป็นพ้ืนที่หมายมั่นของคณะก้าวหน้าอีกหนึ่งจังหวัด โดยส่ง  นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ “คณะก้าวหน้า
ภูเก็ต” น้องชายของ “ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ไทยรักษาชาติ สายตรงตระกูลชินวัตร ต้องชนกับ นาย
จิรายุส ทรงยศ “คนบ้านเรา” อดีตผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย ขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ ในทีมภูเก็ตหยัดได้ อดีต ส.ส.
ประชาธิปัตย์ อีกหนึ่งตัวเต็ง สนามภูเก็ตสู้กันเดือด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-573614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-573614


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

86 

 

 
 


