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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 ธนัวาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 77/2563 ชี้แจงกรณีเอกสาร
ประเมินเลือกตั้งนายก 
อบจ. ปี 2563 

INNNews ออนไลน์ 
 
ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
NewTV ออนไลน์ 

กกต.แจงไม่ได้ท าเอกสารเผยแพร่
ออนไลน์ 
ก ก ต . ยั น ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า เ อ ก ส า ร 
ผลประเมินผู้สมัครนายก อบจ.ทาง
ออนไลน์ 
กกต .แจงวุ่ นยั น ไร้ เ อ่ีย ว เอกสาร
ประเมินนายก อบจ. 
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2 78/2563 การรายงานผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อย่างไม่เป็น
ทางการ 

มติชนออนไลน์ 
 
 
ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
มติชนสุดสัปดาห์ 
 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต.ชี้  ถ้ าผู้ สมัคร อบจ.คะแนน
เท่ากัน ท าให้เกินจ านวนพึงมีในเขต 
ต้องจับสลากภายใน 3 วัน 
กกต.วางแนวประกาศผลเลือกตั้ ง 
อบจ. ไม่ เป็นทางการติดประกาศ 
ที่ท าการ 
กกต.ชี้  ถ้ าผู้ สมัคร อบจ.คะแนน
เท่ากัน ท าให้เกินจ านวนพึงมีในเขต 
ต้องจับสลากภายใน 3 วัน 
กกต.แจงรายงานผลนับคะแนน
เลือกตั้ง อบจ.อย่างไม่เป็นทางการ 
กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผล
กา รนั บคะแนน เ ลื อ ก ตั้ ง  น า ย ก
องค์การบริหารส่วนจั งหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้งใน
วันที่  20 ธันวาคมนี้  มีความส าคัญต่ อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่
จะท าหน้าที่แทนตนในการบริหาร ปกครองบ้านเมือง อีกทั้ ง 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ 
  “จังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเป้าหมายที่
ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวจังหวัดมหาสารคาม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถ
ท าได้ไม่ยาก หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะต้องท าหน้าที่คัดสรร
คนดี ให้คนดีได้ไปท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง”  
 นายอิทธิพรยังให้สัมภาษณ์ว่า ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของบัตรเสีย 
เพราะได้ย้ าเจ้าหน้าที่ และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
รวมทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิ 
ได้ทราบ 
  ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น 
ทางจังหวัดได้รายงานให้ทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊กซ่ึงเป็นข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
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2 แนวหน้าออนไลน์  ดร.ฐิติเชฏฐ ์นุชนาฏ กกต. ระบุว่า การลงพ้ืนที่ภาคใต้ในครั้งนี้
เป็นจังหวัดที่สองโดยมีจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกเพ่ือมาพบตรวจ
การเลือกตั้งพร้อมให้นโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา 
ภายใต้ระเบียบและกฎหมายและให้จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นที่
เชื่อถือของประชาชน จะต้องไม่ท าให้ประชาชนผิดหวังในการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งพบว่า กกต.จังหวัดและ กกต.กลาง
มีความพร้อมเต็มร้อยในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะท าให้การเลือกตั้งสุจริต
และเท่ียงธรรม  
 ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลอย่างเกาะแก่งได้มีการเตรียมความพร้อมมา
ก่อน โดยขอให้เข้าถึงหน่วยเลือกตั้งและให้ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด 

33 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
ให้รู้ถึงสิทธิของตัวเอง รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่าใช้เงินซื้อเสียงโดย
เด็ดขาดเพราะ กกต.ได้จับตามองอยู่ 
 "ฝากว่าวันที่ 20 ธันวาคมนี้เป็นวันที่เราจะไปเลือกตั้งท้องถิ่น 
อบจ. นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.เพ่ือมาพัฒนาท้องถิ่นของพวกท่าน 
ขอให้มาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน เลือกนักการเมืองที่ดี 
มีคุณภาพ และเลือกคนที่ท างานให้กับท้องถิ่นอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย พร้อมฝากให้ผู้สมัครว่าทุกคะแนนเสียงที่รับมาจากพ่ีน้อง
ประชาชนขอให้เป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม อย่าได้มี
อะไรแอบแฝงให้ได้คะแนนเหล่านั้นมาโดยมิชอบ" 

3 มติชนออนไลน์ 
ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างจิตส านึกประชาธิปไตย 
และเป็นฐานรากที่ส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่แทน
ประชาชนในการเข้าไปบริหารงบประมาณท้องถิ่น การเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นส าคัญ และการ
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 8 ปี 
        ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แบ่งเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็น 1 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกฯมีจ านวน 1,042,075 
คน แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกเป็น 
36 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา จ านวน 1,037,070 คน จึงขอ
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิกัน เลือกคนดีเข้าไปบริหาร พัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

34 
36 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการ
เลือกตั้ง อบจ. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่า กกต. มีการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมาใช้สิทธิ 
ทั้งการจัดหน่วย อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งขณะนี้ถึงช่วงโค้ง
สุดท้ายซึ่งมีทั้งความเข้มข้มรุนแรง  แต่จริงๆแล้วผู้สมัครส่วนใหญ่ก็
ยังคงอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า  
100 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเตรียมการซื้อเสียง การท าลาย
ป้ายหาเสียง การหาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัว

37 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
ไม่เป็นกลาง โดยจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ และหาข้อมูล
ว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับไว้เป็นข้อร้องเรียนหรือไม่  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่าการที่ผู้บริหารของ กกต.ไปรณรงค์
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดก็เชื่อว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก 
และดูแล้วค่อนข้างจะคึกคัดในแต่ละจังหวัด  มีทั้งป้ายหาเสียงและรถ
หาเสียง รวมทั้งการตั้งเวทีหาเสียงในหลายพ้ืนที่ที่ได้รับการตอบรับ
จากประชาชนเข้าร่วมรับฟัง  
 เมื่อถามว่า ในวันเลือกตั้ง กกต.มีการประเมินหรือไม่ว่าจะต้อง
จับตาดูพื้นที่ใดเป็นพิเศษ เลขาธิการ  กล่าวว่า ในช่วงโค้งสดุท้ายของ
การเลือกตั้ง อบจ. ทาง กกต.ได้ประสานไปยัง ผบ.ตร. เพื่อให้ช่วยตัด
ก าลังต ารวจเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรที่จะเดินทางกลับ
บ้านไปใช้สิทธิ  และเมื่อช่วงเช้าวันนี้  ( 18 ธ.ค.)  ได้หารือกับทาง 
พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
เพ่ือประสานดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเป็นพิเศษแล้ว 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัดที่พบว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
เข้มข้น และอาจจะมีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมประสานไปยัง
กรมการขนส่งทางบก , การรถไฟแห่งประเทศไทยและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่
จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โพลปริศนานายกฯอบจ.โผล่วอ่นเด็กพปชร.เข้าป้ายพรึบ"ก้าวหน้า" 

ได้แค่ 3 จังหวัด 
43 

2 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กตู่ โยนหน้าที่ กกต.ตรวจสอบ "ทักษิณ" เคลื่อนไหวหนุน ผู้สมัคร
นายก อบจ. 

46 

3 ผู้จัดการออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ขอไม่พูดหลัง “ทักษิณ” เคลื่อนไหวช่วยผู้สมัคร อบจ. ระบุ 
กกต.จะเป็นผู้พิจารณาเอง 

47 

4 มติชนออนไลน์ ชินวรณ์ โวยถึงกกต. ซื้อสิทธิขายเสียงพรึบ แต่ไม่จัดการ ประกาศใคร
พบเบาะแส จ่าย 1 แสน 

48 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.สงขลา โค้งสุดท้ายดุเดือด แฉเตรียมขนเงินกว่า 90 ล. 

ลงใต้ 
49 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต.ชวนโหลดแอปพลิเคชัน 'ตาสับปะรด' แจ้งทุจริตเลือกตั้ง 50 
7 ส านักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต.ระยอง เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ระยอง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ 

51 

8 ข่าวสดออนไลน์ โดนอีก! ป่วน ช่อ พรรณิการ์ ตะโกนไล่ ชูป้ายด่า ขณะช่วยหาเสียง 
นายก อบจ.ภูเก็ต 

52 

9 ไทยรัฐออนไลน์ เทหมดหน้าตัก ผู้สมัครนายก อบจ. ขายวัวสู้ หาเสียงโค้งสุดท้าย 53 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นผู้สมัคร ส.อบจ.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 54 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิรัช" โร่แจงวง กมธ. แก้รัฐธรรมนูญล่ม 55 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ส.ส.พิษณุโลก ก้าวไกล" เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่โปร่งใส 57 
13 สยามรัฐออนไลน์ "รัฐบาล" ส่ง “บิ๊กช้าง–เทอดพงษ์” นั่ง คกก.สมานฉันท์ ถึงมือ "ชวน" 

แล้ว 
58 

14 สยามรัฐออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิกเดียว ตรวจสอบสิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." ผ่านออนไลน์ 59 
15 แนวหน้าออนไลน์ บุรีรัมย์ตีปี๊บโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งอบจ. เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ

ทุกขั้นตอน ตั้งเป้าประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า80% 
61 

16 แนวหน้าออนไลน์ ใช้มาสคอต‘ปูด า’ กกต.กระบี่รณรงค์ กลับบ้านใช้สิทธิ 62 
17 เนชั่นออนไลน์ โคราชพร้อมเลือกตั้งจัดชุดม้าเร็วลุยคืนหมาหอน 63 
18 มติชนสุดสัปดาห์ จัดต ารวจ 1.2 แสนนายคุมเข้มเลือกตั้งนายก อบจ.เฝ้าจับตาพิเศษ 

10 จว.คืนหมาหอน 
64 

19 สยามรัฐออนไลน์ “ประเสริฐ” อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก อบจ. เว้าเขมร อ้อนขอ
คะแนน พ่อค้าแม่ค้าตลาดช่วงโค้งสุดท้าย 

66 

20 สยามรัฐออนไลน์ "วิเชียร"อ้อน ปชช. เลือกเป็นนายก อบจ.ยโสธร หลังกกต.ยกค าร้อง 
ไม่มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง 

67 

21 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ายหาเสียงชิงนายก อบจ.ปทุมธานี สุดคึก ผู้สมัครงัดทุกกล
ยุทธ์อ้อนคะแนน โชว์นโยบายพิชิตใจประชาชน 

68 

22 ไทยรัฐออนไลน์ "จตุพร" ไม่หวั่น ช่วย "บุญเลิศ" หาเสียง นายก อบจ.บอก ยังรักเคารพ 
"ทักษิณ" 

70 

23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ช่อ-พรรณิการ์ช่วยผู้สมัครหาเสียงภูเก็ต ลั่นไม่มีนโยบายล้มสถาบัน 71 
24 มติชนออนไลน์ ปชช.ร้องผู้ตรวจการฯยื่นศาลรธน.วินิจฉัย ปมกม.เลือกตั้งท้องถิ่น 

ตัดสิทธิคนที่ย้ายบ้านไม่ถึง 1 ปี 
72 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร - ปิยบุตร" ลุยหาเสียง "ร้อยเอ็ด"ยัน "สถาพร ว่องสัธนพงษ์" 

ตัวจริงฝ่ายประชาธิปไตย 
74 

26 แนวหน้าออนไลน์ ศึกชิงนายก อบจ.กาญจน์เดือด 'หมอหนุ่ย' ส่งคนสนิทแจ้ง 
ความด าเนินคดี 'ทนายเสี่ยสรรค์' 

76 

27 ข่าวสดออนไลน์ ชัชชาติ-ธนาธร ประสานเสียงหนุน สว่างจิตต์ ลุ้นนายกอบจ.หญิง 
คนแรกของระยอง 

78 

28 แนวหน้าออนไลน์ โค้งสุดท้าย 'อภิสิทธิ์ 'ลงพื้นที่กาญจน์ ช่วย 'เสี่ยสรรค์' ผู้สมคัรนายก 
อบจ.หาเสียง 

80 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ หาเสียงโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งนายก อบจ. 81 
30 มติชนออนไลน์ ‘ผู้การชาติ’ หาเสียง อบจ.สงขลา โวเป็นเพื่อน ‘บิ๊กตู’่ ใกล้ชิด รบ. 

ชูนโยบายเจ้าภาพซีเกมส์ 
82 

31 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” หาเสียงโค้งสุดท้าย วอนชาว “บึงกาฬ” ให้
โอกาสคนธรรมดาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของทุกคน 

83 

32 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

‘หญิงหน่อย’ ลุยร้อยเอ็ด อ้อนชาวบ้านหนุน ‘มังกร’ นั่งนายกฯ อบจ.
ขอสานงานต่อเคลื่อนงานใหม่ แก้เจ็บ แก้จนให้ 

85 

33 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' บุก กกต.รอบ 2 น าหลักฐานคลิปทักษิณโพสต์เฟซฯ 
อ้อนคนเลือกคนเพ่ือไทยเป็นนายก อบจ.เชียงใหม่ 

86 

34 ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมรายงานผลเลือกตั้ง อบจ. 2563 ชวนเป็นอาสาสมัครกรอกคะแนน 87 
35 INNNews ออนไลน์ “พิชัย” หวังผล ลต. ท้องถิ่นสะท้อนความไม่พอใจนายกฯ 89 
36 ผู้จัดการออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เผย ยังไม่มีรายงานปัญหาเลือกตั้ง อบจ. 90 
37 ผู้จัดการออนไลน์ ปลัด มท.สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ รายงานรายวัน เหตุการณ์ผิดปกติก่อน

เลือกตั้ง อบจ. 
91 

38 แนวหน้าออนไลน์ 'ไอลอว์' ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน.วินิจฉัย ถูกลิดรอนสิทธิ
เลือกตั้ง อบจ. 

92 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ จุดเปลี่ยนเลือกตั้งท้องถิ่น แช่แข็งนานกว่า 7 ปี อาจพลิกโผ ล้มช้างตัว

ใหญ่ 
94 

2 มติชนออนไลน์ “ธนาธร” ลุยการเมืองท้องถิ่น พร้อมชิงเก้าอ้ีทุกสนาม 96 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ปกครองท้องถิ่นแบบไทย 101 
4 ผู้จัดการออนไลน์ “แม้ว” จาก “นายใหญ่” สู่หัวคะแนน นายก อบจ. !? 102 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิด 'บิ๊กดาต้า' 20 ธ.ค. ฐานข้อมูล 'เลือกตั้งอบจ.' 104 
6 คมชัดลึกออนไลน์ "เยาวเรศ" ออกศึก สู้เพ่ือ 2 เจ๊แดนไกล 110 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกชิง อบจ. สมรภูมิเดือด วัดบารมีพรรค สู่อ านาจรัฐ สะท้อนเงา

การเมือง 
111 

8 TheStandard 
ออนไลน์ 

ศึกเลือกตั้ง อบจ. สมุทรปราการ จังหวัดใกล้เมืองหลวง ยังเข้มข้น
ในช่วงโค้งสุดท้าย อนาคตอยู่ในมือประชาชน 

116 

9 ข่าวสดออนไลน์ สุดยอด การเมือง ของ ทักษิณ และเพ่ือไทย พื้นที่ “เชียงใหม่” 118 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ โค้งสุดท้าย ลต.ท้องถิ่นบทพิสูจน์ กกต. 119 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกรณรงค์  :  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ทั่วประเทศ ที่ จ.มหาสารคาม 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ โดยมี นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนิต แสงพันธุ์ นายสันชัย จันทร์นวล นายสุทธิทธิ์ วัณณสุทธางกูร 
นายสุรสิทธิ์ โคบ ารุง พันต ารวจเอก จ าลอง ค าดีบุญ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ 
และบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเดิน
รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลต ารวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและส่วนราชการภาคีเครือข่าย กกต. รวมทั้ง ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พลต ารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ โดยมี นายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด นายปริญญา นากลาง นายประสิทธิ์ ยิ่งก าแหง พันต ารวจโท สุริยนต์ โคกสีอ านวย 
นายกมล คงสัตย์ นายวัชรเสถียร ภูบุญลาภ นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟัง 
ณ ห้องประชุมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรอ้ยเอ็ด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
นครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ศูนย์ประสานงาน อ.บางระก า โดมที่ว่าการอ าเภอ อ.บางระก า และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางระก า จ.พิษณุโลก อีกทั้ง เข้าร่วมสัมภาษณ์รายการวิทยุ 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานีวิทยุ อสมท. จ.พิษณุโลก 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการ 
จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมพบปะหารือเกี่ยวกับ
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร และพนักงาน ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 801 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ 
และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยมี พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจการเลือกตั้งท้องถิ่นประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ นายณัฐเศรษฐ์  ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอ าเภอปาย กล่าวต้อนรับ  
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้เข้ารับการอบรม
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
โดยมี พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ
นายณัฐเศรษฐ์  ราชไชยา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ 
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 และ 9 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 
(เกาะหลีเป๊ะ) หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายพรรธนภณ ชูส่งแสง รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสตูล และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนอ าเภอเมือง รายงานสรุป  
ความพร้อมในการจัดการเลือกต้ังครั้งนี้ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์รายการ 
ZOOM IN ในประเด็น “เช็คความพร้อมก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 
18 ธันวาคม 2563 ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ผู้ด าเนินรายการ คุณปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย ณ ห้องประชุม 
203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรายการ “ZOOM IN” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์และตอบค าถาม 
รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ในหัวข้อ “โค้งสุดท้าย เลือกตั้ง อบจ.” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
โดยมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง พิธีกรด าเนินรายการ ออกอากาศเวลา 15.30 - 16.00 น.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรายการ “เคลียร์คดั ชัดเจน” 
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17 ธันวาคม 2020 - 17:31 
กกต.แจงไม่ได้ท าเอกสารเผยแพร่ออนไลน์ 
กกต. แจงไม่ได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับผลการประเมินผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 เผยแพร่ทาง
ออนไลน์ 
 

 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่มีการเผยแพร่เอกสารทางสื่สังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับผลการประเมินผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 โดยมีตราสัญสักษณ์ของส านักงาน 
กกต. ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าวด้วยซึ่งท าให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเกิดความเข้าใจว่าเป็นอกสารของส านักงาน 
กกต. นั้น 
 ส านักงาน กกต. ขอชี้แจงว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้จัดท าเอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว 
และไม่ใช่เอกสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_846233/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_846233/
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17 ธ.ค. 2563 19:11    
กกต.ยันไม่ได้จัดท าเอกสารผลประเมินผู้สมัครนายก อบจ.ทางออนไลน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับผลการประเมินผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 โดยมีตราสัญสักษณ์ของส านักงาน กกต. 
ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าใจว่า เป็นเอกสารของส านักงาน กกต.นั้น ว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้จัดท าเอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว และไม่ใช่เอกสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้งแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000128853 
 
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000128853
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16 ชั่วโมงท่ีแล้ว 
กกต.แจงวุ่นยันไร้เอ่ียวเอกสารประเมินนายก อบจ. 
 

 
 
กกต. แจงวุ่นปัดจัดท าเอกสารประเมิน "ผู้สมัครนายก อบจ." ปี 2563 เผยแพร่โลกออนไลน์ 
 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่เอกสารชี้แจง กรณีมีการ
เผยแพร่เอกสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการประเมินผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 โดยมี
ตราสัญสักษณ์ของส านักงาน กกต. ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าวด้วยซึ่งท าให้ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเกิดความเข้าใจ
ว่าเป็นอกสารของส านักงาน กกต. นั้น ส านักงาน กกต.ขอชี้แจงว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้จัดท า
เอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว และไม่ใช่เอกสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/71750 
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 11:13 น. 
 กกต.ชี้ ถ้าผู้สมัคร อบจ.คะแนนเท่ากัน ท าให้เกินจ านวนพึงมีในเขต ต้องจับสลากภายใน 3 วัน 
 

 
 
กกต.ก าหนดแนวทางรายงานผลเลือก อบจ. ชี้ หากพบผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ท าเกินจ านวนพึงมีในเขตเลือกตั้ง 
ต้องจับสลาก ภายใน 3 วัน 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดแนว
ทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผล
การนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯอบจ. และสมาชิกฯอบจ.จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้ว ให้
ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วปิดประกาศไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงาน
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 
 ส่วนกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันเป็นเหตุให้มีนายกฯอบจ.หรือสมาชิกฯอบจ. เกินจ านวนที่จะ
พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้ง
เท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าวและเมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และ
สถานที่จับสลากแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์ การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วรายงานผอ.กกต.
ประจ าจังหวัดและ กกต.โดยเร็ว 
 
อ้าอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2490302 
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 18 ธ.ค. 2563 12:19    
กกต.วางแนวประกาศผลเลือกตั้ง อบจ.ไม่เป็นทางการติดประกาศที่ท าการ 
 

 
 
กกต.วางแนวประกาศผลเลือกตั้ง อบจ.ไม่เป็นทางการติดประกาศที่ท าการ อบจ. - คนได้คะแนนเท่ากัน จับสลาก
ภายใน 3 วัน นับแต่ประกาศผล 
 วันนี้ (18 ธ.ค.) ส านักงาน กกต.แจ้งว่า ได้ก าหนดแนวทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยเมื่อ กกต.ประจ า อบจ.ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.
แล้วปิดประกาศไว้ที่ท าการ อบจ. และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 
 กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน เป็นเหตุให้มีนายกหรือสมาชิกสภา อบจ.เกินจ านวนที่จะพึงมีใน
เขตเลือกตั้งนั้น ให้ กกต.ประจ า อบจ.ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วันนับแต่วัน
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบก าหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว 
 และเมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่จับสลากแล้วไม่มา หรือ
มาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ ผอ.กต.ประจ า อบจ.เป็นผู้จับสลากแทน และให้ กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
บันทึกเหตุการณ์ไว้ แล้วรายงาน ผอ.กกต.ประจ าจังหวัด และ กกต.โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129042 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000129042
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วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
กกต.ชี้ ถ้าผู้สมัคร อบจ.คะแนนเท่ากัน ท าให้เกินจ านวนพึงมีในเขต ต้องจับสลากภายใน 3 วัน 
 

 
 
กกต.ก าหนดแนวทางรายงานผลเลือก อบจ. ชี้ หากพบผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ท าเกินจ านวนพึงมีในเขตเลือกตั้ง 
ต้องจับสลาก ภายใน 3 วัน 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดแนว
ทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผล
การนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯอบจ. และสมาชิกฯอบจ.จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้ว ให้
ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วปิดประกาศไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงาน
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 
 ส่วนกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันเป็นเหตุให้มีนายกฯอบจ.หรือสมาชิกฯอบจ. เกินจ านวนที่จะ
พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้ง
เท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าวและเมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และ
สถานที่จับสลากแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์ การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วรายงานผอ.กกต.
ประจ าจังหวัดและกกต.โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381911 
 
   

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381911
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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18/12/2563 13:21 
กกต.แจงรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.อย่างไม่เป็นทางการ 
 

 
 
กรุงเทพฯ 18 ธ.ค.-กกต.แจงการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.อย่างไม่เป็นทางการ 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติกรณีคะแนนเท่ากันหรือมีผู้ได้รับเลือกตั้งเกินให้จับสลาก 
 ส านักประชาสัมพันธ์ กกต.ชี้แจงว่า ผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
อย่างไม่เป็นทางการ หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่า ส านักงาน กกต.ก าหนดแนวทางการ
รายงานผลการนับคะแนนไว้ คือ เมื่อ กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกและนายก อบจ.จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วปิดประกาศไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 
 กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีสมาชิกและนายก อบจ. เกินจ านวนที่จะพึงมีใน
เขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้
มีการจับสลากภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่จับสลากดังกล่าว 
 และเมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่จับสลากแล้วไม่มา หรือ
มาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ ผอ.เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วรายงาน ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัดและ กกต.
โดยเร็ว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-602512 
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18 ธ.ค. 2563  
กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ 
 

 
 
         ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00น. - 17.00น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดแนวทางการรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ เมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ด าเนินการประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้ว
ปิดประกาศไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 
        กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกินจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบก าหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว และเมื่อถึงก าหนดเวลาการจับ
สลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่จับสลากแล้วไม่มา หรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้ แล้วรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201218122828571 
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ปธ.กกต.ลงพื้นที่มหาสารคาม รณรงค์ใช้สิทธิ'เลือกตั้งท้องถิ่น'20ธ.ค.นี้ 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปธ.กกต.ร่วมชาวมหาสารคาม เดินรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก-นายกอบจ. เชื่อยอดใช้สิทธิ์ร้อยละ80ท า
ได้ไม่ยาก เผย"มหาสารคาม"มีร้องเรียน 1 เรื่อง โพสต์เพสบุ๊กสร้างความเข้าใจผิด 
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่เวทีหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการกการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน 
ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงพลัง ซึ่งจังหวัดมหาสารคามตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดย
พลเมืองคุณภาพ  มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ที่มีความท้าทายต่อชาวมหาสารคามเป็นอย่างมาก การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญต่อประชาชนชาวจังหวัด
มหาสารคามทุกคน  เนื่องจากเป็นการมอบอ านาจอธิปไตย ของตนเอง ให้กับผู้ไปท าหน้าที่ในการบริหาร ปกครอง การ
พัฒนาท้องถิ่น แทนตนเอง 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ มีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่แทนตน ในการบริหาร ปกครอง บ้านเมือง อีกทั้ง 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นส าคัญ 
 "ส่วนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวจังหวัดมหาสารคาม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้
ไม่ยาก หากทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการที่จะต้องท า
หน้าที่คัดสรรคนดี ให้คนดีได้ไปท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง" 
 นายอิทธิพร ยังให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของบัตรเสีย เพราะได้ย้ าเจ้าหน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ทราบ 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง นายอิทธิพร เปิดเผยว่าทางจังหวัดได้รายงานให้
ทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ก 
ซึ่งเป็นข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
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 ขณะที่เมื่อเวลา 11.30 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การเลือกตั้ง โดยได้แนะน าให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งระมัดระวังในเรื่องของการแจ้งเตือนประชนไม่ให้มีการท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ห้ามเซลฟี่ภายในหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนการฉีกบัตรเลือกตั้ง ซึ่งได้
ให้กรรมการประจ าหน่วยแต่ละหน่วยคอยสอดส่องดูแล และแจ้งเตือนประชาชน หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น อธิบายให้ผู้ให้
สิทธิได้รับทราบว่าจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพ่ือเลือกนายก และสมาชิก อบจ.ให้อ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง เป็นการโพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊ก ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งทาง กกต.มหาสารคาม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากผลเป็นประการใดก็จะได้แจ้งให้ทาง 
กกต.กลางทราบในล าดับต่อไป 
 ด้าน นายเซียงแหลม สืบสุนทร ปลัดอ าเภอเมืองมหาสารคาม ในฐานะวิทยากรอบรมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาบริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กล่าวว่า วันนี้เป็นการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่
บ้านพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและฝึก
ปฏิบัติการท าหน้าที่ภายในหน่วยเลือกตั้ง อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนอกเหนือจากที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เช่น ไฟ
ส่องสว่าง เป็นต้น รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย 
 ทั้งนี้ ในส่วนของอ าเภอเมืองมหาสารคาม มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 301 หน่วยเลือกตั้ง มีประชากรผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งจ านวน 126,893 คน มีคณะกรรมการเลือกตั้งรวม 3,612 คน 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/539266
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“อิทธิพร” ประธาน กกต.ร่วมกับชาวมหาสารคาม เดินรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. เชื่อ
ยอดใช้สิทธิร้อยละ 80 ท าได้ไม่ยาก 
เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2563 14:25   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  วันนี้ (17 ธ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดใน
การเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
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 เ ข้ า ร่ ว ม แ ส ด ง พลั ง  
  ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมือง
คุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความ
ท้าทายต่อชาวมหาสารคามเป็นอย่างมาก การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม
ทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของตนเองให้แก่ผู้ไปท าหน้าที่ในการบริหาร ปกครอง การพัฒนาท้องถิ่น
แทนตนเอง 
  นายอิทธิพรกล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ มีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่แทนตนในการบริหาร ปกครอง
บ้านเมือง อีกทั้ง รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นส าคัญ 
  “ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อพ่ีน้องชาวจังหวัดมหาสารคาม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้
ไม่ยาก หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะต้องท า
หน้าที่คัดสรรคนดี ให้คนดีได้ไปท าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง” นายอิทธิพรกล่าว นายอิทธิพรยังให้สัมภาษณ์ว่า ไม่รู้สึก
กังวลในเรื่องของบัตรเสีย เพราะได้ย้ าเจ้าหน้าที่ และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิได้ทราบ 
  ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น นายอิทธิพรเปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้รายงานให้
ทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นข้อความที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000128706 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000128706
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
กกต.กลางลงพื้นที่ ตรวจอบรมเลือกตั้ง อบจ.มหาสารคาม 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้แนะน าให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งระมัดระวังในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้มีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น 
ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ห้ามเซลฟี่ภายในหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนการฉีกบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งได้ให้กรรมการประจ าหน่วย
แต่ละหน่วยคอยสอดส่องดูแล และแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น   
 รวมถึงอธิบายให้ผู้ใช้สิทธิได้รับทราบว่าจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพ่ือเลือกนายก และ ส.อบจ. ให้อ านวย
ความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งจากการลงพ้ืนที่  พบว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง เป็นการโพสต์
ข้อความบนเฟซบุ๊ค ที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งทาง กกต.มหาสารคาม อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากผลเป็น
ประการใดก็จะได้แจ้งให้ทาง กกต.กลางทราบในล าดับต่อไป  
 ด้านนายเซียงแหลม สืบสุนทร ปลัดอ าเภอเมืองมหาสารคาม ในฐานะวิทยากรอบรมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาบริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กล่าวว่า วันนี้เป็นการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในพ้ืนที่ อ.
เมืองมหาสารคาม  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อีกด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/539355
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วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.26 น. 
กกต.กลางลงใต้ขู่เอาผิดผู้สมัคร อบจ.อย่าใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 

 
 
กกต.กลางลงใต้ตรวจความพร้อมสงขลาและสตูล พร้อมย้ าเจ้าหน้าที่อย่าท าให้ ปชช.ผิดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขู่
เอาผิดผู้สมัครอยา่ใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขณะที่บัตรเลือกตั้งกระจายลงเก็บทุกอ าเภอแล้ว 
 วันที่ 17 ธ.ค.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสตูล (บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล) ต.พิมาน 
อ.เมือง จ.สตูล ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนการ
เลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ พร้อมมอบนโยบายโดยมีนางพะเยีย 
เจริญเนตรกุล ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ าจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การลงพ้ืนที่ภาคใต้ในครั้งนี้เป็นจังหวัดที่สองโดยมี
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกเพ่ือมาพบผู้ตรวจการเลือกตั้งพร้อมให้นโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา 
ภายใต้ระเบียบและกฎหมายและให้จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนจะต้องไม่ท า ให้ประชาชน
ผิดหวังในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งพบว่า กกต.จังหวัดและ กกต.กลางมีความพร้อมเต็มร้อยในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ที่จะท าให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมแม้จะยังไม่ได้รับรายงานอย่างชัดเจนว่ามีผู้หนึ่งผุ้ใดซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง แต่หากพบจะต้องด าเนินการตามกฎหมายทุกรายโดยทาง กกต.ได้ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด 
ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลอย่างเกาะแก่งได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อน โดยขอให้เข้าถึงหน่วยเลือกตั้งและให้
ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด ให้รู้ถึงสิทธิของตัวเอง รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่าใช้เงินซื้อเสียงโดยเด็ดขาดเพราะ กกต.
ได้จับตามองอยู่ 
 "ฝากว่าวันที่ 20 ธันวาคมนี้เป็นวันที่เราจะไปเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.เพ่ือมา
พัฒนาท้องถิ่นของพวกท่าน ขอให้มาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน เลือกนักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเลือก
คนที่ท างานให้กับท้องถิ่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมฝากให้ผู้สมัครว่าทุกคะแนนเสียงที่รับมาจากพ่ีน้องประชาชน
ขอให้เป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม อย่าได้มีอะไรแอบแฝงให้ได้คะแนนเหล่านั้นมาโดยมิชอบ"  
 ส าหรับบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.ขณะนี้ได้กระจายส่งไปยังอ าเภอต่าง ๆ พร้อมกับอุปกรณ์การ
เลือกตั้งแล้ว โดยคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะเดินทางมาตรวจนับและรับพร้อมกันในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539240 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/539240
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 12:50 น. 
ประธาน กกต.เดินสายภาคอีสาน ชวนคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
ประธาน กกต.เดินสายภาคอีสาน ชวนคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ก าชับมาตรการป้องกันโควิด หลังพบผู้ติด
เชื้อในประเทศ เผย เรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ 114 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นประธานเปิดการรณรงค์การเลือกตั้งที่จ.ร้อยเอ็ด เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน 
ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงพลัง โดยยืนยันภาพรวมการเตรียมการเลือกตั้งว่าขณะนี้ได้เตรี ยมความพร้อมทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเรียบ กกต.มีการติวเข้มกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)เสร็จแล้ว โดยตนก็ได้ร่วมสังเกตการณ์ด้วย พบว่า 
กปน. ทุกคนมีความกระตือรือล้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องการติดตามป้องกันการทุจริตเลือกตั้งนั้น กกต.ก็มี
ทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ต ารวจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเครือข่ายประชาชน จนถึงขณะนี้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 นายอิทธิพร กล่าวถึงการเตรียมเลือกตั้งหลังพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย อาจส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้
สิทธิว่า ได้ก าชับเรื่องการเลือกตั้งในยุคโควิด-19 ให้ระมัดระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง เรามีตัวอย่างการเลือกตั้งในยุคโควิด
มาแล้ว ในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง เป็นที่แรก เพราะฉะนั้น กกต.ก็มีประสบการณ์ มีการเตรียมการในระดับหนึ่ง มี
การซักซ้อมความเข้าใจทั้งกับผู้มาใช้สิทธิและเจ้าหน้าที่ของเรา ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนก็มีการคุมเข้มมากขึ้น รณรงค์ให้
ประชาชนรักษาระยะห่าง การเปิดหน้าแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องก าชับให้มีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น 
ท้ายที่สุดแล้ว หากเกิดเหตุจ าเป็น ผู้อ านวยการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็จะหารือกับผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด อาจจะ
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ หากจ าเป็นจริงๆ เพราะว่าหากเรามีมาตรการป้องกันที่น ามาใช้อยู่ในขณะนี้ เชื่อว่าจะ
สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ 
 “เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ในกรณีจ าเป็นกฎหมายให้อ านาจเราในการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องเป็น
กรณีจ าเป็น เพราะว่ากรณีจ าเป็นที่เกิดขึ้นจะกระทบกับต่อความสะดวกผู้มาใช้สิทธิ เพราะฉะนั้นหากควบคุมได้โดย
มาตรการที่มีอยู่แล้ว ด าเนินการให้เข้มข้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ก็เชื่อว่าเราสามารถดูแลได้ เพราะทุกหน่วย
เลือกตั้ง ก็จะมีช่องส าหรับผู้ที่มีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศา เราจะมีกระบวนการที่แตกต่างไปจากผู้ใช้
สิทธิปกติและเราก็มี อสม. และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ” ประธาน กกต.กล่าว 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%954.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 
 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น ประธาน กกต.ก็บอกว่าเรื่องยังมาไม่ถึง 
กกต. ซึ่งเรื่องร้องเรียนในขณะนี้ทั่วประเทศมี 114 เรื่อง เป็นเรื่องที่มีค าร้อง 107 เรื่อง ส่วนอีก 7 เรื่องเป็นเรื่องความ
ปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะรับค าร้องหรือไม่ อย่างไร ถ้ารับค าร้องก็จะน าเสนอ
ความเห็นมาสู่ กกต.กลาง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา แต่ในชั้นนี้ อยู่ในการด าเนินการของพนักงานสืบสวน
สอบสวนของ กกต.จังหวัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2490529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2490529
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18 ธ.ค. 2563  
จ.ร้อยเอ็ด รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธันวา 
 

 
 
 
 
 
 
    
      ที่บริเวณลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 20 ธันวา กลับบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริต โปร่งใส หรือ Big Day การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายนวัต บุญศรี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเชิญชวนและกระตุ้น
เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
         นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมือง สร้างจิตส านึกประชาธิปไตย และเป็นฐานรากที่ส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นการเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่แทนประชาชนในการเข้าไปบริหารงบประมาณ
ท้องถิ่น การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ และการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 8 ปี 
        ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แบ่งเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น 1 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายกฯมีจ านวน 1,042,075 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกเป็น 36 เขต ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภา  จ านวน 1,037,070 คน จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งวันที่  20 ธันวาคม 2563 นี้ ตั้ งแต่
เวลา 08.00-17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิกัน เลือกคนดีเข้าไปบริหาร พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201218110241538 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201218110241538
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/18/282c15f3dcd22c458237b5e971cfa2e9_small.jpg
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/18/636883369f9ef06959314b6316159115_small.jpg
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/12/18/314629ebdcda1fc4f30cc60053eefd82_small.jpg
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ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.55 น. 
กกต.จับตาการเลือกตั้ง อบจ. 5 - 6 จังหวัดเป็นพิเศษ 
“เลขา กกต.” สั่งจับตาการเลือกตั้ง อบจ. 5 - 6 จังหวัดเป็นพิเศษ หลังพบมีการแข่งขันดุเดือด ม่ันใจเรื่องร้องเรียน
ทุจริต ไม่กระทบการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่ าวถึงการ
เตรียมพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่า กกต.มีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมาใช้สิทธิ ทั้งการจัดหน่วย อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง   ซึ่ง
ขณะนี้ถึงช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งมีทั้งความเข้มข้มรุนแรง  แต่จริงๆแล้วผู้สมัครส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วน
ที่เอารัดเอาเปรียบกันก็จะต้องถูกร้องเรียน ซึ่งตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า   100 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
เตรียมการซื้อเสียง การท าลายป้ายหาเสียง การหาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง โดย
จะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ และหาข้อมูลว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับไว้เป็นข้อร้องเรียนหรือไม่ จึงขอก าชับไปยัง
ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย อย่าซื้อเสียง อย่าสัญญาว่าจะให้ หรือใส่ร้ายผู้สมัครคนอ่ืน ทั้งนี้กฎหมายมี
การควบคุมเพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งตอนนี้ทุกเขตเลือกตั้งมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ท า
หน้าที่ภายใต้สโลแกน 4 ประสานต้านทุจริต  มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง  รวมทั้งมวลชนของ กกต. เพื่อไม่ให้มีการทุจริตการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่าการที่ผู้บริหารของ กกต.ไปรณรงค์ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด   ก็เชื่อว่าจะมีประชาชน
ออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก และดูแล้วค่อนข้างจะคึกคัดในแต่ละจังหวัด  มีทั้งป้ายหาเสียงและรถหาเสียง  รวมทั้งการตั้ง
เวทีหาเสียงในหลายพ้ืนที่  ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ส่วนส่วนการไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือ
การเลือกตั้งนอกเขตนั้น การเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้ง ส.ส.ท าได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดไว้ เราจึงไม่สามารถท าได้ เพราะเราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
 เมื่อถามว่า ในวันเลือกตั้ง กกต.มีการประเมินหรือไม่ว่าจะต้องจับตาดูพ้ืนที่ใดเป็นพิเศษ เลขาธิการ  กล่าว
ว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบจ. ทาง กกต.ได้ประสานไปยัง ผบ.ตร. เพ่ือให้ช่วยตัดก าลังต ารวจเพ่ื ออ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรที่จะเดินทางกลับบ้านไปใช้สิทธิ  และเมื่อช่วงเช้าวันนี้  ( 18 ธ.ค.)  ได้หารือกับทาง พล.ต.อ.
ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือประสานดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเป็นพิเศษ
แล้ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัดที่พบว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเข้มข้น และอาจจะมีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
พร้อมประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก , การรถไฟแห่งประเทศไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย 
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 เมื่อถามถึงกรณีที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ร้องว่ามีผู้มีอิทธิพล 
ส่งคนลงไปข่มขู่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ในเรื่องเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือผู้ใดก็ตาม ถ้า
เราทราบก็จะส่งผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ กกต.เข้าไปพบ  เพ่ือสอบถามรายละเอียด ซึ่งที่เป็นข่าวก็ได้ไปพบ
ทันทีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ได้มีการหาเสียง 
 ส าหรับเรื่องร้องเรียนกรณีคณะก้าวหน้าปฏิบัติตัวเสมือนเป็นพรรคการเมืองนั้น   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว
ว่า   ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานข้อมูลของ กกต. คาดว่าจะใช้เวลาซักระยะในการพิจารณา เนื่องจาก   มี
รายละเอียดของข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน     อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะไม่มีกระทบต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง   เพราะตามกฎหมายก าหนดไว้ว่า
จะต้องประกาศรับรองผลภายใน 30 วัน  เว้นแต่มีเรื่องร้องเรียนก็สามารถประกาศรับรองผลภายใน 60 วันได้   ซึ่งหาก
ในระยะเวลาภายหลังพบว่า ในการชี้มูลความผิดเกิดขึ้น  ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง จะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับค าวินิจฉัยของศาล  ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย. 
 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813534 
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กกต.สั่งจับตาเลือกตั้ง อบจ. เป็นพิเศษ 5-6 จังหวัด 
 

 
 
กกต. 18 ธ.ค. –  เลขาฯ กกต. สั่งจับตาการเลือกตั้ง อบจ. ใน 5 – 6 จังหวัดเป็นพิเศษ หลังพบมีการแข่งขันดุเดือด 
ม่ันใจ ข้อร้องเรียนทุจริต ไม่กระทบการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)   กล่าวว่า กกต.เตรียมพร้อมอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้  ทั้งการจัด
หน่วย อุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง   ขณะนี้ถึงช่วงโค้งสุดท้าย  มีความเข้มข้มรุนแรง   และมีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า 100 
เรื่อง  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเตรียมการซื้อเสียง  การท าลายป้ายหาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร รวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่
เป็นกลาง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า กกต.จะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ และหาข้อมูลว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับ
ไว้เป็นข้อร้องเรียนหรือไม่     จึงขอก าชับไปยังทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย  อย่าซื้อเสียง   อย่าสัญญา
ว่าจะให้  หรือใส่ร้ายผู้สมัครคนอ่ืน เพราะมีกฎหมายควบคุม เพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม 
“ได้หารือกับ พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือประสานดูแลความสงบเรียบร้อยใน
การเลือกตั้งเป็นพิเศษแล้ว  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัด ที่พบว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเข้มข้น” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
กล่าว  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เวลานี้ทุกเขตเลือกตั้งมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง   ท าหน้าที่ภายใต้สโลแกน 4 ประสาน
ต้านทุจริต  มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งมวลชนของ กกต. เพ่ือ
ไม่ให้มีการทุจริตการเลือกตั้ง  และการที่ผู้บริหารของ กกต.ไปรณรงค์ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด   ก็เชื่อว่าจะมีประชาชน
ออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก   
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวว่า  ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบจ.    กกต.ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้ช่วยจัดก าลังต ารวจ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจร  พร้อมประสานไปยังกรมการขนส่ง
ทางบก , การรถไฟแห่งประเทศไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ   เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่
จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา  ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย 
 ส่วนการที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ร้องว่ามีผู้มีอิทธิพลส่งคนลง
ไปข่มขู่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. ที่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ในเรื่องเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือผู้ใด
ก็ตาม ถ้าเราทราบก็จะส่งผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ กกต.เข้าไปพบ  เพ่ือสอบถามรายละเอียด และจุดที่เป็นข่าว
ก็ได้ไปพบทันที ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ได้มีการหาเสียง 
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 ส าหรับเรื่องร้องเรียนกรณีคณะก้าวหน้าปฏิบัติตัวเสมือนเป็นพรรคการเมืองนั้น   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว
ว่า   ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานข้อมูลของ กกต. คาดว่าจะใช้เวลาซักระยะในการพิจารณา เนื่องจากมี
รายละเอียดของข้อกฎหมายใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นที่แตกต่างกัน     
“เชื่อว่าจะไม่มีกระทบต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ ง  เพราะตามกฎหมายก าหนดไว้ว่า จะต้องประกาศรับรอง
ผลภายใน 30 วัน  เว้นแต่มีเรื่องร้องเรียน ก็สามารถประกาศรับรองผลภายใน 60 วันได้   ซึ่งหากในระยะเวลาภายหลัง
พบว่า ในการชี้มูลความผิดเกิดขึ้น  ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับค าวินิจฉัยของ
ศาล  ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว       .- ส านักข่าวไทย     
 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-602387 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.23 น. 
 ‘กกต.’จับตาโกงเลือกตั้งอบจ.6จังหวัด เล็งเช็คบิล‘ธนาธร-ทักษิณ’จุ้นท้องถิ่น 
 

 
 
“จรุงวิทย์” สั่งจับตาการเลือกตั้ง อบจ. 5 - 6 จังหวัดเป็นพิเศษ หลังพบมีการแข่งขันดุเดือด!!! ม่ันใจข้อร้องเรียน
ทุจริต ไม่กระทบการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส่วน”ธนาธร”และ“ทักษิณ”อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน 
พิจารณาจากพรป.พรรคการเมือง กับพรป.เลือกตั้งท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวว่า  กกต.
เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมา
ใช้สิทธิ ทั้งการจัดหน่วย อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งขณะนี้ถึงช่วงที่เรียกว่าโค้งสุดท้าย  มีทั้งความเข้มข้นรุนแรง  แต่
จริงๆแล้วผู้สมัครส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ส่วนที่เอารัดเอาเปรียบกันก็จะต้อง
ถูกร้องเรียน  ซึ่งตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า  100 เรื่อง  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเตรียมการซื้อเสียง  การท าลาย
ป้าย  หาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง  โดยจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ และ
หาข้อมูลว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับไว้เป็นข้อร้องเรียนหรือไม่     จึงขอก าชับไปยังทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย  อย่าซื้อเสียง   อย่าสัญญาว่าจะให้  หรือใส่ร้ายผู้สมัครคนอื่น   ทั้งนี้กฎหมายมีการควบคุมเพ่ือให้การเลือกตั้ง
ครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม  
 “ตอนนี้ทุกเขตเลือกตั้งมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ท าหน้าที่ภายใต้สโลแกน 4 ประสานต้านทุจริต  มีเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กกต.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งมวลชนของ กกต. เพ่ือไม่ให้มีการทุจริตการ
เลือกตั้ง” พ.ต.อ.จรุงวิทย์   กล่าวและว่าการที่ผู้บริหารของ กกต.ไปรณรงค์ในพื้นที่ต่างจังหวัด   ก็เชื่อว่าในแต่ละจังหวัด
จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก มีทั้งป้ายหาเสียงและรถหาเสียง   รวมทั้งการตั้งเวทีหาเสียงในหลายพ้ืนที่ก็
ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมรับฟัง” เลขาฯ กกต. กล่าว  
 เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวว่า  ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบจ.   ทาง กกต.ได้ประสานไปยัง 
ผบ.ตร. เพ่ือให้ช่วยจัดก าลังต ารวจเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านไปใช้
สิทธิ และเมื่อช่วงเช้าวันนี้( 18 ธ.ค.)จากการประสาน พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์   รองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเป็นพิเศษแล้ว  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัดที่พบว่ามีการแข่งขัน
กันอย่างดุเดือดเข้มข้น  พร้อมประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก , การรถไฟแห่งประเทศไทยและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา  ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้
ด้วย 
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 ต่อข้อถามการที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ร้องว่ามีผู้มีอิทธิพล ส่ง
คนลงไปข่มขู่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.นั้น  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ในเรื่องเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือผู้ใดก็ตาม ถ้าเรา
ทราบก็จะส่งผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ กกต.เข้าไปพบ  เพ่ือสอบถามรายละเอียดรวมทั้งกรณีนายชินวรณ์ท่ีเป็น
ข่าวก็ได้ไปพบทันทีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมีการหาเสียง 
 ส าหรับเรื่องร้องเรียนกรณีคณะก้าวหน้าปฏิบัติตัวเสมือนเป็นพรรคการเมืองและนายทักษิณ ชินวัตร อดีต
หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ที่เชียร์ผู้สมัครอบจ.บางรายนั้น  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า   ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลของ กกต. คาดว่าจะใช้เวลาซักระยะในการพิจารณา ซึ่งทั้ง2กรณี มีรายละเอียดที่คล้ายกันของข้อกฎหมายใน
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทับซ้อนและโยงกัน  อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะไม่
มีผลกระทบต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เพราะตามกฎหมายก าหนดไว้ว่าจะต้องประกาศรับรองผลภายใน 
30 วัน  เว้นแต่มีเรื่องร้องเรียนก็สามารถประกาศรับรองผลภายใน 60 วันได้   ส่วนหากภายหลังพบว่าในการชี้มูล
ความผิดเกิดขึ้นแล้ว  ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งจะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับค าวินิจฉัยของศาล   ทุกอย่างต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย  
 ต่อข้อถามมีผู้ตั้งข้อสังเกตจ านวนมากกรณีเลือกตั้งอบจ.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขต
นั้น  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า  การเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้ง ส.ส.ท าได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดไว้  เราจึงไม่สามารถท าได้   เพราะเราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/539459


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
 
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 11:26 น. 
โพลปริศนานายกฯอบจ.โผล่ว่อนเด็กพปชร.เข้าป้ายพรึบ"ก้าวหน้า"ได้แค่3จังหวัด 

 

 
 
โพลลึกลับโผล่ว่อนไลน์องค์กรส่วนท้องถิ่นประเมินผลเลือกตั้งนายกฯอบจ.ทั่วประเทศเด็กพปชร.แซงเพื่อไทยมา
อันดับหนึ่งท้ิงคณะก้าวหน้าขาดได้เพียง3ที่นั่ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่17ธ.ค.ที่ผ่านมาได้มีการส่งโพลผลประเมินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรืออบจ. ผ่านไลน์ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวมตัวกันเป็นสมาคมและสมาพันธ์ทั้ง อบจ. อบต.
และเทศบาล ซึ่งผลโพลดังกล่าวไม่มีการระบุว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัดท า 
 ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวระบุว่า ผู้สมัครนายกฯอบจ.จ านวน76 จังหวัด นั้น ผู้ที่พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.)สนับสนุนชนะเป็นอันดับหนึ่ง 22 คน อันดับสองเป็นพรรคเพ่ือไทย 17 คน ถัดมาพรรคภูมิใจไทย 15 คน 
ประชาธิปัตย์ 6 คน คณะก้าวหน้า 3คน ประชาชาติ2คน ชาติไทยพัฒนา1 คน และลงอิสระไม่สังกัดพรรค10 คน 
ส าหรับรายละเอียดผู้สมัครนายกฯอบจ.ที่คาดว่าจะชนะเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
ภาคกลาง 
 จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ทีมพลังกาญจน์/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ชัยนาท นายอนุสรณ์ นา
คาศัย ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่/ฐานเสียงพรรค พป
ชร. จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันท์ ทีมรวมใจเพชร/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม กลุ่มเรารัก
ชลบุรี/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ทีมพัฒนาราชบุรี/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สระแก้ว 
นางขวัญเรือน เทียนทอง ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พป
ชร. 
 จ.สมุทรปราการ นางนันทิดา แก้วบัวสาย กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.
สมุทรสงคราม นางสุกานดา ปานะสุทธะ ทีมร่วมรัฐพัฒนา/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร 
ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.ลพบุรี นางอรพิน จิ
ระพันธุ์วาณิช ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค 
ภท. จ.อ่างทอง นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล กลุ่มรักบ้านเกิด/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.นครนายก นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรค 
พท. 
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 จ.นนทบุรี พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง/ฐานเสียงพรรค พท. จ.ปทุมธานี พล.ต.ท. ค ารณวิทย์ 
ธูปกระจ่าง กลุ่มคนรักปทุม/พรรค พท. จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ทีมประจวบโมเดล/ฐานเสียงพรรค 
ปชป. จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค ปชป. จ.ตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ลงอิสระ/ฐานเสียง
พรรค กก. จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค ชทพ. จ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ ลง
อิ ส ร ะ  จ . น ค ร ป ฐ ม  น า ย พ เ ย า ว์  เ นี ย ะ แ ก้ ว  ล ง อิ ส ร ะ  จ . ส มุ ท ร ส า ค ร  น า ย อุ ด ม  ไ ก ร วั ส นุ ส ส ร ณ์   
ลงอิสระ/ทีมคนท างาน 
ภาคอีสาน 
 จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพ่ือไทย จ.ชัยภูมิ นายสุชีพ เศวตกมล พรรคเพ่ือไทย จ.
ยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์ พรรคเพ่ือไทย จ.ร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล พรรคเพ่ือไทย จ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตร
สรณกุล พรรคเพ่ือไทยจ.หนองบัวล าภู นายวิชัย สามิตร พรรคเพ่ือไทย จ.อ านาจเจริญ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 
พรรคเพ่ือไทย จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวข า พรรคเพ่ือไทย จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย จ.
นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล พรรคภูมิใจไทย 
 จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร พรรคภูมิใจไทย จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ กลุ่มพัฒนา/พรรคภูมิใจ
ไทย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร ทีมรักหนองคาย/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน ลงอิสระ/
ฐานเสียงพรรค พปชร.จ.มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ 
ทีมคิดต่างสร้างเมือง/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สุรินทร์ นายมานพ แสงด า คณะก้าวหน้า/ฐานเสียงพรรค กก. จ.
ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ลงอิสระ จ.มหาสารคาม นายทองหล่อ พลโคตร ลงอิสระ/ทีมมหาสารคาม
พัฒนา จ.อุบลราชธานี น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ลงอิสระ/กลุ่มคุณธรรม 
ภาคเหนือ 
 จ.ก าเเพงเพชร นายสุนทร รัตนากร กลุ่มก าแพงเพชรสามัคคี/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.พิษณุโลก นาย
มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ ทีมพลังพิษณุโลก/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ กลุ่มพัฒนาตาก 9 
อาเภอ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.พะเยา นายอัค
รา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา/ฐานเสียงพรรค พปชร. จ.สุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค พปชร. 
จ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร พรรคเพ่ือไทย จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค
เพ่ือไทย จ.นครสวรรค์ พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา/ฐานเสียงพรรค พท. จ.น่าน นายนพรัตน์ 
ถาวงศ์ พรรคเพ่ือไทย จ.ล าปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพ่ือไทย จ.ล าพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพ่ือ
ไทย จ.พิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ทีมเรารักพิจิตร/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี ลงอิสระ/
ฐานเสียงพรรค ภท. จ.แพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ คณะก้าวหน้า/ฐานเสียงพรรคก้าวไกล จ.แม่ฮ่องสอน อัครเดช วันไชย
ธนวงศ์ ลงอิสระ กลุ่มก้าวหน้าต่อเนื่อง จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ลงอิสระ/กลุ่มรักอุตรดิตถ์บ้านเรา 
ภาคใต้ 
 จ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ ทีมพลังชุมพร อิสระ จ.ระนอง นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ ทีมระนอง
ก้าวหน้า/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ลงอิสระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวง
ชน/ฐานเสียงพรรค ปชป. จ.พังงา นายบ ารุง ปิยนามวาณิช กลุ่มร่วมพัฒนาพังงา/ฐานเสียงพรรค ปชป. 
 จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช ทีมพลังเมืองนคร/ฐานเสียงพรรค ปชป. จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารี
รอบ กลุ่มภูเก็ตหยัดได้/ฐานเสียงพรรค ปชป. จ.พัทลุง นายภุชงค์ วรศรี กลุ่มภูมิใจพัทลุง/ฐานเสียงพรรค ภท. จ.สุ
ราษฎร์ธานี นายมนตรี เพชรขุ้ม ลงอิสระ/ฐานเสียงพรรค ภท. 
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 จ.สงขลา พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ ฐานเสียงพรรคพปชร. จ.ปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุ
ฟรี ลงอิสระ ฐานเสียงพรรคประชาชาติ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา กลุ่มยะลาพัฒนา ฐานเสียงพรรคประชาชาติ จ.
นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน ลงอิสระ ฐานเสียงพรรคพปชร. จ.สตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ทีมสตูลสันติธรรม/
ฐานเสียงพรรค ภท. 
 
 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640584 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640584
https://mgronline.com/politics/detail/9630000129085
https://static.posttoday.com/media/content/2020/12/18/F36298C3873804889C69BF1DE5CB511D_1000.jpg
https://static.posttoday.com/media/content/2020/12/18/9023ECB7DCCC3328F2F1BE4FA2BFFCF0_1000.jpg
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บิ๊กตู่ โยนหน้าที่ กกต.ตรวจสอบ "ทักษิณ" เคลื่อนไหวหนุน ผู้สมัครนายก อบจ. 
ไทยรัฐออนไลน์17 ธ.ค. 2563 18:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "บิ๊กตู่" โยน กกต.ตรวจสอบ "ทักษิณ ชินวัตร" ผิดหรือไม่ ยันไม่ได้ก าชับเรื่องใดเป็นพิเศษ แต่ยอมรับ กังวลการ
เคลื่อนไหวของบางคนหรือบางกลุ่มว่า มีความผิดหรือไม่ สนับสนุน เลือกตั้งอบจ. 
 วันที่ 17 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวกรณี การที่นายทักษิณ 
ชินวัตร มีการเคลื่อนไหว แสดงท่าทีสนับสนุน ผู้สมัครเลือกตั้งอบจ.บางพรรคการเมือง มีความผิดหรือไม่ว่า คงไม่ต้อง
ก าชับ เป็นเรื่องของ กกต. แล้วแต่หน่วยงานในพ้ืนที่ เขาอยู่ในฐานะก็ตรวจสอบอยู่แล้ว ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันละ บาง
คน บางพวก ว่า จะผิดหรือเปล่า ก็ไปดูละกัน จริงๆ เขาห้ามไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหม ห้ามไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว เรื่องนี้ผมก็ ย้ า  
พรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วด้วย ถ้าจะผิดจะถูก ก็ไปว่ากันท่ีการตรวจสอบ 
  “แล้วก็ไม่ต้องถามอยู่แล้ว ผมก็ไม่ตอบอยู่แล้ว ใครจะพูดก็พูดไป แล้วกกต.พิจารณา มันจะผิดมันถูก ผม
ไม่รู้ ไม่ได้ขู่ใคร ก็ให้ทุกหน่วยงานท างานไปตัวเองให้ดีที่สุดละกัน มีคนท างานตั้งเยอะแยะ ก็มีเงินเดือนทุกคนละ ผมจะ
ไปท างานเข้าได้อย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1996800
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“บิ๊กตู่” ขอไม่พูดหลัง “ทักษิณ” เคลื่อนไหวช่วยผู้สมัคร อบจ. ระบุ กกต.จะเป็นผู้พิจารณาเอง 
เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2563 14:18   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่” ขอไม่พูดหลัง “ทักษิณ” เคลื่อนไหวช่วยผู้สมัคร อบจ. ระบุ กกต.จะเป็นผู้พิจารณาเอง เตือนพรรคร่วม
ระวังอย่าท าผิดกฎหมายการเข้าไปยุ่งกับการเลือกตั้งครั้งนี้ 
  วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ว่า คงไม่ต้องก าชับเจ้าหน้าที่อะไร เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) และหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ก็อยู่ในคณะกรรมการอยู่แล้ว แต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่เช่นกันว่าบางคนบาง
พวกจะท าผิดหรือไม่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะกฎหมายห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว รวมทั้งตนก็ไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้เช่นกัน โดย
ได้ย้ าไปกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วในการท างานตรงนี้ ส่วนจะผิดหรือถูกก็อยู่ที่การตรวจสอบ 
  “ก็ขอให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมความตั้งใจ และขอให้ท าความดีเพ่ือแผ่นดินด้วย อย่างไรก็ตาม ทุก
เรื่องต้องมาจากท้องถิ่นจึงมาถึงรัฐบาลกลาง ดังนั้น ในส่วนของกลไกท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นผู้ที่ต้องจัดท า
แผนขึ้นมา ทั้งความพร้อมและรายละเอียดของแผนงบประมาณจะมาจากไหนต้องคิดให้ละเอียด บางครั้งให้ท าให้
โครงการไปแล้วก็ท าไม่ได้ เพราะท าแผนมาไม่ครบถ้วนจึงท าให้การด าเนินการช้าลง สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งก็คือ 
ทุกวันนี้เราใช้งบประมาณเงินกู้อยู่ส่วนหนึ่ง งบประมาณแผ่นดินอีกส่วนหนึ่ง ก็มีความห่วงและกังวลในเรื่องของรายได้ 
และทุกคนก็ยอมรับว่าต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลลดตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยไปเยอะ และก็ไม่ต้องการที่จะ
ไปรีบรายได้จากประชาชนมากนักในช่วงนี้ แต่อนาคตวันข้างหน้าหากสถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องกลับดูในจุดเดิม ไม่เช่นนั้น
งบประมาณรัฐก็จะหายไป เพราะรายได้ของรัฐบาลก็มาจากภาษี รวมทั้งการลงทุนร่วมซึ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นในช่วงที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน” นายกฯ กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ยังออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่ต้องถาม เพราะผมก็ไม่ตอบอยู่แล้ว ใครจะพูดก็พูดไป กกต.
จะเป็นผู้พิจารณาเอง จะผิดหรือถูกผมก็ไม่รู้ เรื่องนี้ไม่ได้ขู่ใคร แต่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ของ
ตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกัน มีคนท างานเยอะแยะ มีเงินเดือนทุกคน” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000128698 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000128698
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ชินวรณ์ โวยถึงกกต. ซื้อสิทธิขายเสียงพรึบ แต่ไม่จัดการ ประกาศใครพบเบาะแส จ่าย 1 แสน 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 14:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชินวรณ์ โวยถึงกกต. ซื้อสิทธิขายเสียงพรึบ แต่ไม่จัดการ ประกาศใครพบเบาะแส จ่ายอีก 1 แสน 
  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ แถลงกรณีการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก. อบจ.) และ
สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ว่า ตนขอโวยไปยังนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ว่า ในหลายพ้ืนที่มีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะชัดเจน โดยช่วงสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งเริ่มมีการ
ใช้ผู้มีอิทธิพลจากในจังหวัดและนอกจังหวัดวิ่งขอเสียง โดยใช้วิธีการข่มขู่โดยตรงท าให้ผู้ใช้สิทธิเกิดความเกรงกลัว ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ กกต. บางคนคุยกับตนว่ามีกระบวนการเช่นนี้จริงๆ แต่ไม่มีกลไกที่จะเข้าไปด าเนินการ นอกจากนี้ยังใช้ผู้มี
อิทธิพลเข้าไปพบคนในช่วงเวลากลางคืน จึงอยากให้กกต.ได้เน้นเป็นพิเศษว่าใครก็ตามที่เคลื่อนไหวในเวลากลางคืน ให้
สงสัยไว้ก่อนว่าจะด าเนินการผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้มีการเริ่มกระบวนการเก็บบัตรคะแนน ซึ่งได้มีการร้องเรียน
มาหลายพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่ใดที่ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลตนเองจะใช้วิธีการดังกล่าว และให้บุคคลตามาตรา 34 คือส.ส.และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ด าเนินการเอง 
  นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งถือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบตามมาตรา 34 อย่างชัดเจน แทนที่จะท าให้การ
เลือกตั้ง สุจริต เที่ยงธรรม แต่กลับไปท าเสียงเอง จึงอยากให้จับตามองเพราะเมื่อกลัวว่าจะมีการซื้อสิทธิขายเสียง ตนก็
กลัวว่าผู้มีอิทธิพลจะซื้อขายสิทะกันหน้าหน่วยเลือกตั้ง ฉะนั้นตนจึงร้องเรียนไปยังประธานกกต. และเลขาฯ กกต. ให้ส่ง
หน่วยเฉพาะกิจเข้าไปดูแลในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอเรียกร้องไปยัง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ที่เคยมอบนโยบายไปยังให้ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ซึ่งมีการประกาศผ่าน
สื่อมวลชนว่าจะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปดูแลการเลือกตั้งใน 3 จังหวัด แต่ตอนนี้ตนได้รับรายงานจากหน่วยในพ้ืนที่ 
ซ่ึงติดภารกิจมากท้ังน้ าท่วมและเร่ือง อ่ืนๆ ไม่เพียงพอ 
 “จึงขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ส่งหน่วยคอมมานโดดังกล่าวเข้าไปในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือติดตามผู้มีอิทธิพลและผู้ที่เป็นบุคคลตามมาตรา 34 ในการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งนี้ส่วนตัวอยากสนับสนุน กกต.
ช่วยกันรณรงค์ป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง ใครก็ตามท่ีให้เบาะแส ให้คลิป ให้ภาพหรือพยานหลักฐานว่ามีการซื้อ
สิทธิขายเสียง มีการจัดเลี้ยง มีการทุจริตคอร์รัปชั่นการเลือกตั้ง ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่เบอร์ 089-078-8888 ตนจะมี
รางวัลในการชี้เบาะแสและน าจับให้ 1 แสนบาท เพิ่มจากที่ กกต.ก็ให้ 1 แสนบาทเช่นกัน” นายชินวรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2489163 
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17 ธ.ค. 2563-14:57 น. 
เลือกตั้ง อบจ.สงขลา โค้งสุดท้ายดุเดือด แฉเตรียมขนเงินกว่า 90 ล. ลงใต ้
 

 
 
เครือข่ายชุดสืบสวนทรงคุณวุฒิ กกต. เผยข้อมูล พบมีการเตรียมขนเงิน 90 ล้านบาท จากกทม. ลงใต้ แฉกลยุทธ์
ให้หัวคะแนน เก็บบัตรผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม ไว้ป้ายความผิด 
 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 รายงานข่าวจากเครือข่ายชุดสืบสวนทรงคุณวุฒิ กกต. เปิดเผยว่า มีข่าว
เคลื่อนไหวในโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.สงขลา ว่าจะมีการขนเงินจากกรุงเทพฯ ลงมาที่จ.สงขลา จ านวน
มากเพ่ือสนับสนุนกลุ่มผู้สมัครเลือกตั้งในพ้ืนที่ ไว้ใช้จ่ายในช่วงวันที่ 18-20 ธ.ค. ขณะนี้ทางเครือข่ายสืบสวนทรงคุณวุฒิ 
เฝ้าสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในชุมชนเป้าหมายแล้ว หากพบการกระท าผิดให้ เก็บหลักฐานเท่าที่
เก็บได้ให้มากที่สุด 
 แหล่งข่าวระบุอีกว่า จ านวนเงินที่สนับสนุนจากกรุงเทพฯ ชุดสุดท้ายประมาณ 80-90 ล้านบาท ซึ่งจะจ่าย
ให้ตามจ านวนส าเนาบัตรประชาชนที่รวบรวมไว้ 2-3 แสนฉบับ ฉบับละ 500-700 บาท นอกจากนี้ยังทราบว่ามีการใช้
ลูกเล่นให้หัวคะแนนที่รับเงินเตรียมบัตรผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามไว้ในกระเป๋า หากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น เจ้าหน้าที่ค้นใน
กระเป๋าก็จะพบบัตรแนะน าตัวของผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามเพ่ือเป็นการป้ายความผิดให้ฝ่ายตรงข้าม โดยไม่ให้ความผิดเกิด
ขึ้นกับฝ่ายตนเอง 
 ด้านนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ผอ.เลือกตั้ง อบจ.สงขลา กล่าวว่า เพ่ือให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ได้จัดกิจกรรม
ปล่อยขบวนรถรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 20 ธ.ค. ให้มาก
ที่สุด จะได้คนดีคนเก่งมาท าหน้าพัฒนาท้องถิ่นไปทุกอ าเภอ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5547684 
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กกต.ชวนโหลดแอปพลิเคชัน 'ตาสับปะรด' แจ้งทุจริตเลือกตั้ง 
17 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ชวนโหลดแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” แจ้งทุจริตเลือกตั้ง ส่งได้ทั้งข้อความ ภาพ วิดีโอ พร้อมติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ส าหรับ
 การเลือกตั้ง วันที่ 20 ธ.ค. 63 ถือว่ามีความพร้อมในการลงคะแนน ที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมทั้ ง
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย วัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง มีเพียงการอบรมอีกเพียง 1 ครั้ง ซึ่งก็จะท าให้มีความพร้อมเต็มร้อย 
นอกจากนี้ยังได้น าแอพพลิเคชั่นที่ทาง กกต.ได้ด าเนินการมาเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน มีทั้ง
แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด และ แอพพลิเคชั่น Smart vote เข้ามาใช้ในการเลือกตั้งด้วย 
ธุรกิจโฆษณา 
 “มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น น ามาใช้งานการเลือกตั้ง สส. ครั้งที่ผ่านมา โดยแอ
พลิเคชั่นตาสับปะรด เป็นแอปใหม่ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยออกแบบแอปบนมือถือให้สามารถแจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็วส่งได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง
และวีดีโอ ส่งผ่านแอปสับปะรดได้ทันที ที่ส าคัญคือผู้ที่แจ้งข่าวต้องกรอกรายละเอียดสถานที่ที่พบเห้นการกระท าผิดให้
ชัดเจน เพราะหลังจากรับเรื่องแล้ว ทาง กกต.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ว่ามีการกระท าผิดจริง
หรือไม”่ 
 ส่วนแอพพลิเคชั่น Smart vote นั้นแนะนให้ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟน ได้ดาวน์โหลดไว้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค. 63 นี้ 
ส าหรับในวันเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 พ้ืนที่ต่างจังหวัดจะมีการเลือกตั้ง นายก อบจ. และสภา อบจ. ประชาชน
ต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การ
เลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912811 
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17 ธ.ค. 2563 
กกต.ระยอง เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ระยอง วัน
อาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคมนี้  

 
  
 นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง หรือ ผอ.
กกต.ระยอง กล่าวว่า ขณะนี้ กกต.ระยอง ได้เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.
อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(นายก อบจ.)ท่ีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้พร้อมแล้ว โดย
จังหวัดระยอง มีผู้สมัครนายก อบจ.จ านวน 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีต นายก อบจ.
ระยอง เบอร์ 2 นางสว่างจิต เลาหะโรจนพันธ์  เบอร์ 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง และเบอร์ 4 นายสุวิท เหล่าฤทธิ
ไกร ส่วน ส.อบจ.ระยอง มีผู้สมัครทั้งหมด 94 คน จากทั้งหมด 30 เขต โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 5 แสนคน  
             จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ ์และอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองครบ 1 ปี ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน โดย กกต.ได้อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบรายชื่อ หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้งและ
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชันฉลาดเลือก  “Smart Vote” ส าหรับระบบ IOS และ Google play ส าหรับ
ระบบ Android นอกจากนนี้ยังได้เพ่ิมช่องทางติดตามสถานการณ์และป้องปราบทุจริต  ทางแอปพลิเคชัน “ตา
สับปะรด” หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการทุจริตหรือกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งข้อมูลได้ทั้งภาพและ
เสียง โดย กกต.จะเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับ  
  #เ ชิ ญ ช ว น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง อ อ ก ไ ป ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง ส อ บ จ  #ส า นั ก ข่ า ว ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201217130451252 
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โดนอีก! ป่วน ช่อ พรรณิการ์ ตะโกนไล่ ชูป้ายด่า ขณะช่วยหาเสียง นายก อบจ.ภูเก็ต 
17 ธ.ค. 2563-16:01 น. 
ช่อ พรรณิการ์ ลงพื้นที่ช่วยทีมงานหาเสียงชิง นายก อบจ.ภูเก็ต โดนกลุ่มคนไม่เห็นด้วยกว่า 10 คน ตะโกนไล่ ชู
ป้ายด่า กลางตลาด แต่ ช่อ ยังใจเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 17 ธ.ค.63 น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนที่ตลาดสด
เทศบาลนครภูเก็ต 2 หรือ ตลาดเกษตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือช่วยหาเสียงในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนายก อบจ.และ 
ส.อบจ.ภูเก็ต ให้กับ นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 คณะก้าวหน้าภูเก็ต และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 
โดยมีการแจกเอกสารแผ่นพับนโยบายที่จะท าหากได้รับการเลือกตั้ง 
  โดยมีทั้งผู้ให้การสนับสนุนรับเอกสารและขอถ่ายภาพ รวมทั้งให้ก าลังใจกับทางกลุ่มของคณะก้าวหน้าด้วย 
ขณะเดียวกันได้มีผู้เห็นต่างประมาณ 10-15 คน มาตะโกนขับไล่ พร้อมตะโกนว่า หนักแผ่นดิน และยังมีแผ่นป้าย 
ข้อความว่า “ชาวภูเก็ต ไม่ต้อนรับ ทรราช คนขายชาติ” และ อย่าเนรคุณแผ่นดิน ซึ่ง น.ส.พรรณิการ์ ก็ไม่ได้มีการตอบ
โต้แต่อย่างใด มีเพียงทีมงานพยายามกันผู้เห็นต่าง เพ่ือป้องกันไม่เกิดปัญหา 
  ด้าน นายสรวุฒิ ผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ได้พยายามกล่าวชี้แจงว่า เห็นต่างไม่เห็นไร แต่ต้องการขอ
โอกาสและอยากให้ฟังนโยบายของทางคณะก้าวหน้าภูเก็ตที่ต้องการสร้างการเมืองใหม่ และยืนยันว่า ทางคณะก้าวหน้า
ไม่ได้มีแนวคิดในเรื่องของการล้มล้างสถานบันแต่อย่างใด โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินหาเสียงบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ 
 ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ กล่าวภายหลังการเดินหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ภูเก็ต ว่า ใน
พ้ืนที่ภาคใต้ มีข่าวคราวต่างๆ ที่หลายท่านมองแล้วไม่สบายใจ แต่ตนก็ยังยืนยันว่า ทุกครั้งที่มาภาคใต้ และส าหรับภูเก็ต
ในรอบสัปดาห์นี้ได้มาเป็นครั้งที่สอง ยังมีลักษณะเหมือนกันคือ เมื่อลงไปในพ้ืนที่หาเสียงแม้จะมีภาพออกมาในลักษณะ
เหมือนจะมีความวุ่นวาย แต่จะสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ก็ยังคงมีการรับแผ่นพับนโยบายที่
ยื่นให้ไปซึ่งเป็นเรื่องปกต ิ
  และหลายๆ คนก็ยังให้ก าลังใจสู้ต่อไป ไม่ต้องสนใจ พร้อมจะเลือกอย่างแน่นอน ซึ่งคิดว่าด้วยนโยบายที่
น าเสนอนั้น จะท าให้เราไปสู่ชัยชนะ ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครนายกฯ คือ คุณสรวุฒิ ได้เป็นนายกฯ เพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นชัยชนะของการเมืองใหม่ ชัยชนะของการเมืองที่ใช้นโยบายใช้ความจริงใจสู้กับอ านาจเงิน 
  และขณะนี้ที่แรงกว่าเงิน คือ อ านาจความเกลียดชังที่สาดเข้าใส่กัน ไม่มีใครอยากอยู่ในประเทศที่คนเห็น 
ซึ่งเรื่องเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ชอบก็รับใบปลิว ซึ่งคนไม่รับก็มีและเขาก็เฉยๆ ไม่ได้มาตะโกนด่า นั่นคือความสวยงามของ
ประชาธิปไตย และอยากบอกว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไร วันที่ 20 ธ.ค.นี้ ไปตัดสินกันที่คูหาเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5549960 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD3-31.jpg
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เทหมดหน้าตัก ผู้สมัครนายก อบจ. ขายวัวสู้ หาเสียงโค้งสุดท้าย 
ไทยรัฐออนไลน์17 ธ.ค. 2563 16:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หาเสียงเลือกตั้งที่กาฬสินธุ์ โค้งสุดท้ายสู้กันเดือด ผู้สมัครนายก อบจ. ตัดใจขายวัวเอาเงินไปใช้หาเสียง ชู
นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ไปถึงนา ไฟฟ้าถึงสวนแก้ปัญหาได้จริง แฉหัวคะแนนออกซ้ือเสียงกันแล้ว 
วันที่ 17 ธ.ค. นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 4 ได้ประกาศนโยบายว่าด้วยน้ า
บาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ไปถึงนา ไฟฟ้าถึงสวน ถนนดีถึงพ้ืนที่การเกษตร คนเหนือเขื่อนล าปาวต้องได้รับการดูแล
เรื่องน้ าระบบท่อ พ่ีน้องประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 
 "วันนี้ ลงพ้ืนที่พบพ่ีน้องประชาชน สถานการณ์ในพ้ืนที่ขณะนี้มีหัวคะแนน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองรับเงินนักการเมืองมาเพ่ือที่จะซื้อเสียงคนละ 100 บาท หรือครัวเรือน
ละ 200 บาท เป็นการเมืองที่มาระบบเดิมคือดูถูกเหยียดหยามประชาชนอย่างมากด้วยเอาเงินมาฟาดหัวประชาชน พ่ี
น้องชาวเมืองน้ าด ามีศักดิ์ศรีเพียงพอ ที่จะลงโทษนักการเมืองหรือนักธุรกิจการเมือง" 
  นายวัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ฝ่ายสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ก็ท าตัวเป็นเกษตรกรเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เขาแจกเงินกันแต่มองไม่เห็น จะรอแต่ให้นักการเมืองไปแจ้ง มัน
เป็นความผิดซึ่งหน้า พ่ีน้องประชาชนทราบคนเขารู้ แต่ กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ทราบ ไม่รู้ไม่เห็นใดๆ ทั้งสิ้น โปรดลง
ไปสอดส่องดูแลด้วยครับ แจกใบแดงไปเลย 
 การแจกเงินของนักการเมือง มีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรฯ บาง
คนเป็นคนจดรายชื่อประชาชนไปให้นักการเมืองเพ่ือรับเงินมาแจกพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นความเลวร้ายอย่างมาก 
 นายวัชรินทร์ กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้ว ตนเองได้ตัดสินใจว่าจะขายวัวเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเป็นตัวที่ 2 แล้วขอชูนโยบายที่จับต้องและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1996737 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1996737
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โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นผู้สมัครส.อบจ.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 14:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอนแก่น-โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นผู้สมัครส.อบจ.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลั่นฆ้องชัยเอาฤกษ์เอาชัย
ให้ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง 
  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 ที่วัดโพธิ์ชัย อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น นายจรูญ อ่วยนอก ผู้สมัครส.อบจ.ขอนแก่น เขต 
อ.ซ าสูง หมายเลข 2 น าคณะผู้ช่วยหาเสียง เข้ากราบสักการะขอพรหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอ
งอ.ซ าสูง พร้อมลั่นฆ้องชัยเอาฤกษ์เอาชัย และเพ่ือความเป็นสิริมงคลและให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมี
การลงคะแนนในวันที่20ธ.ค.63 
นายจรูญ กล่าวว่า พ้ืนที่อ.ซ าสูง เป็นชุมชนเกษตรกรรมปลูกผักปลอดสารพิษที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ ดังนั้นการพัฒนา
ด้านการเกษตรเป็นสิ่งที่ได้น านโยบายมาใช้ในการหาเสียงในพ้ืนที่ ควบคู่กับการน าเสนอนโยบายด้านต่างๆ ตามความ
ต้องการของประชาชน ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งจะลงพ้ืนที่หาเสียงให้ครบทุกชุมชนหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ลง
พ้ืนที่จนครบแล้วเช่นกัน 
  ดังนั้น วันนี้จึงเป็นการเข้าพบเพ่ือขอคะแนนและเชิญชวนให้คนซ าสูง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มาก
ที่สุดซึ่งจากการลงพ้ืนที่หาเสียงตลอดทั้งช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับความตั้งใจจริงในการที่จะเป็นผู้แทนคนซ าสูงในระดับ
พ้ืนที่ มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอน. 
 
 อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/640518


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 
 
 
"วิรัช" โร่แจงวงกมธ. แก้รัฐธรรมนูญล่ม 
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช” โร่แจงวงกมธ. แก้รัฐธรรมนูญล่ม เหตุถกข้อสรุป (8) ไม่ลงตัว วอนทุกคนใจเย็น ใช้เหตุผลพิจารณา
กฎหมายส าคัญประเทศ คาดเสร็จกลาง ม.ค.ปีหน้า   
  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แถลงถึงกรณี
ที่ประชุมกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญมีปัญหากันในวันนี้ว่า ตนในฐานะประธานการประชุมได้ท าหน้าที่ประมาณ 1 ชั่วโมง 
จากนั้นต้องลงมาห้องประชุมใหญ่ จึงมอบหมายให้นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกมธ. 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม แต่ไม่ถึง 15 นาทีก็ได้รับโทรศัพท์ให้กลับไปห้องประชุมกมธ.ด่วน เมื่อไปถึงก็พบว่า มีการ
ปิดประชุมทันที ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายส าคัญของประเทศ ทุกประโยคในการตัดสินใจต้องเป็นไปด้วยความ
ละเอียดอ่อน ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สอบถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อทราบว่ามีความขัดแย้งจนต้องปิด
ประชุมที่ก าลังพิจารณามาตรา 256 (7) (8) และ (9) ตนในฐานะกมธ.ฝั่งรัฐบาล เห็นว่าควรคง (8) นี้ไว้ ส่วนฝ่ายค้านนั้น
เสนอให้ตัด (8) ทิ้งท้ังหมด ตนคิดว่าเรื่องนี้ตนต้องชี้แจง และตอบค าถามเองว่าเหตุใดจึงต้องคงวงเล็บนี้ไว้    
  นายวิรัช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ส าหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตนได้สอบถามหลายคนที่อยู่ในห้อง
ประชุม รวมถึงคู่ขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่าย อยากขออภัยทุกคน และขอให้ใจเย็นๆ น าเหตุผลมาคุยกัน ซึ่งทุกคนก็รับปากว่าครั้ง
หน้าจะมาเข้าประชุมร่วมกันพิจารณาด้วยเหตุผลต่อ ส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทันหรือไม่ ตน
ยืนยันว่าหลังจากพิจารณา (7) (8) และ (9) เสร็จ ก็จะเป็นเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) สิ่งใดที่เป็นรายละเอียดและ
เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา ตนจะขอเก็บไว้และจะน ามาพิจารณาอีกครั้งช่วงหลังปีใหม่ ประมาณวันที่ 6-8 ม.ค. 64 คาด
ว่าจะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนประมาณกลางเดือนม.ค. ดังนั้นวันนี้จึงต้องขออภัยที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามขอ
ยืนยันว่า ตนจะพยายามท าหน้าที่เป็นประธานประชุมกมธ.เองทุกครั้ง    
  เมื่อถามว่า สาเหตุที่ทะเลาะกันมีประเด็นละเอียดอ่อนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ใน (8) นี้ 
จะไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่งถ้าจะแก้ไขต้องท าประชามติ ประเด็นนี้อยู่ระหว่างการถกเถียงกัน 
เมื่อถามต่อว่า สรุปแล้วหมวด 1 และหมวด 2 สามารถแก้ได้หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ยืนยันว่าถ้าคง (8) ไว้จะแก้ไม่ได้ 
ดังนั้นถ้าจะแก้ต้องท าประชามติก่อน เมื่อถามย้ าว่า ค าว่าถ้าจะแก้ต้องท าประชามติก่อนแปลว่า สามารถแก้ได้ใช่หรือไม่ 
นายวิรัช กล่าวว่า ใช่   
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  เมื่อถามว่า มีการก าชับที่ประชุมหรือไม่ในกรณีหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอนาคตอีก นายวิรัช กล่าวว่า 
ขณะนี้มีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันไม่น้อยกว่า 20 ประเด็น และก าลังรอโหวตกันอยู่ หากตนนั่งเป็นประธานการประชุม
อะไรที่อะลุ่มอล่วยกันได้ก็จะให้ แต่ต้องยึดข้อบังคับการประชุมด้วย ที่ผ่านมาก็มีการถกเถียงกัน แต่ไม่หนักเท่าวันนี้ 
 
 
อ่านต่อท่ี : https://www.dailynews.co.th/politics/813367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813367
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"ส.ส.พิษณุโลก ก้าวไกล" เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่โปร่งใส 
17 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.พรรคก้าวไกล เชื่อ เลือกตั้งท้องถิ่นไม่โปร่งใส ชี้ กกต. ขาดท าความเข้าใจเรื่องการกาบัตร - คนไม่มีเงินกลับ
บ้านไปเลือกตั้ง 
       นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทน ระหว่างการ
พิจารณาญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเสนอโดยนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ว่า ตนสนับสนุนให้เกิดการกระจายอ านาจสู่ ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิก สภา อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 80  แต่ประชาชนยังไม่ทราบว่าจะ
กาบัตรอย่างไรและไม่มีความพยายามจากรัฐบาลให้กลับบ้านไปเลือกตั้ง โดยการจัดวันเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับวันหยุดยาว 
และมีการจัดวันหยุดยาวคล่อมช่วงปลายปี ประชาชนไม่มีเงินกลับบ้านไปเลือกตั้ง   
        “ผลส ารวจความเห็นของประชาชนนั้นสะท้อนว่าไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งโปร่งใส ต่อ
องค์กรจัดการเลือกตั้ง  รวมถึงเมื่อมองหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน้าของนายกรัฐมนตรี 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งรอบนี้โปร่งใสและยุติธรรม  ดังนั้นการตั้งกมธ.วิสามัญฯ ควรศึกษาให้การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเป็นอิสระ ออกจากรัฐราชการ และหัวคะแนน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือถูกการเมืองภาพใหญ่แทรกแซง และ
ตัดตอนไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ของประชาชนเพ่ือให้อ านาจคืนมาสู่ประชาชน
นอกจากนั้นตนมองว่าการกระจายอ านาจที่ท าให้เกิดขึ้นจริงต้องจัดการเรื่องงบประมาณ อย่าใช้แบบฝากโอนหรือจัด
งบประมาณแบบต่ า ร้อยละ 24  รวมถึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นวาระส าคัญและรัฐบาลต้อง
ผลักดันให้เกิดขึ้นแม้จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี” นายปดิพัทธ์ อภิปราย 
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับการพิจารณาญัตติดังกล่าว ที่ประชุมสภาฯ เห็นด้วยกับการตั้งกมธ.วิสามัญ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ไม่มีผู้คัดค้าน จากนั้นได้ตั้งกมธ.จ านวน 39 คนเพ่ือพิจารณาศึกษาภายใต้กรอบเวลา 90 วัน. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912833 
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"รัฐบาล" ส่ง “บิ๊กชา้ง–เทอดพงษ”์ นั่ง คกก.สมานฉันท์ ถึงมือ "ชวน" แล้ว 
 สยามรัฐออนไลน์  17 ธันวาคม 2563 16:41 น.  การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ส าหรับความคืบหน้าในการส่งชื่อบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น
กรรมการสมานฉันท์ ให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์นี้นั้น มีรายงาน
ข่าวว่า ล่าสุด เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งรายชื่อสัดส่วนของรัฐบาล ที่จะร่วมเป็นกรรมการสมานฉันท์ถึงประธาน
รัฐสภาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 คน ได้แก่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 
  ขณะที่สัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล จ านวน 2 คน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ส่งเรียบร้อยแล้ว คือ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชา
รัฐ และนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/205110
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201217/c2bd0486e6f5aa738299603310e278a1d18123bfa2daf4b9cbef3ec486d7c67a.jpeg?itok=j43MXDCm
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18 ธันวาคม 2563 09:21 น.    
ง่ายๆ แค่คลิกเดียว ตรวจสอบสิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." ผ่านออนไลน์ 
 
 

 
 
อีกไม่กี่วันแล้ว ส าหรับการเลือกตั้ง อบจ. พร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 นี้ 
หลังแช่แข็งการเมืองท้องถิ่นไปนานหลายปี 
 ความส าคัญและน่าสนใจของสนามเลือกตั้งอบจ. ทั้งการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอาทิตย์นี้ นอกจากจะเป็นการกลับมาได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปีเศษ นับจากการท ารัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี่จึงเป็นการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์จะหย่อนบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. เรื่องที่ผู้มีสิทธิ์ทุกคนต้องทราบ คือ การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่เปิดให้เลือก
นอกเขตอย่างสนามการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ โดยทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ณ ภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเท่านั้น 
 ฉะนั้น สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ทุกคนควรต้องเช็คเสียตั้งแต่วันนี้ ก็คือ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นใน
รอบนี้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องให้มั่นใจว่า ชื่อตนเองปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งยังต้องเช็คให้มั่นใจว่า มี
รายชื่อแฝงแอบมาอยู่ในทะเบียนบ้านเราของหรือไม่  
 โดย กกต. จะท าการส่งเอกสารมาถึงทุกๆ บ้านเลขที่ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ หรือถ้าเราไม่ได้รับจดหมายก็
สามารถไปตรวจสอบได้ที่ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการ อบจ. หรือบริเวณใกล้ เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้รับเอกสารแล้วให้รีบ
ตรวจสอบ หากพบว่า ไม่มีชื่อของเรา หรือมีข้อมูลผิดพลาด หรือมีรายชื่อคนที่เราไม่รู้จักมาอยู่ร่วมทะเบียนบ้านเดียวกัน
กับเรา ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยยื่นค าร้องต่อขอเพ่ิมชื่อ- ถอนชื่อ กรณีตรวจสอบไม่พบชื่อตัวเอง หรือ พบบุคคลอยู่ใน
ทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ 
เชื่อว่า หลายๆ คนอาจไม่ได้รับจดหมาย ไม่ได้กลับบ้าน หรือใดๆ ก็ตาม ก็สามารถเช็ครายชื่อของตัวเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201218/16ce6950ae396478a471d9240df254d6c693e58c31298f9158d98bd812463832.jpg?itok=dYF5dngo
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201218/10eabdba22df8e1954506bb5b786857efdf95ef489fb545b826976dc1a05bf10.jpg?itok=lEgsoMZY
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วิธีตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ ท าได้ง่ายๆ ดังนี้ 
1. เข้าไปยังเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบสิทธิ >>> คลิกท่ีนี่ 
2. กรอกเลขบัตรประชาชนของเราลงไป และ กดค้นหา 
เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเช็คได้ว่า มีรายชื่อของเราที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ไหม และต้องไปเลือกที่ไหน เลขที่
เท่าไหร่ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดเอกสารหน้าคูหา 
หลักฐานที่ใช้ : ขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน ซึ่งเป็นหลักฐานของทางราชการ อาทิ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้) 
- หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับ
ขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง : 
1. ตรวจสอบรายชื่อและดูล าดับที่จากบัญชีรายชื่อของเรา 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
3. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 
บัตรเลือกตั้ง : เราจะได้รับ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
- ใบที่ 1 เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. : เลือกได้ 1 คน 
- ใบที่ 2 เป็นบัตรเลือก ส.อบจ. : เลือกได้ 1 คน 
4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร 
5. เข้าคูหาท าเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องท าเครื่องหมาย 
> บัตร เลื อกตั้ ง  นายก อบจ .  เ ลื อกผู้ ส มั คร ได้  1 คน  /  บั ตร เลื อกตั้ ง  ส . อบจ .  เ ลื อกผู้ สมั คร ได้  1 คน 
> หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
6. เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งน าไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตัวเอง 
เพียงเท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น โดยส าหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ จะต้องท าการแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เสีย
สิทธิ์บางสิทธิ์ที่จะถูกจ ากัด หากเราไม่ไปเลือกตั้ง โดยสามารถอ่านจากบทความเพ่ิมเติมด้านล่างนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205239 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/regional/813526 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
บุรีรัมย์ตีปี๊บโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งอบจ. เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอน ตั้งเป้าประชาชนใช้สิทธิ์ไม่น้อย
กว่า80% 
 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  “20 
ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมี น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงานการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธาน กกต.
อบจ.บุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะ ผู้อ านวยการ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่
ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  อบจ.บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รวมกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
บุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยการใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมถือป้ายเดินขบวนรณรงค์ ไปตามถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เพ่ือเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และมาใช้สิทธิ์กัน
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00-17.00 น.อย่างทั่วถึงท้ังจังหวัด โดยได้มีการด าเนินการภายใต้มาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด 
 นายเศรษฐพร เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
เลือกตั้ง สามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง อิสระ ปราศจากการครอบง า เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว
ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที ่20 ธ.ค. 2563 เวลา 08.00-17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539356 
 
  

https://www.naewna.com/local/539356
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ใช้มาสคอต‘ปูด า’ กกต.กระบ่ีรณรงค์ กลับบ้านใช้สิทธิ 
 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น  อย่างสุจริตโปร่งใส โดย
มีนางสาวมนัสนันท์ วิทนาผู้อ านวยการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  100 คน ที่บริเวณ
ลานประติมากรรมปูด า ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 
 โดยขบวนเดินรณรงค์เริ่มจากลานประติมากรรมปูด า ถนนอุตรกิจ  ไปตามถนนหลวงพ่อ เข้าสู่ถนน
มหาราช เข้าสู่ศูนย์การค้ามหาราช ไปสิ้นสุดการรณรงค์ท่ีศาลากลางจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยใช้มาสคอต 
รูปปูด า ด้วยสโลแกนที่ว่า สร้างสรรค์ประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้ง  ในการรณรงค์การเลือกตั้งในครั้งนี้  
 นางสาวมนัสนันท์กล่าวว่าการรณรงค์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   20 
ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  อย่างสุจริตโปร่งใส ในวันนี้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง และพิษภัยของ
การซื้อสิทธิขายเสียง  เป็นกระบวนการหนึ่งที่เปิดช่องทางให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง ตัดสินใจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ  ปราศจากการครอบง า 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539354 
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18 ธ.ค. 2563 
โคราชพร้อมเลือกตั้งจัดชุดม้าเร็วลุยคืนหมาหอน 
 

 
 
นครราชสีมา จัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งพร้อมแล้วทั้ง 4,475 หน่วย ด้าน กกต.จัดชุดม้าเร็วลุยกระจายทุกพื้นที่เฝ้า
คืนหมาหอน และเฝ้าระวังกลุ่มต้องสงสัยเกี่ยวกับการซื้อเสียงเป็นพิเศษ 
 18 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง อบจ.เขต 3 อ าเภอเมือง
นครราชสีมา ได้ท าการจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง โดยน าเต็นท์มากางที่บริเวณริมถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
โดยมีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง 
 พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครราชสีมา เปิดเผยว่า ส าหรับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ในวันที่ 20 
ธันวาคมนี้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้ท าการจัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้งพร้อมแล้วทั้ง 4,475 
หน่วย ทั่วทั้ง 32 อ าเภอ โดยจะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 48 เขต ส าหรับเลือก ส.อบจ. ส่วนนายก อบจ.เลือกได้ 1 คน ซึ่ง
ทาง กกต.จะเริ่มท าการแจกจ่ายหีบเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 
2563 เพ่ือน าไปติดตั้งภายในหน่วยที่ตนเองปฏิบัติการอยู่ และจะเริ่มท าการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. หลังจากนั้นจะเริ่มปิดหีบเลือกตั้งนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งเลย  
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378810396?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378810396?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378810396?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
จัดต ารวจ 1.2 แสนนายคุมเข้มเลือกตั้งนายก อบจ.เฝ้าจับตาพิเศษ 10 จว.คืนหมาหอน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติ
ประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม เพ่ือตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันที่  
20 ธันวาคม นี้ 
 ทั้งนี้ที่ประชุมก าชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการข่าวและ
การสืบสวนสอบสวนกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีที่อาจก่อเหตุสร้างสถานการณ์ และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่มิให้
เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัคร เกิดเหตุประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายต่างๆ 2.ออกตรวจตรา สอดส่อง
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การท าลายป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้สั่งการให้ต ารวจภูธรภาคและ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ประสานการปฏิบัติและบูรณาการก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจพื้นที่ในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยให้กับจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงอย่างใกล้ชิด 3.อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางใช้สิทธิเลือกตั้ง 
โดยเฉพาะการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือการเข้าระงับเหตุ การรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 5. สนับสนุนการปฏิบัติตามที่ กกต. และ กกต.จังหวัดร้องขอ 6. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อห้าม หรือ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  
7. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยยึดระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมถึงการวางตัวให้เป็นกลาง 
 พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กล่าวว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดก าลังต ารวจรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม โดยจัด
ก าลังต ารวจประมาณ 120,000 นาย ดูแลการเลือกตั้ง จ านวน 97,000 คูหาทั่วประเทศ โดยจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่
ทันทีหลังเกิดเหตุ จากการลงพ้ืนที่พบการท าผิดเล็กน้อยที่จังหวัดชุมพร พบความผิด พ.ร.บ.คอมฯ กรณีโพสต์จูงใจให้
เลือกผู้สมัคร และจังหวัดตรัง พบการท าลาย ป้ายหาเสียง ซึ่งทั้ง 2 พ้ืนที่มีการแจ้งความด าเนินคดีแล้ว 
 พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง เนื่ องจากผู้สมัครเป็นบุคคลมีชื่อเสียง และ 
นักการเมืองหน้าเก่า ได้แก่ นนทบุรี  ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชศรีมา สกลนคร น่าน พิจิตร กาญจนบุรี  
นครศรีธรรมราช และ ตรัง จึงก าชับให้ต ารวจภูธรแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะคืน
หมาหอนก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งอาจมีการซื้อสิทธิขายเสียงเกิดขึ้นได้ 
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 รองผบ.ตร. กล่างอีกว่า กรณีจังหวัดที่มีการแข่งขันดุเดือด เช่น นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีผู้สมัครจ านวน
มาก จะต้องจับตามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ต้องระวังภัยธรรมชาติ ส่วนปัญหามือปืนรับจ้างรับงานช่วงนี้ไม่มีการ
เคลื่อนไหวของซุ้มมือปืนกลุ่มใดตามพ้ืนที่ต่างๆ แต่ก็ให้ต ารวจเฝ้าติดตามทางการข่าว 
 ส่วนพ้ืนที่ที่มีผู้สมัครเป็นอดีตนายต ารวจ ขณะนี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียน ในเรื่องการปฎิบัติตัวของ
เจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมีการก าชับรายละเอียดทั้งหมดกับทุกนายถึงเรื่องดังกล่าวด้วย และกรณีที่
อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งจดหมายเชิญชวนคนเชียงใหม่เลือกผู้สมัคร พรรคเพ่ือไทย ทราบว่าทางกกต.มีการตรวจสอบเรื่อง
นี้แล้วว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ เบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งความประเด็นนี้ พร้อมสั่งให้จับตาจังหวัดนี้ด้วย
เพราะมีการแข่งขันค่อนข้างมาก 
 อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยขอฝากประชาสัมพันธ์ข้อ
กฎหมายที่มักพบเป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. จงใจ ท าให้บัตรเลือกตั้งช ารุด หรือเสียหาย 2. เล่นหรือจัด
ให้มีการการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้ง 3. ขาย จ าหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดใน
เขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 4. ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือไม่
เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 5. กระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ทั้งนี้หาก
พบเห็นผู้กระท าความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 ทั่วประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หมายเลข
สายด่วน ตร. 1599 และ แอพพลิเคชั่น Police I lert u 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_382035 
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17 ธันวาคม 2563 19:33 น.    
 “ประเสริฐ” อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก อบจ. เว้าเขมร อ้อนขอคะแนน พ่อค้าแม่ค้าตลาดช่วงโค้งสุดท้าย 
 

 
 
เม่ือวันที่ 17 ธ.ค.63 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
บุรีรัมย์ หมายเลข 1 ได้ลุยเดี่ยวลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนจะถึงวัน
เลือกตั้ง 20 ธ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ 
 โดยนายประเสริฐ ได้มีการใช้โทรโข่งพูดหาเสียงทั้งเป็นภาษากลาง และภาษาเขมรพ้ืนถิ่น เพ่ืออ้อนขอ
คะแนนจากพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ พร้อมทั้งได้แจกแผ่นพับแนะน าตัว และนโยบายต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกไปท าหน้าที่บริหาร อบจ.บุรีรัมย์ด้วย ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาเดิน
จับจ่ายซื้อของในตลาด ต่างก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่พูดหาเสียงเป็นภาษาเขมรพ้ืนถิ่นก็โดนใจพ่อค้า
แม่ค้าไม่น้อยเลยทีเดียว 
 นายประเสริฐ บอกว่า การลงพ้ืนที่หาเสียงในครั้งนี้ ได้เน้นชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผล
การเกษตรที่ตกต่ า และปลดหนี้ให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าชาวบุรีรัมย์เป็นจังหวัดน าร่อง พร้อมยืนยันว่าไม่หนักใจที่
จะต้องสู้ศึกกับผู้สมัครทีมเจ้าของเก้าอ้ีเดิม เพราะประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 
 ขณะที่ผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. แต่ละคนต่างก็ลงพ้ืนที่หาเสียงกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน ทั้งใช้
วิธีการเดินขอคะแนนตามตลาด และตามบ้าน บางคนก็ใช้รถแห่หาเสียงตระเวน หาเสียงตามอ าเภอต่างๆ ให้ครบทั้ง 23 
อ าเภอ เพราะเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205175 
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17 ธันวาคม 2563 19:48 น.    
"วิเชียร"อ้อน ปชช. เลือกเป็นนายก อบจ.ยโสธร หลังกกต.ยกค าร้อง ไม่มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง 
 

 
 
 นายวิเชียร สมวงศ์ ผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.ยโสธร หมายเลข 1 พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา
ตนได้ถูกร้องเรียนว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ตอนนี้ทาง กกต.ได้ยกเลิกค าร้องดังกล่าวแล้วแล้วตนจึงได้ลง
ข้อความทางเฟสบุ๊คเพ่ือแจ้งให้กับประชาชนทราบพร้อมทั้งขอให้ประชาชนเลือกตนเป็นนายก อบจ.ยโสธร ในการ
เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ พร้อมกับแนบหนังสือของทาง กกต.ที่ยกค าร้องในครั้งนี้ลงในเฟสบุ๊คด้วยเพ่ือ
ประชาชนจะได้เข้าใจอีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205177 
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17 ธันวาคม 2563 20:06 น.   
โค้งสุดท้ายหาเสียงชิงนายก อบจ.ปทุมธานี สุดคึก ผู้สมัครงัดทุกกลยุทธ์อ้อนคะแนน โชว์นโยบายพิชิตใจประชาชน 
  

 
 
 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือ อบจ. และ
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. ใน 36 เขตเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงที่เหลือ
เวลาอีกเพียง 2 วันคึกคักอย่างถึงที่สุด โดยเฉพาะผู้สมัครแต่ละทีมต่างใช้กลยุทธ์หาเสียงในทุกรูปแบบเพ่ืออ้อนขอ
คะแนนเสียงจากพ่ีน้องประชาชนต่างแจกแผ่นพับใบปลิว แนะน าตัว เดินหาเสียงตั้งแต่เช้ายันค่ าพร้อมกับปักป้ายหา
เสียงทั้งจังหวัดหวังจะได้คะแนนจากประชาชน น าไปสู่ชัยชนะของการนั่งเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
โดยทั้งคู่ยังเห็นตรงกันว่า คะแนนของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นปัจจัยส าคัญ มีโอกาสชี้ขาดการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 โดยแชมป์เก่าเบอร์ 1 และถือว่าเป็นเต็ง 1 นายก อบจ.ปทุมธานี ก็หนีไม่พ้น อดีตนายก อบจ. 3 สมัย คน
เดิม นายชาญ พวงเพ็ชร์ หรือ ลุงชาญใจดี เร่งลงพ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงส่วนผู้สมัครชิงนายก อบจ. เบอร์ 2 พล.ต.ต.ค ารณ
วิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ บิ๊กแจ๊ส อดีตผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ถือเป็นผู้ท้าชิง
นายกฯอบจ.ปทุมธานี ในครั้งนี้ที่น่าจับตามองและยังส่ง สจ.ลงชิงชัยกับทีมแชมป์เก่าครบทุกเขต และเบอร์3 นางสาว
กรรณิการ์ นาคอินทร์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตลาดหลุมแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย ที่มาสมัครลงชิงชัยด้วย ก็มีป้ายหาเสียง
เพียงเบาบางเท่านั้นถือเป็นม้านอกสายตา โดยผู้สมัครนายก อบจ.และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.หลายคน ต่างลงพื้นที่หา
เสียงกันอย่างเข้มข้นเพ่ือเรียกคะแนนเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันที่ 20
ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.กันให้มากๆ 
 นายชาญ พวงเพ็ชร์ หรือ ลุงชาญใจดีพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดเร่งลงพ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงเพ่ือตอก
ย้ าผลงานที่ได้ท ามาในช่วงด ารงต าแหน่งนายก อบจ.ปทุมธานี ชูธงเรื่องการศึกษา เพราะที่ผ่านมาตนเองและทีมงาน
พัฒนางานต่างๆให้กับชาวปทุมฯ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สาธารณูปโภค การแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ า
ท่วม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสายตาประชาชนทุกพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งตนจะประกาศนโยบายการท างานหลาย
ด้านที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง รับฟังปัญหาจากประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือน าไปแก้ไขให้ตรงจุด เพ่ือเข้าถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยตนเองและทีมงานยึดแนวทาง เข้าถึงง่าย พัฒนางานต่อ ไม่ต้องรอเริ่มใหม่ คนปทุม
ฯ ไม่ทิ้งกัน พลิกโฉมเมืองปทุมธานี เลือกคนท างาน เลือกทีมลุงชาญใจดี”และมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกตัวเองกลับมา
ท าหน้าที่นายก อบจ.ปทุมธานี อีกสมัย 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201217/56a8f45947d03386ab3ddecc702583e6ba3b5ee81a9afb95974cd0731503094e.jpg?itok=0KBgfS0l
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 ด้าน พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยว่า ตนได้เห็นปัญหาในบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยตลอดเพราะ
ตนเองเป็นคนปทุมธานีโดยก าเนิด เห็นปัญหาต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีเท่าที่ควร รวมทั้งความเป็นอยู่ของพ่อแม่พ่ี
น้องประชาชนชาวปทุมธานี จึงเสนอตัวเข้ามาสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาหลายๆ 
ด้าน ตนเองพร้อมทีมงานคนรักปทุม โชว์นโยบายถ้าได้รับเรื่องตั้งเข้ามาเป็นนายก อบจ.ปทุมธานี จะเร่งพัฒนาทุ กด้าน 
ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข พัฒนาแม่น้ าล าคลอง ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยาให้สวยงาม ดึงคนมาเที่ยว
พักผ่อน น ารายได้เข้ามาในจังหวัดปทุมธานี สร้างสนามกีฬาประจ าจังหวัดปทุมธานี และเตรียมความพร้อมรองรับสวน
สัตว์แห่งใหม่ จัดสถานที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดไม่ให้เป็นปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม นี่คือแนวทาง
ของทีมงานคนรักปทุม ที่จะท าเพ่ือประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี โดยตนเองได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการลง
สมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ผมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงปทุมธานี ปทุมธานีต้องเปลี่ยนแปลง” และ "ระบบเงินทอนต้องไม่มี 
ปทุมธานีจะรุ่งเรือง"ตนเองมั่นใจที่จะน าพาจังหวัดปทุมธานีพัฒนากว่าที่ผ่านมาได้แน่นอน 
 ทั้งนี้การแข่งขันในสนาม อบจ.ปทุมธานี มีผู้สมัครนายก อบจ. 3 คน คือ หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ 
หมายเลข 2 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และหมายเลข 3 นางสาวกรรณิการ์ นาคอิน ถือเป็นอีกสนามการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในภาคกลางปริมณฑลที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองตลาด เมือง
การศึกษาและเมืองอุตสาหกรรม ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สนามเลือกตั้งนายก อบจ.
ปทุมธานี สนุกตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนถือเป็นศึกช้างชนช้างที่น่าจับตามองแบบไม่กระพริบตากันเลยทีเดียวเป็นมวยถูกคู่
ถูกเวลา โดยศึกครั้งนี้เป็นที่จับตากันว่า"ลุงชาญใจดี" แชมป์เก่า3สมัยจะรักษาแชมป์ ได้หรือไม่ หรือ"บิ๊กแจ๊ส" จะกระชาก
เข็มขัดเป็นแชมป์ใหม่ไปครอง 20 ธันวาคมนี้มีค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205179 
 
  

https://siamrath.co.th/n/205179
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17 ธ.ค. 2563 20:08 น. 
"จตุพร" ไม่หว่ัน ช่วย "บุญเลิศ" หาเสียง นายก อบจ.บอก ยังรักเคารพ "ทักษิณ" 
 

 
 
โค้งสุดท้าย เลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ "จตุพร" ไม่หว่ัน ออกช่วย "บุญเลิศ" หาเสียงกลางตลาด บอกยังรัก
เคารพ "ทักษิณ" แต่หนุนส่งคนผิดลง ล่ัน รักษาประชาธิปไตย ขอยืนเคียงข้างคนที่ได้รับความอยุติธรรม จากพรรค  
 วันที่ 17 ธ.ค. ที่บริเวณตลาดป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร 
นายก อบจ.เชียงใหม่ เบอร์ 2 กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พร้อมทั้ง นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นายเจ๋ง ดอกจิก 
และนายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ได้ออกมาร่วมหาเสียงท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของคนเสื้อแดงเชียงใหม่บางส่วน โดย
บรรยากาศพ่อค้าในตลาดยังแห่ต้อนรับและขอถ่ายรูปกับนายจตุพร ด้วยความสนใจไร้การต่อต้านใดๆทั้งสิ้น 
 หลังจากเดินหน้าหาเสียงแล้ว ทางผู้สื่อข่าวได้ถาม นายจตุพร เกี่ยวกับมี ส.ส.เชียงใหม่ ออกมาต าหนิ นาย
จตุพร ทรยศต่อพรรค ต่อนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนายจตุพร ตอบว่า ตนซื่อสัตย์ต่อระบอบประชาธิปไตย พวกเราไม่เคย
ทรยศ เพียงแต่เราถูกปฏิบัติอย่างอยุติธรรม เพราะพรรคไปเอาคนที่มีปัญหา ต่อการท าลายขบวนการยุติธรรม ตนจึงไม่
อาจจะไปร่วมการสนับสนุนได้ คนไทยรับคดีบอส อยู่วิทยาไม่ได้อย่างไร ตนก็รับไม่ได้เช่นนั้น บุญเลิศติดคุกเพราะไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรค แม้กระทั่ง นปช.เองก็ยึดแนวทางนี้ เพราะฉะนั้น ตนจึงมายืนหยัดเคียงข้างคนที่
ไม่ได้รับความยุติธรรม เขาเป็นคนถูกผลักไสอย่างอยุติธรรมมากที่สุด แล้วพรรคก็ไปเอาคนที่มีข้อเกี่ยวข้องสงสัยในคดี
บอส 
 "ผมยังเคารพท่านทักษิณ แต่เรื่องความถูกต้องผมอยู่ในเหตุการณ์นี้ ผมเอาเห็นรายงานฉบับย่อของนาย
วิชา มหาคุณ ที่สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างหลักฐานเท็จท าลายความยุติธรรมจนสิ้นซากในกรณีบอส อยู่
วิทยา เราต่อสู้มายาวนานกับความอยุติธรรม เพราะเรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องกับความอยุติธรรมคดีบอส และพรรคละเลยที่
จะพิจารณาในเรื่องนี้ ผมจึงไม่อาจที่จะร่วมทางได้ โดยส่วนตัวความเคารพต่อ นายกฯ ทักษิณ อย่างไร ผมก็ยังเคารพ
อย่างนั้น เพียงแต่ตนมีหลักการความเชื่อว่า คนที่มีหลักการที่เราจะไปยืนเคียงข้างเขาต้องเป็นนักประชาธิปไตย และ
รังเกียจความอยุติธรรม เราสู้มาค่อนชีวิตจนมาถึงช่วงปลายของชีวิต เราจ าเป็นต้องยืนหยัดเหลือเพียงสิ่งเดียว เราไม่มี
ทรัพย์สินเงินทอง แต่เรามีความเชื่อเรื่องประชาธิปไตย ความยุติธรรม เราจะรักษาสิ่งนี้จนวันที่เราตาย" นายจตุพร กล่าว
... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996841 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/local/detail/9630000127319 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1996841
https://mgronline.com/local/detail/9630000127319
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วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 20:19 น. 
ช่อ-พรรณิการ์ช่วยผู้สมัครหาเสียงภูเก็ต ลั่นไม่มีนโยบายล้มสถาบัน 

 
 
ภูเก็ต-"ช่อ-พรรณิการ์"ยืนยันคณะก้าวหน้าไม่มีนโยบายล้มล้างสถาบัน อ้อนคนภูเก็ตร่วมตัดสินอนาคตการเมือง
ท้องถิ่นใช้สิทธิลงคะแนน 20ธ.ค.63 
 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 น.ส.พรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า กล่าวผ่านเพจคณะก้าวหน้าระหว่างเดินทางไป
ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.ภูเก็ตว่า ต้องขอโทษท่ีท าให่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเราพยายามอย่างที่สุดแล้วที่
จะไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นแต่ว่ายังเกิดอยู่ดี เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้เพราะอีกฝั่ง
ค่อนข้างมาเยอะใช้เสียงอันดังเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นเสียใจจริงๆ 
 การเห็นต่างเป็นปกติของประชาธิปไตย เราไปแสดงออกผ่านการประท้วง ผ่านคูหาเลือกตั้ง เหลืออีก 3 
วันเท่านั้นที่เราจะได้ไปแสดงออกผ่านคูหาเลือกตั้งแล้ว การประท้วงต่อว่าเราจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็น
นักการเมืองแต่การขัดขวางการหาเสียงไม่ให้ประชาชารับทราบนโยบายของเรา เราไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านต้องการอะไร
ให้กับภูเก็ตถ้าต้องการให้คนดีเข้ามาบริหารประชาชนจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม เราไป
มีแผ่นพับนโยบายให้พยายามอธิบายงบประมาณ 1,380ล้านบาทของภูเก็ตที่ได้ในแต่ละปีเราตั้งใจจะพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ต และมากล่าวหาเราว่าล้มสถาบันซึ่งได้คุยกับแกนน าผู้
ที่มาต่อต้านเราที่ตลาดเกษตรไปแล้ว 
 "ยืนยันว่า เราไม่มีนโยบายล้มล้างสถาบัน คนที่เป็นแกนน าถามว่า ตกลงคุณช่อไม่ได้ล้มล้างสถาบันใช่มั้ย 
ได้ถามกลับว่าเคยได้ยินช่อพูดจะล้มล้างสถาบันตอนไหนเพราะช่อไม่เคยพูดและไม่ใช่นโยบายของคณะก้าวหน้า มีแต่
พวกคุณเท่านั้นที่พูดกันเองที่พูดเรื่องล้มล้างสถาบันมากที่สุดไม่ใช่พวกเรา ตกลงใครกันแน่ที่จะล้มล้างสถาบันแต่ไม่
เป็นไร อีก 3 วันตัดสินกันที่คูหาเลือกตั้ง เราจะแพ้จะชนะเป็นเสียงสวรรค์ของประชาชน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะอยู่
ร่วมกันแล้วการท างานการเมืองครั้งนี้"น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640560 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640560
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วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 21:53 น. 
ปชช.ร้องผู้ตรวจการฯยื่นศาลรธน.วินิจฉัย ปมกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ตัดสิทธิคนที่ย้ายบ้านไม่ถึง 1 ปี 
 

 
 
ปชช.ร้องผู้ตรวจการฯยื่นศาลรธน.วินิจฉัย ปมกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ตัดสิทธิคนที่ย้ายบ้านไม่ถึง 1 ปี 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ iLaw ได้โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า 
 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นกัน และนับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งในรอบ 8 ปี แต่ทว่า ในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้กลับพบปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาทิ การตัดสิทธิเลือกตั้งคนที่ย้ายบ้านก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ) ก าหนดให้ผู้มีสิทธิฯต้องมีชื่อในทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับผู้ที่เพ่ิงย้ายบ้านข้ามเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนการเลือกตั้ง 
 อย่างไรก็ดี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งจึงเตรียมร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพ่ือให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ มีส่วนที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
โดยในค าร้องที่เตรียมยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้ใช้อ านาจ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ ออกประกาศ กกต.เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีการประกาศก าหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวัน
เลือกตั้ง 
 แต่ทว่า ผู้ร้องได้ด าเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งตาม พ.ร.บ.
เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 38 (3) ก าหนดให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ดังนั้น ผู้ร้องและประชาชนอีกจ านวนมากที่ด าเนินการเปลี่ยนแปล งแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน
ช่วงหนึ่งปีก่อนจนถึงวันเลือกตั้ง คือตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็จะกลายเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ ไปอย่างไม่เป็นธรรมเพียง เพราะการย้ายถิ่นฐานและที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านอันเป็นการใช้สิทธิตามปกติท่ัวไปในการด ารงชีวิต 
 อีกทั้ง หากมีการประกาศก าหนดจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนในอนาคต เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และกรุงเทพมหานคร ก็จะท าให้ผู้ร้องและประชาชนอีกจ านวนมากย้ายบ้าน 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/02-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%806877666copy565656-copy.jpg
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ติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่ งปีนับถึงวันเลือกตั้ ง ต้องเสียสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ งดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน  
นอกจากนี้ ในค าร้องยังระบุด้วยว่า หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2561 จะพบว่า กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่ท าการย้าย
บ้านก่อนการเลือกตั้งไว้ 
 โดยในมาตรา 106 วรรคหนึ่งของ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ได้ระบุว่า “ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” กล่าวคือ ผู้ที่ย้ายบ้านก่อน
การเลือกตั้งให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในขณะที่ พ. ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 
กลับไม่ได้บัญญัติข้อความลักษณะดังกล่าวไว้ 
 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 38 (3) จึงเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสร้างความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ ในหลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 50 (7) ประกอบมาตรา 252 เรื่อง
สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฯ หรือ มาตรา 38 เรื่องหลักเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ 
รวมถึง มาตรา 254 เรื่องสิทธิในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 โดยท้ายค าร้องยังระบุด้วยว่า ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2560 มาตรา 22 (1) ประกอบมาตรา 23 (1) พิจารณาเสนอเรื่อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 38 (3) เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ สร้างความไม่เป็น
ธรรมแก่ประชาชนจนเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2490011 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2490011


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

74 

 

 
 
17 ธันวาคม 2563 22:34 น.    
"ธนาธร - ปิยบตุร" ลุยหาเสียง "ร้อยเอ็ด"ยัน "สถาพร ว่องสัธนพงษ์" ตัวจริงฝ่ายประชาธิปไตย 
 

 
 
"ธนาธร - ปิยบุตร" ลุยหาเสียง "ร้อยเอ็ด" ชี้จัดงบฯ ในระบบรัฐรวมศูนย์เหมือนไอติมที่ถูกเลียเกือบหมดกว่าจะ
มาถึงท้องถิ่น - ยืนยัน "สถาพร ว่องสัธนพงษ์" ตัวจริงฝ่ายประชาธิปไตย 
 เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 17 ธันวาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือร่วมรณรงคหาเสียงและขึ้นเวทีปราศรัย
ให้กับ นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ. ร้อยเอ็ด เบอร์ 2 ที่บริเวณถนนคนเดินจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นาย
ธนาธร กล่าว ตอนหนึ่งว่า สาเหตุที่เราส่งผู้สมัครนายก อบจ. ถึง 42 จังหวัดก็เพราะว่า เราตั้งใจที่จะปฏิรูประบบรัฐ
ราชการรวมศูนย์จากข้างล่างขึ้นข้างบน วันนี้ ทั้งอ านาจและงบประมาณถูกรวมศูนย์อยู่ที่รัฐส่วนกลาง ประชาชนจะท า
อะไร ก็ต้องส่งเรื่องไปที่กรุงเทพฯ กว่าจะได้งบประมาณ กว่าจะได้โครงการการแต่ละอย่างนั้นใช้เวลานานกว่าจะได้รับ
การอนุมัติ เมื่ออ านาจและงบประมาณอยู่ที่กรุงเทพฯ ท าให้อ านาจและงบประมาณอยู่ห่างไกลจากประชาชน 
 "ผมอยากเปรียบเทียบงบประมาณคือไอศกรีม กว่าที่ไอศกรีมจะถูกส่งมาจากกรุงเทพฯ ไปถึงมือประชาชน
นั้นใช้เวลายาวนานมากเพราะมันไกล ระหว่างทางมีนายหน้าเลียกันคนละทีสองที กว่าจะมาถึงพ่ีน้องประชาชนไอติมมัน
หมดเหลือแต่แท่ง แต่สิ่งที่เราจะท าในการส่งผู้สมัครท้าชิงนายก อบจ. ก็เพราะว่า เราต้องการส่งเสียงจากข้างล่างขึ้น
ข้างบน ว่าเราไม่เอาอีกแล้วกับรัฐที่กดทับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกวันนี้มีไอเดียคิดแก้ปัญหาเรื่องอะไรออก ก็ต้อง
ไปของบประมาณขอใบอนุญาตจากส่วนกลางที่กรุงเทพฯ มันท าให้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศทั้งประเทศ เกิดคอขวดอยู่ในรัฐราชการ ถ้าเราปฏิรูปรัฐราชการไม่ได้ ถ้ าเรากระจายอ านาจไม่ได้ ไม่มีทางที่
ประเทศนี้จะพัฒนาต่อไปได้ ไม่มีทางท่ีจะลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบทได้เลย" 
 ด้าน นายปิยบุตร กล่าวว่า ส าหรับนายสถาพรนั้น พ่ีน้องหลายคนได้ตั้งข้อสงสัยถึงกรณีที่พ่อของนาย
สถาพรเคยลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐ ว่าจะไว้ ใจได้หรือไม่ว่าจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย ประเด็นนี้ตน
ขอให้ความกระจ่าง ว่านายสถาพรเป็นบุคคลที่เข้ามาอยู่กับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่แรก ตั้งแต่ก่อนจดจัดตั้งเป็นพรรคเสีย
ด้วยซ้ า และได้แสดงความประสงค์ชัดเจนว่าอยากร่วมงานกับเราในฐานะผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด แต่บังเอิญว่ าเมื่อถึงการ
เลือกตั้ง ส.ส.ปีก่อน พ่อของนายสถาพรได้ตัดสินใจไปลงสมัครในนามของพรรคพลังประชารัฐ ท าให้นายสถาพรอยู่ใน
สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่ส าหรับตัวนายสภาพรเองส่วนตัวมีความคิดจุดยืนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เอาด้วยกับ
การสืบทอดอ านาจ ไม่เอาด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชามาแต่ต้น และมั่นคงแน่วแน่ในเส้นทางนี้มาตลอด ร่วมงาน
กับเรามาตลอดในสมัยยังเป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นคณะก้าวหน้า เมื่อเราเปิดรับสมัครผู้สมัครลงนายก อบจ.  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201217/a863820a87eb0823a83134432853e93b6900e22ec1778504eb030d758bc434ab.jpg?itok=bA7_qQNL
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นายสถาพรก็เข้ามาสมัคร เข้ากระบวนการคัดกรอง เราสัมภาษณ์ เราส ารวจตรวจสอบจนชัดเจนแล้ว จึงรับรองให้เป็น
ผู้สมัครของเรา 
 "นี่คือสิ่งที่คณะก้าวหน้ายืนยันมาตลอด ว่าผู้สมัครของเราต้องไม่ใช่แค่เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่
ต้องมีจุดยืนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยด้วย เก่งมาจากไหนแต่ถ้าไม่มีจุดยืนประชาธิปไตย ไปจูบปากร่วมมือกับ พล.อ.
ประยุทธ์ ไปสนับสนุนการสืบทอดอ านาจ เราไม่เอามาเป็นผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเด็ดขาด และส าหรับจังหวัดร้อยเอ็ด 
อยู่แถวหน้าของการต่อสู้ในฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอด และเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาโดยตลอดทั้งใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่น หลายท่านที่ได้เคยร่วมงานเจอะเจอกันในสภาก็ให้ความเคารพนับถือกันมาตลอด แต่
อย่างไรตนต้องพูดต้องขอกันตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อมว่า อยากขอโอกาสจากพ่ีน้องชาวร้อยเอ็ดสักครั้ง อยากให้พ่ีน้อง
ช่วยกันกาคนใหม่ กาพวกเราหน้าใหม่ๆ เข้าไปท างานให้คนร้อยเอ็ดบ้าง และถ้าพ่ีน้องจะกังวลว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
หรือไม่ หน้าอย่างตน หน้าอย่างนายธนาธร หน้าอย่างพวกเราการันตีอยู่แล้วว่าอยู่ตรงข้ามกับประยุทธ์และ คสช. และที่
พวกเราโดนคดีตัดสิทธิอย่างทุกวันนี้ก็เพราะเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย" นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205193 
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วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 22.50 น. 
ศึกชิงนายก อบจ.กาญจน์เดือด 'หมอหนุ่ย' ส่งคนสนิทแจ้งความด าเนินคดี 'ทนายเสี่ยสรรค์' 
 

 
 
"หมอหนุ่ย" ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจน์ เบอร์ 1 ส่งคนสนิทขึ้นโรงพักแจ้งความด าเนินคดี "ทนายความเสี่ยสรรค์" 
ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 ฐานเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ส่วนอดีตผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์รับสมัคร ส.
อบจ.ทีมหมอหนุ่ยแจ้งด าเนินคดี ผอ.กกต.พร้อมพวกมาตรา 157 เหตุเอกสารยกค าร้อง หลุดถึงมือผู้โพสต์ แถมร้อง
เรื่องวุฒิอีกรอบ 
 จากกรณีนายเชาว์ มีขวด ทนายความของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี 
เบอร์  2 เข้าพบ กกต.กลาง เพ่ือขอให้เร่งวินิจฉัยชี้ขาดผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 
หรือ หมอหนุ่ย ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการแจกเสื้อยืดที่มีโลโก้ของตนเองให้กับผู้มีสิทธิเลือกที่เดินทางมาให้ก าลังใ จในวัน
สมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พ.ย.63  ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม  
 โดยนายเชาว์ มีขวด ขอให้ กกต.เร่งวินิจฉัยชี้ขาดก่อนวันเลือกตั้งโดยมีมติระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ให้ใบส้มนายสุรพงษ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ งผู้สมัครรายอ่ืน รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะหากปล่อยให้มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนายสุรพงษ์ ได้รับเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นถ้า กกต.วินิจฉัยว่าเหตุที่เกิดข้ึนเป็นความผิดแล้ว กกต.
ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ท าให้สูญเสียงบประมาณ 
 จากกรณีดังกล่าวล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 17 ธ.ค.63 นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ อดีตปลัด อบจ.
กาญจนบุรี ได้รับมอบอ านาจจากนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย น าหลักฐานเอกสารเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.
เมืองกาญจนบุรี เพ่ือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนายเชาว์ มีขวด ฐานน าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ร.บ.คอมฯ 
 ทั้งนี้ นายวิจารย์ เปิดเผยว่า วันนี้ผมได้รับมอบอ านาจจากคุณสุรพงษ์ ปิยะโชติ ผู้สมัครนายก อบจ.
กาญจนบุรี เบอร์ 1 โดยมอบอ านาจให้ผมมาแจ้งความด าเนินคดีในกรณีที่นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัคร นายก 
อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 2 ร้องเรียนไปยัง กกต.จากนั้นนายเชาว์ มีขวด ซึ่งเป็นทนายความ ได้ไปติดตามที่ กกต.กลางแล้ว
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียล ซึ่งการโพสต์ลงไปในโซเชียล แต่เรื่องร้องเรียนยังไม่ได้ข้อยุติ และข้อเท็จจริงมันไม่ได้
เป็นไปตามที่เขาร้องเรียน และ กกต.ก็ยังไม่มีผลสรุปอะไรออกมา เมื่อน าไปโพสต์ลงในโซเชียลพร้อมค ากล่าวที่เขียน
เอาไว้อย่างชัดเจน ว่าหมอหนุ่ย เบอร์ 1 มีการแจกเสื้อและแจกเงินในวันที่มาสมัครวันแรก 
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 จึงถือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จโพสต์ลงในระบบโซเชียล ดังนั้น เราจึงต้องมาแจ้งความด าเนินคดีกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้เห็นว่าคุณสุรพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 1 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการแจกเสื้อและการแจกเงินทั้งสิ้น และท่านจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาในวันสมัคร เป็น
ผู้ติดตามผู้ที่มาสมัคร ส.อบจ.โดยไม่ได้มาติดตามหมอหนุ่ย เบอร์ 1 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมจะต้องเข้าใจ ว่าการ
น าไปโพสต์ใกล้วันเลือกตั้งมันจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียง และมันท าให้มีส่วนได้ส่วนเสียของการลงคะแนนจึงถือว่า
เป็นเรื่องที่ส าคัญ เรื่องนี้เราจึงปล่อยเอาไว้ไม่ได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องแบบนี ้ 
 แต่เราเห็นว่าเรื่องแบบนี้เป็นการใช้เล่ห์กลทางการเมืองด้วยการใช้โซเชียลเข้ามาท าลายคู่ต่อสู้ ทางคุณสุ
รพงษ์ หรือ หมอหนุ่ย จึงมองว่าท าอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง ส าหรับการ
มาพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรีในวันนี้ ก็เพ่ือแจ้งความด าเนินคดีต่อนายเชาว์ มีขวด ในข้อหาน าข้อมูลหรือ
ข้อความอันเป็นเท็จลงในระบบโซเชียล 
 นายวิจารย์ เปิดเผยว่า ส่วนกรณีที่ไปแจ้งความที่ สภ.พนมทวนเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63ที่ผ่านมนั้น ต้องขอ
เรียนพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนว่า เรื่องวุฒิการศึกษาของคุณรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 
2 เป็นเรื่องที่คุณเดชาทร ชมเพชร เป็นผู้ร้อง การร้องมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 แล้ว และปี พ.ศ.2555 ขณะลงแข่งกับ
นายทหารคนหนึ่ง ก็ตามร้องมาโดยตลอด และได้ติดตามร้องเรียนมาจนถึง ปี 60-61 ที่ไปร้องท่ีส านักนายก 
 แต่การที่คุณเดชาทร ร้องครั้งนี้ได้มอบให้ตนเป็นที่ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมาย ประเด็นก็คือการร้องไปยัง 
กกต.ครั้งล่าสุด และถูกยกค าร้องไปแล้ว มันเป็นคนละประเด็นกับที่คุณเดชาทร ร้อง คือประเด็นที่คุณเดชาทร ร้องเป็น
ประเด็นการใช้คุณวุฒิการศึกษาท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอามาสมัครนายก อบจ.ตั้งแต่ปี 51 และปี 55 ซึ่งมันจะ
ส่งผลไปถึงวันสมัครนายก อบจ.เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ปี 63 ที่ผ่านมา โดยใช้ค าว่าเคยเป็นนายก อบจ. ซึ่งคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีที่ได้มาเมื่อปี 49 แต่ถูก กศน.ออกค าสั่งยกเลิกวุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้นไปแล้ว และถึงแม้ว่าขณะนี้อยู่ ระหว่างการ
ปกครองของศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่ผลของค าสั่งยังคงอยู่ ตาม พรบ.วิ ปกครอง ปี 39 มาตรา 42 วรรค 2 
 ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้คุณเดชาทร จึงต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สภ.พนมทวน เพราะเป็นบ้านของเขา 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ท าการพิสูจน์และด าเนินคดีอาญาฐานใช้เอกสารที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเอกสาร
ปลอมมาสมัครนายก อบจ.ตั้งแต่ปี 51 และปี 55 ซึ่งมันจะส่งผลกับการสมัครที่ใช้ค าว่าเคยเป็นนายก อบจ.อย่างแน่นอน 
  ส าหรับการไปแจ้งความที่ สภ.พนมทวนเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.) นั้นปรากฏว่าพนักงานสอบสวน สภ.พนมทวน
ท าไม่ทัน และวันนี้ (17 ธ.ค.) คุณเดชาทร จะไปแจ้งความเพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้เอกสารมาจาก กกต.ซึ่ง กกต.ได้ยกค า
ร้องไปเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามันมีเอกสารการยกค าร้องหลุดออกมาจาก กกต.กลาง ที่ส่งมายัง กกต.
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเอกสารดังกล่าวไปถึงมือของผู้ที่โพสต์ลงในโซเชียล ซึ่งเอกสารที่น าไปโพสต์ลงโซเชียลนั้นมีชื่อของ
คุณเดชาทร ผู้ร้องอยู่ในนั้นท าให้ผู้ร้องคือคุณเดชาทร ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังได้ อีกทั้งท าให้ผู้ร้อง
เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย ซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการร้องด าเนินคดีกับคุณรังสรรค์ 
 ดังนั้น ผู้ร้องจึงต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คือ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรีกับพวก ที่ปล่อยให้เอกสารที่ไม่มีค าวินิจฉัย ซึ่งมันเป็นเพียงแค่เอกสารที่ทาง กกต.
กลางแจ้งมายัง กกต.จังหวัด ว่าการประชุมเม่ือวันที่ 7 ธ.ค.มีมติยกค าร้องเท่านั้น 
 "ปกติเมื่อ กกต.วินิจฉัยแล้วเสร็จ เขาจะมีค าวินิจฉัยรวมออกมาเป็นค าวินิจฉัย แต่ว่าเขาจะไม่มีชื่อของผู้
ร้อง และเขาจะเขียนเหตุผลเอาไว้ว่าท าไมเขาจึงยกค าร้อง เมื่อได้ดูแล้วพ่ีน้องก็จะเข้าใจ แต่ถ้าหากดูจากหนั งสือที่
ประทับตราแทนการลงชื่อที่มาจาก กกต.กลางรับรองได้ว่าพ่ีน้องประชาชนคงไม่เข้าใจ และอาจจะท าให้เกิดการเข้าใจ
ผิดได้ ซึ่งการแจ้งความร้องทุกข์ของคุณเดชาทร ชมเพชร ครั้งนี้เป็นการร้องด าเนินคดีต่อ ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมพวก ในข้อหาปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา 157” นายวิจารย์ เผย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539397 

https://www.naewna.com/local/539397
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18 ธ.ค. 2563-01:29 น. 
ชัชชาติ-ธนาธร ประสานเสียงหนุน สว่างจิตต์ ลุ้นนายกอบจ.หญิง คนแรกของระยอง 
 

 
 
ชัชชาติ-ธนาธร ประสานเสียงให้ก าลังใจ สว่างจิตต์ ลุ้นนายกอบจ.หญิง คนแรกของระยอง เผยเก็บข้อมูลอย่างหนัก
มา 2 ปี หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัครต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในนามอิสระ ส่งข้อความให้ก าลังใจ สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ. ระยอง เบอร์ 2 
โดย สว่างจิตต์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า อีกหนึ่งก าลังใจในคืนนี้ ขอบคุณอ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ค่ะ  
ทั้งนี้ ข้อความ ที่ ชัชชาติ ส่งถึง สว่างจิตต์ นั้น ความว่า สวัสดีครับพ่ีติ๋ว พ่ีติ๋วเคยแวะมาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผม
และทีมงานที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นปราบต์ ลูกชายของพ่ีติ๋วซึ่งเป็นอาสาสมัครช่วยทีม Better 
Bangkok คงไปเล่าเรื่องกิจกรรมของทางเราให้ฟัง พ่ีติ๋วจึงให้เกียรติแวะมาคุยด้วยตัวเอง เผื่อจะน าความคิดดีๆ ไปใช้ที่
จังหวัดระยองบ้าง 
 วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนโยบายและการท างานของพี่ติ๋ว ผมและทีมงานขอส่งก าลังใจและส่งพลังมาให้ 
ขอให้เป็นการแข่งขันด้วยความรู้ ความสามารถ นโยบาย และ ความโปร่งใส สุจริต เพ่ือให้สมศักดิ์ศรีของการอาสามา
เป็นตัวแทนของประชาชนครับ ถ้ามีเวลาแวะมาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกนะครับ คราวนี้พี่ติ๋วคงมีเรื่องมาเล่าเยอะ
เลย 
 ขณะเดียวกัน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ถึง สว่างจิตต์ ความว่า คุณสว่างจิตต์คือ
โอกาสที่มีค่าที่สุดของพ่ีน้องชาวระยองในรอบหลายสิบปีที่จะมีคนแบบนี้กล้ามาท างานการเมืองเพ่ือพ่ีน้องชาวระยอง 
คุณสว่างจิตต์เป็นนักบริหารที่ประสบความส าเร็จอจากภาคเอกชน เป็นนักบัญชีสายบริหารที่มีประสบการณ์มากมายทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ 
 คุณสว่างจิตต์ยังเป็นนักบริหารหัวคิดสมัยใหม่ ท างานเป็นทีม เป็นที่รักของทุกคนที่มี โอกาสได้ท างาน
ร่วมกัน ท างานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเสมอ ในเวลาเพียง 2 ปี คุณสว่างจิตต์สามารถรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตคนระยองได้มหาศาล สังเคราะห์เป็นชุดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จับต้องได้ ใช้งบประมาณจากภาษี
คนระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วันนี้คุณสว่างจิตต์ก าลังสร้างปรากฏการณ์ในจังหวัดระยอง ท าให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถใน
จังหวัดระยองจ านวนมาก กล้าลุกขึ้นเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นแบบเก่า กล้าอาสาเข้ามาพัฒนาระยอง ท าให้พ่ีน้องชาว
ระยองมีความหวัง เห็นโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ท าให้การเมืองท้องถิ่นระยองเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดในรอบหลาย
สิบปี 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://web.facebook.com/Tewrayong
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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 ผมขอฝากพ่ีน้องชาวระยองครับ อย่าเสียโอกาสครั้งนี้ อย่าเสียคุณสว่างจิตต์ไป เพราะไม่รู้อีกกี่สิบปี จะมี
คนแบบนี้กล้าลงมาท างานการเมือง มาร่วมกันยุติการเมืองเก่า ที่ผูกขาดอ านาจและอิทธิพล และมาสร้างมิติใหม่ของ
การเมอืงท้องถิ่น ด้วยการสร้างรากฐานประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งโดยเริ่มได้ที่บ้านเรา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5552459 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381871 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5552459
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381871
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 08.06 น. 
โค้งสุดท้าย'อภิสิทธิ์'ลงพ้ืนที่กาญจน์ ช่วย'เสี่ยสรรค์'ผู้สมัครนายก อบจ.หาเสียง 
 

 
  
 18 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ทีมพลังใหม่ ที่ผลิตโดย นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ทีมพลังใหม่ เบอร์ 2 ได้น าภาพนายรังสรรค์ถ่ายคู่กับนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หน้ามูลนิธิวัดดอนขมิ้น ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก 
พร้อมกับระบุว่า “ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมให้ก าลัง ท่านรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
และผู้สมัครทีม พลังใหม่ ทุกๆท่าน >>ร่วม สร้าง. เมืองกาญจน์ ไปด้วยกัน >>สร้าง พัฒนา เติบโต ต่อยอด ยั่งยืน >>
ทัดเทียมทั่วถึง 
 #เลือกเบอร์2 นายก อบจ.กาญจนบุรี #ให้โอกาสเลือกพลังใหม่ยกทีม #ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ท างานได้
ทั นที  #มี จิ ต อ าส า พัฒนาต่ อ เ นื่ อ ง  ผลิ ต โ ดย  รั ง ส ร รค์  รั ศ มี ฤ กษ์ เ ศ รษฐ์  201/1 ม . 1 ต . วั ง ด้ ง  อ . เ มื อ ง 
 จ.กาญจนบุรี 71190 จ านวน1ชุด ตามวันและเวลาที่ปรากฏที่ส่งมาครั้งนี้” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครนายก อบจ.4 คน ประกอบด้วย  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิ
ยะโชติ  หรือหมอหนุ่ย หัวหน้า “ทีมพลังกาญจน์” เบอร์  2  นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ หัวหน้า “ทีม
พลังใหม่”  เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา  ประเสริฐผล หรือพ่ีสา“ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์
สมบูรณ์  หรือพ่ีเด่น ผู้สมัครอิสระ “ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539406 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/539406
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640569
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ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
หาเสียงโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งนายก อบจ. 
ศึกชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เลย และชิงเก้าอี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) ได้เข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้าย 
 

.  
 
 ผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และชิงเก้าอ้ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มาถึงช่วง
โค้งสุดท้าย ผู้สมัครต่างลงพ้ืนที่กันแทบทุกบ้าน ทุกชุมชน เคาะประตู ตะโกนเรียก เพ่ือแนะน าตัว และขอคะแนนเสียง 
แข่งขันกันแบบแพ้ไม่ได้เด็ดขาด...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813483 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/813483
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 10:24 น. 
 ‘ผู้การชาติ’ หาเสียง อบจ.สงขลา โวเป็นเพื่อน ‘บิ๊กตู’่ ใกล้ชิดรบ. ชูนโยบายเจ้าภาพซีเกมส์ 
 

 
 
‘พ.อ.สุชาติ’ หาเสียงอบจ.สงขลา โวเป็นเพื่อน ‘บิ๊กตู’่ ใกล้ชิดรบ. ชูนโยบายเจ้าภาพซีเกมส์ 
 เวทีเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลา เรียกได้ว่าก าลังดุเดือด ผู้สมัครที่น่าจับตาหนึ่งราย คงไม่พ้น “ผู้การ 
สุชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล จากพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือนเตรียมทหาร (ตท.) 12 รุ่นเดียวกับ “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.สงขลา เป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กระทั่งต่อมาได้
เป็น ผอ.เลือกตั้งภาคใต้ พรรคพปชร. โดยล่าสุด ผู้การสุชาติ ขึ้นเวทีปราศรัยที่ ตลาดประมงใหม่ สงขลา โดยมีประชาชน 
เข้าไปร่วมฟังงานเปิดตัวจ านวนมาก แม้ว่าจะมีฝนตกลงมา 
 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ขึ้นเวที กล่าวว่า ผมเอง อดีตเคยรับราชการเป็นทหารอยู่ที่สงขลา พ.ศ. 2520 
ลาออกจากราชการปี 2535 ก็ลงสมัคร ส.ส.สงขลา ในปีนั้น ปี 2558 ไปเป็นสปท. ระหว่างอยู่ในสภา ก็ผลักดันการตั้ง
พรรคพลังประชารัฐ และมาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ เท่าที่ทราบ สงขลา ได้ส.ส.พลังประชารัฐ 
4 คนด้วยกัน เอากันสั้นๆ เรื่องของนโยบาย ผมได้ประกาศนโยบาย รายได้ของอบจ.ทุกๆ ปี ปีละ 1,400 ล้านบาท จะให้
ประชาชนสงขลา ท าเอง คิดเอง บริหารจัดการเอง เอางบประมาณไปทุกหมู่บ้านและชุมชน ปีละ 1,080 ล้านบาท การที่
มีนักการเมืองบางท่าน บอกว่านโยบายท าไม่ได้ ในส่วนที่อยู่ในสภา ผมเป็นคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูป
แผ่นดิน การที่เอางบไปให้พี่น้องบริหารกันเอง คือหน้าที่หลัก 
 “ปีนี้เส้นทางรถไฟผ่าน มีการพูดคุยว่าถ้าผู้การชาติเป็นนายกอบจ. พ่ีน้องในชุมชนจะอยู่กันไม่ได้ ขอยืนยัน
ว่า พี่น้องที่อยู่ในเทศบาลเขตสงขลา จะให้อยู่อย่างถาวรต่อไป” 
“ผมในฐานะที่เป็นเพื่อนกับท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  พร้อมที่จะไป
ท าเนียบ ไปบอกกับท่านนายกรัฐมนตรี ว่าอย่ามายุ่งกับพี่น้องสงขลา เรื่องรถไฟเนี่ย” 
 พ.อ.สุชาติ กล่าวว่า สงขลา จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ สนามบินเรามีความพร้อม โรงเรียนของ
เราก็เป็นต้นแบบของการสร้างนักกีฬา เสียดายสนามกีฬาฟุตบอลดีๆ กลายเป็นโคลนไปหมด 
 “เรียนกับพ่อแม่พ่ีน้องคืนนี้เลย ความคิด ความตั้งใจจริงๆ ต้องการเปลี่ยนผลประโยชน์ของนักการเมือง 
มาเป็นของประชาชน” พ.อ.สุชาติ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2490176 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2490176
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/129469540_179793673879140_1954360161142239049_o.jpg
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วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
“ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” หาเสียงโค้งสุดท้าย วอนชาว “บึงกาฬ” ให้โอกาสคนธรรมดาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นเป็น
เรื่องของทุกคน 
 

 
 
“ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” หาเสียงโค้งสุดท้าย วอนชาว “บึงกาฬ” ให้โอกาสคนธรรมดาเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นเป็น
เรื่องของทุกคน 
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ จ.บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) บึงกาฬ เบอร์ 2 และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) ครบทีม เปิดเวทีปราศรัยใน 4 จุด โดยมี นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางมาช่วยปราศรัยในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย โดยจุดแรก
คือ ที่วัดศิริมงคลวนาราม ต.ป่งไฮ อ.เซกา ต่อด้วยที่หน้าตลาดสดชัยพร อ.ชัยพร , ตลาดนัดศรีชมภู อ.โซ่พิสัย และปิด
ท้ายที่ตลาดบ้านนาทอง อ.พรเจริญ ทุกเวทีปราศรัยเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนมารอฟังเป็นจ านวนมาก ขณะที่มีข่าว
เรื่องการแจกเงินซื้อเสียงสะพัดไปทั่วหลายพ้ืนที่ในจังหวัด แต่ประชาชนชาวบึงกาฬหลายคนยืนยันว่าไม่เอาการเมือง
แบบเก่า ไม่เลือกคนซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง 
 นายภูมิพันธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่เรายังเป็นพรรคอนาคตใหม่ เราเล็งเห็นความส าคัญของจังหวัดบึงกาฬ
และเริ่มท างานกันอย่างหนักในการออกแบบนโยบายต่างๆ จนมาถึงวันนี้ ตนได้รับการคัดเลือกให้ได้มาเป็นตัวแทนฝ่าย
ประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาการสืบทอดอ านาจ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.บึงกาฬ โดยตนและ
นายธนาธรท างานร่วมกันอย่างหนักในการออกแบบนโยบาย จนกลายมาเป็นวิวัยทัศน์ 2 ด้าน ด้านแรก การเพ่ิมรายได้
ให้แก่คนบึงกาฬ พัฒนา จ.บึงกาฬ ให้กลายเป็นแหล่งการแปรรูปยางพาราชั้นน าให้ได้ และอีกเรื่องคือพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบึงกาฬ ให้น ารายได้เข้าจังหวัดให้มากขึ้น จะต้องมีการ
ลงทุนใหม่ๆ มีเศรษฐกิจใหม่ๆ สร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้น และด้านที่สอง เราต้องการท าให้บึงกาฬเป็นจังหวัดที่คนมี
ความสุขเพ่ิมขึ้น ตนมีแนวคิดว่าจะต้องยกระดับความสุขของคนบึงกาฬให้สูงขึ้น คนบึงกาฬจะต้องมีพ้ืนที่สาธารณะให้
ประชาชนเข้าไปใช้สอยได้มากข้ึน มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 “ที่ผ่านมาบึงกาฬมีงบประมาณปีละกว่า 360 ล้านบาท สี่ปีรวมกันกว่า 1,400 กว่าล้านบาท มีอะไรดีขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่ หรือย่ าอยู่กับที่ ท าไมบึงกาฬไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลย ดังนั้น เราจึงเห็นว่าบึ งกาฬต้อง
เปลี่ยน คณะก้าวหน้าให้โอกาสคนธรรมดาอย่างผมมาเป็นผู้สมัครนายก อบจ. ผมก็พร้อมยืนเคียงข้างแกนน าคณะ
ก้าวหน้าร่วมต่อต่อต้านเผด็จการและสู้เพ่ือประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง โดยการแข่งขันหาเสียงของเรายืนหยัดด้วย
อุดมการณ์แนวทาง 3.เรื่อง คือ 1. แนวทางประชาธิปไตย 2. แนวทางการเมืองแบบใหม่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ยืนหยัดด้วย
เสียงบริสุทธิ์ของพ่ีน้องประชาชน ท าเพ่ือประชาชน และ 3.ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่เข้ามาเพ่ือผลประโยชน์และความร่ ารวย  
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มั่นใจส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ สามารถปักธงคณะก้าวหน้า ปักธงประชาธิปไตยในบึงกาฬได้อย่างแน่นอน” นายภูมิ
พันธ์ กล่าว 
 นายภูมิพันธ์ กล่าวอีกว่า บึงกาฬไม่ได้เลือกนายก อบจ.มานานถึง 9 ปีแล้ว และตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรา
ก็อยู่ภายใต้การปกครองของ คสช.ที่มาจากการยึดอ านาจ แล้ววันนี้ก็สืบทอดอ านาจเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งพ่อแม่พ่ี
น้องชาวบึงกาฬก็รับรู้เองอยู่แล้วว่าท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอย่างไร มีเงินมีทองใช้ในกระเป๋ามากขึ้นไหม 
บึงกาฬเป็นอย่างไร บ้านเมืองเราพัฒนาขึ้นหรือไม่ ตนในฐานะที่ร่วมงานมาตั้งแต่ครั้งพรรคอนาคตใหม่ จนวันนี้กลายมา
เป็นผู้สมัคร นายก อบจ.บึงกาฬ ในนามคณะก้าวหน้า เชื่อว่ามีแต่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น ที่จะท าให้เสียง
สะท้อนของประชาชนชาวบึงกาฬจะได้รับการรับฟัง มีแต่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ี
น้องประชาชนชาวบึงกาฬจะได้รับการเหลียวแล และวันนี้ เราคงต้องมาขีดเส้นกันให้ชัดว่า แบบไหนกันที่เรีย กว่า
สนับสนุนการสืบทอดอ านาจ คสช.ที่น าโดยประยุทธ์ จันทร์โอชา และแบบไหนที่คือการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่ง
ประชาธิปไตยซึ่งสิทธิเสียงของประชาชนมีความหมายและได้รับการเหลียวแล 
 “ผมอยากขอโอกาสพ่ีน้องชาวบึงกาฬผู้มีจิตใจรักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตยทุกคน วันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคมนี้ เข้าคูหาเลือกตัวแทน นายก อบจ. และ ส.อบจ. จากคณะก้าวหน้า ไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงจังหวัดบึงกาฬให้ดี
ขึ้น ให้โอกาสคนธรรมดาอย่างพวกเรา เปลี่ยนการเมืองที่เป็นเรื่องของกลุ่มคนไม่ก่ีคน ตระกูลการเมืองไม่ก่ีตระกูล ให้เรา
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน หากพ่ีน้องชาวบึงกาฬอยากปลดแอกจากระบบเผด็จการ ระบบอุปถัมภ์ 
และอ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน ขอให้ออกไปเลือก เบอร์ 2 ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ตัวแทนจากฝ่ายประชาธิปไตย คณะ
ก้าวหน้าจะพาบึงกาฬก้าวไกล ไปสู่อนาคตใหม่ท่ีดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอน” นายภูมิพันธ์ กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร กล่าวบนเวทีปราศรัยตอนหนึ่งว่า นี่คือช่วงเวลาที่ส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย นี่คือช่วงเวลาส าคัญที่จะแปลงเปลี่ยนท้องถิ่นให้ดีกว่าเดิม และเป็นโอกาสอันดีที่จะ
เปลี่ยนแปลงนายก อบจ. บึงกาฬ เพราะ จ.บึงกาฬ ไม่เคยเปลี่ยนตัวนายกเลยตั้งแต่แยกตัวออกมาเป็นจังหวัด กว่า 9 ปี
แล้วที่บึงกาฬยังไม่พัฒนาไปไหน ตนเห็นศักยภาพบึงกาฬว่าดีกว่านี้ได้ ด้วยงบประมาณปีละกว่า 360 ล้านบาท หนึ่ง
วาระหรือสี่ปี รวมกันกว่า 1,400 กว่าล้านบาท เชื่อว่าหากบึงกาฬอยู่ภายใต้การบริหารของภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ซึ่งเป็นคน
รุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ รับรองได้ว่าคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องชาวบึงกาฬจะดีขึ้นกว่านี้ได้ และนอกจากนี้ภูมิพันธ์ ยังเป็นคนี่มี
อุดมการณ์แบบอนาคตใหม่ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง และต่อต้านอ านาจที่ไม่ได้มาจากเผด็จ
การทุกรูปแบบ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381953 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912947 
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วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
‘หญิงหน่อย’ ลุยร้อยเอ็ด อ้อนชาวบ้านหนุน ‘มังกร’ นั่งนายกฯ อบจ.ขอสานงานต่อเคลื่อนงานใหม่ แก้เจ็บ แก้จน
ให้ 
 

 
 
‘คุณหญิงสุดารัตน์’ อ้อน ชาวจ.ร้อยเอ็ด ขอเลือก ‘มังกร ยนต์ตระกูล’ นั่งนายกฯ อบจ. พร้อมเป็นผู้ช่วย  
สานงานต่อ ขับเคลื่อนนโยบายใหม่ แก้เจ็บ แก้จน ให้คน”ร้อยเอ็ด” 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด อีกครั้งเพ่ือช่วยนายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หาเสียง โดยการลงพ้ืนที่ครั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เน้นย้ า นโยบาย และการ
เลือกผู้สมัคร ที่มีจุดยืนชัดเจน ในฝ่ายประชาธิปไตย และผู้สมัครที่สามารถท างานรับใช้ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน มี
นโยบายที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 
 พร้อมย้ าว่าการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นมีความส าคัญ เพราะปัจจุบันประชาชนไม่สามารถพ่ึงหวัง จาก
รัฐบาลที่ท าหน้าที่ในฝ่ายบริหารได้ การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงมีความส าคัญ ต่อความเป็นอยู่และ
ปัญหา เศรษฐกิจปากท้อง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพหลายด้าน ซึ่งนายมังกร จะสามารถดึง
ศักยภาพ ที่มีอยู่มาใช้พัฒนาจังหวัดให้เกิดความต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนไปกับนโยบายใหม่ๆ โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทานอย่างยั่งยืน ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้เป็นปัญหาที่ตรงกับความทุกข์ของประชาชนโดยรัฐบาลกลางไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดจึงต้องหันมาพ่ึง
รัฐบาลท้องถิ่น และม่ันใจว่านายมังกร จะสามารถท าให้พ่ีน้องชาวร้อยเอ็ด มีชีวิตที่ดีข้ึนและสุขสบายได้ 
 คุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่า ปัจจุบันตนเองไม่ได้มีต าแหน่งทางการเมือง และเป็นผู้ที่สอบตกจากการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผ่านมา ก็พร้อมจะอาสามาเป็นผู้ช่วย ให้นายมังกร เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือแก้จนแก้เจ็บ
ให้กับพ่ีน้องประชาชน และถ้านายมังกรได้เข้า ไปท างานรับใช้ประชาชน ตนเองก็พร้อมอาสาเข้ามาช่วยงานโดยไม่ปล่อย
ให้พ่ีน้อง ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว 
 และในวันที่จะมีการเลือกตั้งขอให้พ่ีน้องประชาชนคิดถึงตัวเอง ว่าความหวังของ พ่ีน้องประชาชน อยู่ที่ 
นายมังกร เพราะไม่สามารถพ่ึงพารัฐบาลกลางได้ ดังนั้นเราจึงต้อง มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของตนเองให้ได้ 
จึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน รวมพลังเลือกนายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลข 3 รวมถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381933 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640593 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_846756/ 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_381933
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640593
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https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/1542.jpg
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18 ธันวาคม 2563 09:23 น.    
'ศรีสุวรรณ' บุก กกต.รอบ 2 น าหลักฐานคลิปทักษิณโพสต์เฟซฯ อ้อนคนเลือกคนเพื่อไทยเป็นนายก อบจ.เชียงใหม่ 
 

 
 วันนี้ ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้เดินทางไปยื่นค าร้องเพ่ิมเติม กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร 
อดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ได้อักคลิปค าพูดของตนเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่อ Thaksin Shinawatra เมื่อวัน
พุธที่ 16 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่พรรคเพ่ือไทย ในการเลือกตั้งวันที่ 
20 ธ.ค.นี้อย่างเปิดเผยนั้น 
 ทั้งนี้นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนักโทษตามค าพิพากษาของศาล แต่หลบหนีการลงโทษไปอยู่ต่างประเทศ จึง
มิได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่จะต้องน าไปค านวนเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัคร
ตามกฎหมายแต่อย่างใด และถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตาม ม.39 และเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตาม ม.49 แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 อีกทั้งตาม ม.65 
ของกฎหมายดังกล่าวยังก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครอ่ืน หรือการชักชวนให้ไป ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ
สัญญาว่าจะให้ประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่บุคคล หรือชุมชน ฯลฯ ซึ่งอาจมีความผิดตาม ม. 126 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 ดังนั้นการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ และพรรคเพ่ือไทย ยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มิใช่สมาชิกพรรคเพ่ือไทย มาช่วยหาเสียงดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.28 และ ม.29 แห่ง พรป.พรรค
การเมือง 2560 อีกฐานความผิดหนึ่งด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พรรคเพ่ือไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและลงโทษได้
ตาม ม.92(3) และ ม.108 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงน าความพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นคลิปช่วย
หาเสียงของนายทักษิณ ชินวัตร มามอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกอบในค าร้องของสมาคมฯที่ยื่นไปก่อน
หน้านี้ เพ่ือด าเนินการไต่สวนและสอบสวน เพ่ือด าเนินการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนจริง 
และเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพ่ือไทยต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205240 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452122 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/539426 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/640577 

https://siamrath.co.th/n/205240
https://www.komchadluek.net/news/politic/452122
https://www.naewna.com/politic/539426
https://www.posttoday.com/politic/news/640577
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201218/0ba8b1d86595758a68243031dc82e0ddc7b675403479317254ea1d6c57a4a096.jpg?itok=aVLrMcRE
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18 ธ.ค. 2563 10:00 น. 
ไทยรัฐออนไลน์  
ร่วมรายงานผลเลือกตั้ง อบจ. 2563 ชวนเป็นอาสาสมัครกรอกคะแนน 
 

 
 
ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมรายงานผลการเลือกตั้ง อบจ. 2563 อย่างไม่เป็นทางการ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวานี้ พร้อมเชิญ
ชวนร่วมเป็นอาสาสมัครกรอกคะแนนผ่าน VOTE62 
 อีกเพียง 2 วัน ก็ถึงก าหนดดีเดย์วันเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้ง อบจ. 2563 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 
20 ธ.ค.นี้ ที่ประชาชนผู้มีสิทธิทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นายก อบจ.) และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และต้องอย่าลืมว่าการเลือกตั้งใน
ครั้งนี้มีบัตร 2 ใบ สีต่างกัน ส่วนเวลาเปิดหีบก็เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น. หลังจากนั้นจะเข้าสู่การ
นับคะแนนและรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแต่ละจังหวัดต่อไป 
ในส่วนของการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ จะขอย้ าขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งเพ่ือให้ประชาชนผู้ มีสิทธิปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
1. ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ( ตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทางออนไลน์) 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.) พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 
3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตร
เลือกตั้งนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. 
4. เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย 

 บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
 บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่

เกินจ านวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี 
 หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง 

5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง  
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%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%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
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 ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือซึ่งต้อง
ระบุเลขประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13-19 ธ.ค. 2563) 
หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 ธ.ค. 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน 
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังนี้ 
1. มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดนิทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
5. มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
6. ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกต้ัง 
7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด 
 กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 
 ขณะที่การเลือกตั้ง อบจ. ในครั้งนี้  หลังปิดหีบ “ไทยรัฐออนไลน์” จะร่วมรายงานผลคะแนนผ่าน
เว็บไซต์ www.thairath.co.th ด้วย โดยมีทั้งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมาจากประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร
ร่วมรายงานผ่าน VOTE62 รวมถึงจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง อบจ. , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
และ กกต.กลาง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบว่าผู้ใดจะได้รับเลือกจากประชาชนให้ด ารงต าแหน่งนายก อบจ. ในทั้ง 76 
จังหวัด พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่อยากเป็นหนึ่งในอาสามาสมัครร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. อย่างไม่
เป็นทางการกับ VOTE62 สามารถร่วมลงทะเบียนได้ เพราะยิ่งมีผู้ร่วมรายงานมากเท่าไร ผลคะแนนจะแม่นย ามาก
ยิ่งขึ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996715 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVTP-_9f0DyNA7UPUG2j9GPyGDBeDqQ4SjV502sfHnHha_jg/viewform
https://www.thairath.co.th/news/politic/1996715
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18 ธันวาคม 2020 - 09:50 
 “พิชัย” หวังผล ลต. ท้องถิ่นสะท้อนความไม่พอใจนายกฯ 
"พิชัย" หวังผลเลือกตั้ง อบจ.ส่งสัญญาณความไม่พอใจของประชาชนถึงนายกฯได้ 
 

 
 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาลปัจจุบัน  
ทั้งเรื่อง ฝุ่น PM2.5 เรื่อง “คนละครึ่ง”, “เที่ยวด้วยกัน”ปัญหาการทุจริตที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย และอีกหลายปัญหา ว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาอีกครั้ง รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง 
ปัญหาโครงการ “คนละครึ่ง” รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เพราะสุดท้ายประชาชนทุกคน
จะต้องร่วมใช้หนี้นี้ร่วมกันจากเงินที่กู้มาแจกนี้ ส่วน โครงการ “เที่ยวด้วยกัน” ก็ปรากฏมีการทุจริตจ านวนมากจนต้อง
หยุดโครงการชั่วคราว ที่ ป.ป.ช. ออกมาแถลงว่ามีการทุจริตเกือบ 3 แสนล้านบาท ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนรัฐบาล
อย่างมาก และการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนเร็วๆนี้ ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลการทุจริตให้ได้ทราบกัน 
 ทั้งนี้ หากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมีกรอบคิดเหมือนเดิม ที่ปรับตามโลกไม่ทัน 
เศรษฐกิจไทยจะย่ าแย่และล้าหลังอย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยจะตกยุคอย่างไม่ทันรู้ตัว และประชาชนจะยิ่งล าบากกัน
อีกมาก ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้คนจ านวนมากเริ่มรู้สึกกันแล้ว และหวังว่าผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. จะเป็นการส่งสัญญาณ
ความไม่พอใจของประชาชนให้ไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_846511/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_846511/
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18 ธ.ค. 2563 11:03    
 “บิ๊กป้อม” เผย ยังไม่มีรายงานปัญหาเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
 วันนี้ (18 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ 20 ธ.ค. ว่า เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต้องดูแล
อยู่แล้ว ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาอะไรเข้ามา 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129007 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/813510 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1997128 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/205339 
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000129007
https://www.dailynews.co.th/politics/813510
https://www.thairath.co.th/news/politic/1997128
https://siamrath.co.th/n/205339
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18 ธ.ค. 2563 13:14    
ปลัด มท.สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ รายงานรายวัน เหตุการณ์ผิดปกติก่อนเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
“ปลัดมหาดไทย” สั่งด่วน! ฝ่ายปกครองจังหวัด รายงานรายวัน เหตุกระท าความผิด เหตุการณ์ผิดปกติที่มี
ผลกระทบต่อการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประทศ ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 
 วันนี้ (18 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เร่งรายงานเหตุการณ์กระท าความผิด
ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการณ์กระท า
ความผิดในลักษณะอ่ืนหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.
อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) โดยให้รายงานประจ าวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.ถึงวันที่ 20 ธ.ค.
ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีอ านาจในการรายงานตามาตรา 92 ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด และนายอ าเภอ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129067 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000129067
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.49 น. 
'ไอลอว์'ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน.วินิจฉัย ถูกลิดรอนสิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
"ไอลอว์"ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรธน.วินิจฉัย ถูกลิดรอนสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เหตุย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี 
สร้างความไม่เป็นธรรม 
 วันที่ 18 ธ.ค.63 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอัมรินทร์ สายจันทร์ นักกฎหมายไอลอว์  ในฐานะ
ตัวแทนประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. เนื่องจากย้ายบ้านก่อนการเลือกตั้งไม่ถึง 1 ปี ยื่นค าร้อง
ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 38 (3) เป็นบทบัญญัติที่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ สร้างความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุและขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจาก
เห็นว่าการก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีนั้น ขัดกับสิทธิเสรีภาพในการ
เลือกตั้งสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่ รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะตามมาตรา 106 ของ  พ.ร.ป.
เลือกตั้ง ส.ส. มีการก าหนดระยะเวลาว่าต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 90 ถึงวันเลือกตั้ง  แต่หากมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วันก็ยังสามารถไปลงคะแนนได้ที่ภูมิล าเนาเดิม แต่กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกับมีการก าหนดที่
แตกต่างออกไป 
 “ถ้ากฎหมายหรือระบบให้ความส าคัญ ให้คืนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆ ก็ต้องวางเงื่อนไขให้เอ้ือต่อการเลือกตั้งมากกว่านี้ แม้จะเข้าใจว่าเป็นเหตุผลที่ต้องการป้องกัน
การทุจริต  การขนคนไปเตรียมรอเลือกตั้ง แต่ผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการหรือวิธีการอ่ืนที่จะป้องกันปัญหา โดยไม่ต้องมา
จ ากัดสิทธิของคนท่ีย้ายบ้าน  โดยที่ไม่ได้ท าผิดอะไร” นายอัมรินทร์กล่าว 
 นายอัมรินทร์ ยังเห็นว่าการที่กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่เลือกตั้งครบ 1 ปีจึงจะสามารถ
ใช้สิทธิ์ได้  ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่ไปซื้อบ้าน  เรียนหนังสือ  ท างานต่างถิ่นจะต้องวางแผนล่วงหน้าถึง  1 ปี ที่พบว่า
นอกจากตนเองที่ซื้อบ้านแล้วย้ายเข้าไปอยู่ยังไม่ครบ 1 ปีท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิได้ยังมีผู้ที่รู้จักซึ่งย้ายทะเบียนบ้าน
วันที่  23 ธันวาคม 2562 ท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิเลือก อบจ.วันที่ 20 ธันวาคม ทั้งที่ขาดเพียง  3 วัน จะครบ 1 ปี ตามท่ี
กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องนี้จะกระทบกับอีกหลายคนที่จะเสียสิทธิในการเลือกตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบ
อ่ืนที่จะมีขึ้นหลังจากนี้ 
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 ด้าน พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิพลเมือง ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและตระหนักถึงเรื่องนี้   เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น
เรื่องที่ควรส่งเสริมเพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการที่จะไปเลือกตั้ง  ส.ส.ในระดับประเทศต่อไป ซึ่งก็ต้องไปดู
เหตุผลว่า ท าไมกฎหมายถึงมีความแตกต่างกันระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งท้องถิ่นว่ามีท่ีมาที่ไปในการร่าง
กฎหมายหรือการวางกฎเกณท์เหล่านี้มีเหตุผลสมควรหรือไม่ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือไม่ ซึ่งส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539452 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2490590 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/813519 
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จุดเปลี่ยนเลือกตั้งท้องถิ่น แช่แข็งนานกว่า 7 ปี อาจพลิกโผ ล้มช้างตัวใหญ่ 

17 ธ.ค. 2563 12:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กว่า 7 ปี ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น นับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2557 โดยวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 นี้ 
คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ จะได้ใช้สิทธิใช้เสียงหย่อนบัตรเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปท าหน้าที่ดูแลพัฒนาจังหวัด ซึ่งการลงคะแนนไม่มีการ
เลือกตั้งล่วงหน้า หรือการเลือกตั้งนอกเขต 
  เพราะฉะนั้นแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้ง ยังภูมิล าเนาที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านเท่านั้น หากไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ภายในช่วงเวลาระหว่าง 7 วัน ก่อนวัน
เ ลื อ ก ตั้ ง  ห รื อ  7 วั น ห ลั ง วั น เ ลื อ ก ตั้ ง  จ ะ ถู ก จ า กั ด สิ ท ธิ ห ล า ย ป ร ะ ก า ร  เ ป็ น เ ว ล า  2 ป ี
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพ่ือเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ และ
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ โดยครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 46,013,968 คน 
แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คน และหญิง 23,789,406 คน 
 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจ านวนราษฎร โดยราษฎร ไม่เกิน 
500,000 คน มีจ านวน 24 คน เกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1 ล้านคน มีจ านวน 30 คน เกิน 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 1.5 
ล้านคน มีจ านวน 36 คน เกิน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน มีจ านวน 42 คน และเกิน 2 ล้านคนขึ้น มีจ านวน 48 คน 
  ส่วนการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ จะเรียกว่าอยู่ในยุคที่ไม่เหมือนเดิม หรือแตกต่างจากอดีตก็
อาจจะใช่ โดย "ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์" พูดคุยกับ  "รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย" อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมองว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มีความน่าสนใจ เพราะเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 7 
ปี และกติกาของกฎหมายก็เปลี่ยนไป ตามพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562 ซึ่งมีข้อบังคับใหม่ในมาตรา 34 ก าหนดให้
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าองค์กรส่วนท้องถิ่น มีอ านาจห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้
อ านาจในการกลั่นแกล้งผู้สมัครที่เป็นคุณและโทษ เช่น การช่วยหาเสียง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการเมือง 
 รวมไปถึงมาตรา 38 (2) ที่เคยเป็นปัญหาในการนับอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเคยมีหนังสือเวียน ต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2545 จึงเกิดค าถามมากมายว่าตกลงแล้วกกต.
จะให้ผู้มีอายุยังไม่ครบ 18 ปี หรือมีอายุ 17 ปีกว่า มาลงคะแนน กระทั่งกกต. มีข้อสรุปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุไม่ต่ ากว่า 
18 ปี ต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 21 ธ.ค. 2545 ถือเป็นอีกข้อปัญหาในการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ 
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  นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 7 ปี ฐานการเมืองของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละคนก็เปลี่ยนไปมาก จาก
ผู้ที่เคยมีบทบาทในท้องถิ่น อาจสอบตกไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ยกตัวอย่างสนามใหญ่ ในพ้ืนที่จ.เชียงใหม่ เป็นสิ่งที่น่า
ติดตามดูว่าผู้สมัคร ซึ่งเป็นคนของนายทักษิณ ชินวัตร และตระกูลชินวัตร จะสามารถยึดพ้ืนที่ได้หรือไม่ ทั้งเรื่องกระแส
การเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่ผ่านมานายทักษิณ ประกาศหนุนผู้สมัครอย่างสุดตัวเต็มที่ หากไม่ได้รับ
เลือกตั้ง จะกลายเป็นว่าพ้ืนที่เชียงใหม่ ไม่ใช่ของตระกูลชินวัตร อีกต่อไป รวมถึงหลายๆ พ้ืนที่เคยเป็นฐานเสียงของ
พรรคเพื่อไทยมาก่อน 
  “อย่างกรณี จตุพร พรหมพันธุ์ มาช่วยผู้สมัครอีกคนหาเสียง และระยะหลังมีท่าที อาจไม่ตอบโจทย์ฐาน
แฟนคลับ จะเป็นบทพิสูจน์ว่าตระกูลชินวัตร จะมีพลังในพ้ืนที่เชียงใหม่ เหมือนเดิมหรือไม่ งานนี้อาจมีล้มช้าง เพราะ
เวลานานกว่า 7 ปี ฐานการเมืองท้องถิ่นอาจเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ต้องดูบทบาทของตระกูลการเมือง
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร เพราะการเมืองท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ทั้ งไฟดับ น้้าไม่ไหล ไฟไม่ดี ทาง
ไม่ดี จะจับต้องได้มากกว่า เป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ แต่อย่าลืมว่าความสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ต้องดูว่าจะงผลย่างไร” 
  สิ่งที่เคยเห็นจากการเมืองท้องถิ่นในอดีต แม้กฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามใดๆว่าผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง
หรือไม่ แต่จะเห็นนักการเมืองท้องถิ่นในอดีต สังกัดพรรคการเมืองที่เล่นการเมืองระดับชาติ กระทั่งมายุคนี้ต้องมีการ
ปรับตัว โดยฝ่ายค้านมีการส่งผู้สมัครทั้งหมดในนามพรรคเพ่ือไทย เช่นเดียวกับคณะก้าวหน้า ซึ่งก็คือพรรคก้าวไกล โดย
พรรคการเมืองระดับชาติ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น เพ่ือเป็นการถ่วงดุลกับพรรครัฐบาล และจะเห็นชัดมาก
ขึ้นในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ จะเลือกพรรคที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาล 
 ส่วนสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดใหญ่ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีมหาวิทยาลัย ต้องจับตาดูว่าคณะก้าวหน้า 
จะสามารถเขย่าการเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ เช่น จ.ขอนแก่น และจ.อุดรธานี ซึ่งกระแส "ธนาธรฟีเวอร์" จุดไม่ติด ไม่
ง่ายเหมือนการเลือกตั้งส.ส. 
 นอกนั้นไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงภาคใต้ การเมืองท้องถิ่นยังคงโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ พ้ืนที่
ภาคกลาง โยงกับพรรคพลังประชารัฐ ภาคเหนือ โยงกับพรรคเพ่ือไทย และพรรคพลังประชารัฐ ส่วนภาคอีสาน ยังเป็น
ของพรรคเพ่ือไทย ขณะที่ภาคตะวันออก จะติดตามดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตระกูลการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ 
โดยเฉพาะบ้านใหญ่ชลบุรี จะได้รับเลือกหรือไม ่
 อีกสิ่งที่น่าจับตามองในการเลือกท้องถิ่นครั้งนี้ คาดว่าการใช้สิทธิใช้เสียงจะไม่คึกคักเหมือนระดับชาติ 
เนื่องจากการเมืองท้องถิ่นเป็นภาพของคนในกลุ่มหนึ่ง และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขต คิดว่าหาก
มีผู้มาใช้สิทธิเกิน 50% ก็ถือว่าดีแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996284 
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“ธนาธร” ลุยการเมืองท้องถิ่น พร้อมชิงเก้าอ้ีทุกสนาม 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 15:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ…นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการลงรับเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และนายกอบจ. ของคณะก้าวหน้าทั้ง 42 จังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 
รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นนับจากนี้ 
–ท่าทีของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เวลาพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นผมคิดว่าเป็นที่น่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยมาก เพราะไม่มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมาตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 และความจริงก่อนหน้านั้นหลายท้องถิ่นก็ไม่มีการ
เลือกตั้งมาประมาณ 3-4 ปีแล้ว ดังนั้นหลายพ้ืนที่อาจไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น 8-10 ปีด้วยซ้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) มี 5 ประเภท ประกอบด้วย แบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา แบบทั่วไป คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) มี 76 อบจ. (ไม่รวม กทม.) เทศบาล มีประมาณ 100 กว่าแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มี 
7 พันกว่าแห่ง ซึ่งอปท.ประเภทนี้บริหารงบต่อปีประมาณ 8 แสนล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้บริหารของอปท.ไม่ได้มา
จากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ท่าทีของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็น 2 เรื่องคือ ทัศนคติของ
คุณประยุทธ์ คงเส้นคงวาเสมอ ตั้งแต่การท ารัฐประหารเป็นต้นมา นั่นก็คือ การไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อใจประชาชน คุณ
ประยุทธ์ถามตลอดเวลาว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือส าหรับการกระจายอ านาจ คนไทยพร้อมแล้วหรือ และนี่ก็คือ
ค าถามที่คุณประยุทธ์ถามคนไทยมาตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เป็นทัศนคติแบบเจ้าขุนมูลนาย ที่ไม่เชื่อว่าคนใน
ท้องถิ่นมีศักยภาพ มีพลังที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ท้องถิ่นของเขาเองขึ้นมา ไม่ต้องรอรับทิศทางจาก
กรุงเทพฯ ผมคิดว่าทัศนคติของคุณประยุทธ์ถูกสั่งสมมาจากการอยู่ในค่ายทหารที่ไม่เคยออกไปพบปะประชาชน 
 ทุกท้องถิ่นมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่จะท าให้ท้องถิ่นของพวกเขาเติบโต และเบ่งบาน ประชาธิปไตยใน
ระดับประเทศจะเข้มแข็งได้ ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจะต้องเข้มแข็ง อีกสิ่งที่สะท้อนจากท่าทีของรัฐบาลคือ 
อ านาจอยู่ที่คุณประยุทธ์ คนเดียว ขอแค่คุณประยุทธ์มีความชัดเจน และประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ 90 วัน
ก็สามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้เลย หรือเร็วสุดก็อาจจะ 60 วัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อม ประชาชน
พร้อม และนักการเมืองท้องถิ่นพร้อม คนที่ไม่พร้อมคือ คสช. และคุณประยุทธ์ ต้องเข้าใจว่า คสช. ไม่ได้มีที่มาจาก
ประชาชน แต่มาจากกลต่างๆของรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งองค์กรอิสระ ส.ว. 250 คน นี่คือฐานที่มาของอ านาจของ คสช. 
 การเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น หมายความว่า จะเสียกลไกการครอบคลุม การครอบง า และการกดขี่
ประชาชน กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาอ านาจของเขา หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาจะเสียอ านาจควบคุม 
ผู้บริหาร อปท. ที่แต่งตั้งขึ้นมากว่า 7 พันกว่าแห่ง ที่พ่วงมากับงบประมาณกว่า 8 แสนล้านบาท เพราะการเลือกตั้ง 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%9B%E0%B8%81-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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ท้องถิ่นหมายถึง คนที่จะเข้ามาใหม่จะถูกแต่งตั้งโดยประชาชน ใช้อ านาจของประชาชนในท้องถิ่นจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น คุณประยุทธ์จะเสียอ านาจในการเข้าถึงเงินจ านวน 8 แสนล้านบาทไป ดังนั้นทัศนคติ
ของคุณประยุทธ์ที่มีปัญหาต่อการพัฒนาที่มีปัญหาต่อการพัฒนาประเทศเรื่องการกระจายอ านาจ และความกลัวจะเสีย
อ านาจของตัวเอง ไม่ไว้วางใจประชาชน กลัวประชาธิปไตย กลัวหีบเลือกตั้ง สองเรื่องนี้มีปัญหา จึงน ามาซึ่งการไม่ยอม
ปลดล็อกการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งท่ีมีการเลือกตั้งระดับชาติมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 
–คาดว่ารัฐบาลจะปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งประเภทใดก่อน 
ผมไม่มีข้อมูล มันขึ้นอยู่กับรัฐบาล เล็กไปใหญ่ หรือใหญ่เล็ก เราได้หมด พวกเราพร้อม 
–ความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อระบอบประชาธิปไตย 
 หากเคยฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงแรกจะมีการหารือของส.ส. จะได้ยินเขาพูดว่า “ท่าน
ประธานครับ ถนนข้ามห้วยนี้ขาด ท าถนนให้หน่อยได้ไหม ชาวบ้านที่นี่เดือดร้อน เพราะมีโรงงานปล่อยน้ าเสีย ส่งกลิ่น
เน่าเหม็น ไฟที่นี่ไม่สว่าง เป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน” นี่คือการอภิปรายในสภาระดับชาติ แต่เป็นเรื่องของ
หมู่บ้าน เป็นเรื่องของชุมชน ท าไมเราไม่ยกอ านาจและงบประมาณให้เขาไปจัดสรรกันเอง ไม่ต้องน าเรื่องเหล่านี้มีที่สภา
ผู้แทนราษฎรเลย หน้าที่ของส.ส.คือ ฝ่ายตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหาร แต่ทุกวันนี้ส.ส.ต้องออกไปเดินช่วยเหลือ
ประชาชน เพราะกลไกของอปท. ไม่มีอ านาจและงบประมาณอย่างแท้จริง หากชาวบ้านต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 
ชาวบ้านต้องไปบอกส.ส. ให้อภิปรายในสภา ซึ่งมันเป็นกลไกการเมือง ที่ตลก และท าให้ประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ 
 แต่เมื่ออ านาจถูกรวมศูนย์อยู่ที่ระบบราชการที่กทม. สิ่งที่ผมพูดไปจึงไม่เกิดขึ้น ประเทศแถบยุโรป เช่น 
เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ หรือฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้กระจายอ านาจมาก และที่ส าคัญคือ งานฝ่ายนิติบัญญัติ และงาน
ฝ่ายบริหารเป็นงานที่ใช้คนละความสามารถกัน เพราะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นงานทางกฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารไม่
จ าเป็นต้องเป็นงานกฎหมาย แต่ต้องสามารถซื้อใจและบริหารคนได้ และงานที่จะบ่มเพาะสร้างผู้บริหารได้ดีคือ นายกฯ 
ระดับท้องถิ่น โจโควี ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เคยเป็นผู้ว่าเมืองจากาตาร์ บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคย
เป็นนายกเทศมนตรีลอนดอน หรือสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ก็เคยบริหารเมืองเซี่ยงไฮ้ งานสายบริหารจะบ่มเพาะคน 
จากนายกฯ อบต. กลายเป็นนายก อบจ. รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี มันจะตรงสายมากกว่าเยอะ เพราะมีการใช้ทักษะ
แบบเดียวกัน 
 ประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมเหล่านี้ เพราะท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจ ชนชั้นน าอภิสิทธิ์ชนมีความกลัว 
เพราะเขาเข้าใจเรื่องนี้ เขาจึงพยายามกดไว้ไม่ให้เกิดขึ้น นี่คือประชาธิปไตยระดับรากฐาน ที่ใกล้ตัวมากที่สุด แต่เขาไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น เขารู้ว่าถ้าอ านาจถูกกระจายออกจากระบบราชการเมื่อใด ประชาชนจะเติบโตเบ่งบาน ประชาชนจะ
ตระหนักถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และเขาไม่ต้องการให้ประชาชนไทยไปถึงจุดนั้น 
–กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกแก้ไขและออกใหม่ในยุคคสช.จะท าให้เอ้ือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือไม่ 
 ในส่วนนี้ผมไม่รู้ อย่างที่บอกคือ อ านาจอยู่ที่ฝั่งเขา หากไปดูการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
ที่มีเครือข่ายข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น กฎกติกาการเลือกตั้ง มันก็เป็นโทษต่อฝ่ายตรงข้ามกับคสช. อยู่แล้ว ไม่มี
อ านาจในการจัดสรรตรงนั้น แต่ไม่เป็นไร พร้อมลงสนาม ถึงแม้จะรู้ว่าเราจะเป็นรอง ผมยืนยันว่า เราไม่ซื้ อเสียง เราไม่
ใช้อิทธิพล เราไม่มีเครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้านหรือหัวคะแนน เราท าแบบนี้ตั้งแต่การเมืองเลือกตั้งระดับชาติแล้ว เพราะ
เราต้องการท าการเมืองที่ใช้ความคิดน า ใช้นโยบายน า ใช้อุดมการณ์น า 
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 สิ่งที่ เราจะท าคือ การผลิตนโยบายที่ดี ถ้าผู้สมัครของคณะก้าวหน้ามีนโยบายที่ดีไปให้ประชาชน 
นักการเมืองท้องถิ่นที่ท างานแบบดั้งเดิม เขามีทางเลือก 2 ทาง คือ เขามายิงเรา หรือ เขาจะเปลี่ยนตัวเอง มาสร้าง
นโยบายแข่งขันกัน สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชน นี่คือความหมายของการเขย่าการเมืองท้องถิ่น ให้ประชาชน
ได้ประโยชน์จากการน าเสนอนโยบาย เมื่อแข่งกันด้วยนโยบายแล้วจะเกิด ‘สัญญาประชาคม’ หากเราสัญญาว่าจะสร้าง
สวนสาธารณะ วันหนึ่งประชาชนก็สามารถมาทวงถามสัญญากับเราได้ เมื่อมีการพูด เมื่อมีการเปล่งวาจา มันจะ
กลายเป็นสัญญา ประชาชนสามารถมาทวงถามได้หลังการเลือกตั้ง 
 ผู้สมัครของคณะก้าวหน้า แพ้ ชนะไม่ส าคัญ เพราะได้เกิดสัญญาประชาคมแล้ว ที่ส าคัญคือ จะท าให้การ
เลือกตั้งท้องถิ่นกลายเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ สมัยก่อนผู้มัครต่างคนต่างแยกกันหาเสียง แต่หากท าเป็นแคมเปญเดียว
พร้อมกัน 7,000 หน่วยทั่วประเทศ ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน แน่นอนที่สุดคณะก้าวหน้าไม่สามารถส่งลงทุกหน่วย
เลือกตั้งได้ เพราะเรายังแข็งแรงและเติบโตไม่พอ อาจจะต้องให้เวลาอีกสัก 2-3 การเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงจะสามารถส่ง
ผู้สมัครลงครบได้ วันนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่เรายังไม่มีเครือข่าย หรือผู้สมัครที่ดี 
 ครั้งนี้คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในทุกระดับของการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ อบจ. เทศบาล อบต. 
ส่วนเมืองพัทยา และกทม. ขออุบไว้ก่อน โดยอย่างน้อยเราจะส่งลงแข่ง 4,000 หน่วยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจ านวนเฉพาะ
ในต าแหน่ง นายกฯ ท้องถิ่น เพราะจะมีสมาชิกสภาของประเภทท้องถิ่นต่างๆ เช่น สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภา อบต. ดังนั้นเวลาเราพูดถึง 4,000 หน่วย ก็อาจจะคูณ 20 จะได้ตัวเลขผู้สมัคร 80,000 คน 
–ไม่หยุดเตรียมความพร้อมสนามท้องถิ่น 
 ใช่ครับ แต่ชะงักไปช่วงการปิดเมืองเพ่ือควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ท าให้เป๋ไปนิดหนึ่ง เพราะไม่
สามารถลงพื้นที่ได้ คุยกับใครก็ล าบาก เพ่ิงจะมาเริ่มจัดท ากันใหม่หลังเปิดเมืองเมื่อเดือนที่แล้ว 
–ยุทธศาสตร์การเดินเกมของคณะก้าวหน้า ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ช่วงก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องของการสรรหาผู้สมัครที่ดีและการท านโยบาย ที่จะมีนโยบายที่เกิดจากสอง
ระดับ คือการดูปัญหาในระดับประเทศท่ีมีเหมือนๆ กันในทุกพ้ืนที่แล้วน าไปสร้างเป็นนโยบายพื้นที่ เช่น เรื่องการศึกษา 
การคมนาคมสาธารณะ สิ่งแวดล้อม แล้วน านโยบายระดับชาติเหล่านี้ปรับใช้ให้กลายเป็นนโยบายท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
นโยบายในระดับท้องถิ่นตัวไหนที่ดีแล้วเราเห็นแพตเทิร์นของปัญหาคล้ายๆ กันเราก็จะดึงมันขึ้นมา สร้างให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ แพ็กเกจนโยบายจ านวนมาก ที่ผ่านมาเราเคยเอาสิ่งดีๆ ของแต่ละท้องถิ่นมาเล่า
สู่กันฟังหรือไม่ เคยที่จะดูว่า อบต. นี้มันแจ่มอย่างไร เทศบาลนี้ท าเรื่องนี้ประสบความส าเร็จได้อย่างไร หากมีการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะท าให้การสร้างเมืองที่ดีกว่าได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้อง
ไปเรียนรู้เอง 
 การคิดแบบคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นความคิดที่ทะเยอทะยานมาก ไม่เคยมีใครท ามา
ก่อน นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไม่รู้ว่าจะท าส าเร็จหรือเปล่า แต่จะท าให้ดีที่สุด 
 ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง เราจะเดิน เดิน และเดิน ผมคิดว่าผมเดินไม่น้อยกว่าใคร เราจะเดินแนะน าพูดคุย
กับประชาชน ต่อให้แคมเปญในโซเชียลมีเดียออกแบบดีแค่ไหน นโยบายดีแค่ไหน ถ้าไม่ไปพบปะให้สบตากัน เห็นหน้า
จับไม้จับมือกัน ก็ไปไม่ได้ ดังนั้นสองเดือนก่อนเลือกตั้งท้องถิ่นเราจะเดินพบประชาชนไปสัมผัสให้เขาสัมผัสกัน นั่งพูดคุย
กันต่อหน้า 
  หลังเลือกตั้งก็เป็นเรื่องส าคัญ โดยคณะก้าวหน้าจะตั้งทีมงานขึ้นมาเพ่ือดูแลการส่งมอบนโยบาย สมมุติว่า 
4,000 หน่วยที่ส่งแข่งเลือกตั้ง ชนะ 1,000 หน่วย เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนของเราท าตามสัญญาจริง หากเขาไม่ท าตาม
สัญญานอกจากเขาจะเสียชื่อแล้ว คณะก้าวหน้าก็จะเสียชื่อด้วย ดังนั้นเราจ าเป็นต้องมีทีมที่ไปดูแลในส่วนนี้ ให้เขาไม่
ทุจริต เหมือนที่ให้สัญญากับประชาชนจริงๆ เพราะเรามาท างาน ไม่ใช่มาเอาผลประโยชน์ให้ธนาธรหรือพวกพ้อง 
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  จะสร้างแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านนโยบายผู้สมัครของเรา คนไหนน าเสนอ
นโยบายอะไรในช่วงหาเสียง เราจะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการติดตามว่าโครงการด าเนินถึงไหนแล้วเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการส่งมอบนโยบาย 
–ได้หารือหรือตกลงกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืนโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทย ที่จะส่งเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 
 ไม่ได้คุยครับ เพราะว่าความเข้าใจของผมตอนนี้คือ พรรคเพ่ือไทยจะไม่ส่งในนามพรรค ส าหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นพรรคใหญ่ เช่น พรรคเพ่ือไทย หรือพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลางจะไม่ยุ่ง แต่จะให้ส.ส.ในพ้ืนที่จัด การ
กันเอง ส่วนใหญ่จะส่งเป็นชื่อทีมแยกต่างหาก ดังนั้นต่อให้คุยกับพรรคก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะพรรคไม่ได้ไปก ากับดูแล 
–กระแสความนิยมของอดีตพรรคอนาคตใหม่ช่วงเลือกตั้งระดับชาติจะส่งผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ของคณะ
ก้าวหน้าหรือไม่ 
 ไม่รู้ แต่ยืนยันว่า ใช้ฐานความคิดแบบเดิมคือ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่ทุจริต ไม่ใช้อิทธิพล ใช้ความคิดน า ใช้
นโยบายน า ยืนยันเรื่องการท างานการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบนี้เหมือนเดิมท าให้มันสนุก หากมีเงิน 100 ล้าน เอามา
กองบนโต๊ะคิดว่าจะน าไปจัดการปัญหาขยะอย่างไร หรือท าอย่างไรให้อาหารในโรงเรียนของลูกหลานเราครบโภชนาการ
มากกว่านี้ นี่คือสิ่งที่เราฝันหาคือการเมืองที่สร้างสรรค์ที่ผลักสังคมไปข้างหน้า ดังนั้นผมไม่รู้ว่าความนิยมในตัวแกนน า
พรรคอนาคตใหม่เดิมจะช่วยการเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าหรือเปล่า แต่เรายืนยันว่าเราจะใช้วิธีแบบเดิมในการ
ท างานการท านโยบายที่ดีโดยตั้งฐานจากความคิด ไม่ใช่อิทธิพลหรือเงิน 
 ที่ส าคัญคือเราจะไม่ทิ้งกันเมืองภาพใหญ่คณะก้าวหน้าจะท าการเมืองท้องถิ่นเพ่ือผลักดัน ท าให้คนเห็นว่า
การเมืองท้องถิ่นใกล้กับตัวเรา ประชาธิปไตยท้องถิ่น เป็นประชาธิปไตยรากฐาน หากเราท าจุดนี้ส าเร็จก็สามารถเปลี่ยน
ในระดับชาติได้ ในขณะเดียวกันเพ่ือนของเราที่อยู่ที่พรรคก้าวไกล ผมก็หวังว่าพวกเขาจะผลักดันแก้ไขกฎหมายที่โอน
อ านาจ โอนงบ โอนคนจากหน่วยงานราชการส่งมาท้องถิ่นมากขึ้น ดังนั้นมันจะเป็นกระบวนการล่างขึ้นบน บนลงล่าง 
และมาประสานกัน 
–เป็นเรื่องท่ีเลี่ยงไม่ได้ในการปะทะกับกลุ่มอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ 
 ใช่ครับ มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ จึงขอฝากพ่ีน้องประชาชนให้ช่วยกัน เพราะไม่มีบอดี้การ์ด ไม่มีซุ้มนักเลง 
ถึงแม้ว่าในการปรากฏตัวในที่สาธารณะ ผมอาจจะดูขึงขังหรือจริงจัง แต่ผมไม่ใช่คนที่นิยมใช้ความรุนแรง ปืนสัก
กระบอกก็ไม่มี ดังนั้นคนที่จะปกป้องพวกเราได้ก็มีแต่ประชาชนแน่นอน ที่สุดการส่งผู้สมัครลงในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ท้องถิ่นที่ยังมีการใช้อิทธิพลสูง แค่ผู้สมัครของคณะก้าวหน้า ลงสมัครพ้ืนที่นั้นก็ถือว่ากล้าหาญแล้ว หากเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ แบบนี้เกิดขึ้นกับเราช่วยปกป้องผู้สมัครของคณะก้าวหน้าด้วย 
–ผู้สมัครของคณะก้าวหน้า 
 ผู้สมัครของเราเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่เลือกปฏิบัติแบ่งแยกอายุ แต่เราจะคัดเลือกคนที่มีความสมัยใหม่ทาง
ความคิดเท่าทันโลก และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ในเชิงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่
อายุต่ ากว่า 45 ป ี
 เท่าที่พูดคุยผู้สมัครของเราทุกคนตื่นเต้นกันมาก ผมคิดว่ามันมีกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา 
เช่น กลุ่มรักษ์บ้านเกิด คือกลุ่มคนที่เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนในจังหวัดของตัวเอง สอบเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย
และท างานในกรุงเทพฯ พอท าไปจนถึงอายุเกือบ 30 ปี ก็ตัดสินใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิด จึงเกิดกลุ่มรักษ์บ้านเกิดขึ้น 
สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือ กลุ่มพัฒนาเมือง เช่น โคราชพัฒนาเมือง ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาตั้ง
บริษัทพัฒนาเมือง เพ่ือพัฒนาเมืองของเขาให้ดีขึ้น ซึ่งก าลังเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศมันแสดงให้เห็นว่า คนรุ่น
ใหม่ต้องการท าให้บ้านเมืองของเขาน่าอยู่ ให้ทุกคนมีงานท าไม่ต้องไปหางานที่กรุงเทพฯ ชลบุรี หรือสมุทรปราการ 
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 สมมุติเราให้งบประมาณและอ านาจแก่คนเหล่านี้ใช้บริหาร ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองและชนบทจะ
ลดลงเพียงใด ท าไมต้องน าภาษีของคนทั้งประเทศไปรวมที่กรุงเทพฯ เพ่ือหล่อเลี้ยงระบบราชการที่ใหญ่เทอะทะไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เข้าใจปัญหาของคนที่แท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2489398 
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ปกครองท้องถิ่นแบบไทย 
 

 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ต้องถือว่าคึกคักเป็น
พิเศษ อาจเป็นเพราะเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศถึง 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นการเลือกตั้งใหญ่
เทียบได้กับการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกในราว 8 ปีท่ีว่างเว้นการเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมมักจะเขียนไว้คล้ายๆกันว่า “รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น” มีค าถามว่า อปท.
ขณะนี้มีความเป็นอิสระและเป็นการปกครองตนเองของประชาชนจริงหรือเป็นแค่รัฐราชการ ประเทศประชาธิปไตยทั่ว
โลกถือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า เป็นหน่วยงานหลักในการจั ดท า
บริการสาธารณะและเป็นองค์กรที่รัฐกระจายอ านาจสู่ประชาชน ในท้องถิ่น โดยผ่านทาง อบจ. เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ 
 ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ แบ่งการปกครองเป็น 2 ระดับได้แก่ การปกครองส่วนกลางและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประเทศไทยแปลกประหลาดพิสดาร เพราะมีการปกครองถึง 3 ระดับ นอกจากส่วนกลางส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ยังมี “การปกครองส่วนภูมิภาค” ให้ส่วนกลางส่งข้าราชการออกไปปกครองในต่างจังหวัด 
 ข้าราชการส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีอ านาจทับซ้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และมีอ านาจ “ก ากับดูแล” องค์กรท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเอาผิดนายก อบจ. และเสนอให้รัฐมนตรีมหาดไทยปลดออกจากต าแหน่ง แปลว่าผู้ว่าฯใหญ่กว่า 
ส่วนสมาชิกสภา อบจ. ผู้ว่าราชการ จังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวน และปลดจากต าแหน่งได้ทันที เป็นไปตามประเพณีการ
ปกครองของประเทศที่ปกครองโดยข้าราชการมาตั้งแต่โบราณกาล นายกฯ อบจ.เป็นต าแหน่งที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารที่มาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งจังหวัด ได้คะแนนเสียงมากกว่า ส.ส.ไม่ทราบว่าจะมีพรรค
ใดหรือคณะใด มีแนวคิดที่จะปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นการปกครองตนเองของประชาชนที่แท้จริง กระจาย
อ านาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจริง และลดอ านาจบาตรใหญ่ของข้าราชการที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ไม่ให้
กลายเป็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคือประธานองค์การส่วนจังหวัดตัวจริง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996483 
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 “แม้ว” จาก “นายใหญ”่ สู่หัวคะแนน นายก อบจ. !? 
 

 
 
ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนา “เหยียด” หรือ “บูลลี” อะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของบางคนว่าไปในทิศทางไหนเท่านั้น โดยเปรียบเทียบกับเม่ือหลายปีก่อน มาจนถึงปัจจุบันว่าท าไมถึงออกมาใน
รูปนี้ไปได้ 
 แน่นอนว่าก าลังพูดถึงการเคลื่อนไหวแบบ “รัวๆ” ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ก าลัง
หลบหนีคดีทุจริตหลายคดีในต่างประเทศ ซึ่งหากพูดกันแบบตรงไปตรงมา ก็คือ ก าลังช่วยหาเสียงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “นายก อบจ.” นั่นเอง เพราะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาได้โพสต์จดหมาย
ที่เขียนด้วยลายมือ ด้วยภาษาท้องถิ่นในแบบ “อู้ค าเมือง” ในทุกรูปแบบ ทั้งลูกออดอ้อน ทั้งสร้างความฝันในวันเก่าๆ 
และให้ร่วมกันสร้างฝันกันใหม่ในอนาคตข้างหน้า เพ่ือให้ชาวเชียงใหม่ช่วยกันสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ให้ได้
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ 
 ขณะเดียวกัน หากพิจารณากันถึงบรรยากาศการแข่งขันในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ดังกล่าว นาทีนี้ใครๆ ก็รู้ว่ามีการแข่งขันกันหลักๆ แค่สองคนเท่านั้น นั่นคือ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครของพรรค
เพ่ือไทย กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ที่สมัครในนาม “กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม” 
 จะว่าไปแล้วทั้งคู่ล้วน “เคยเป็นคนกันเอง” ทั้งนั้น แต่มาแตกคอกัน หลังจากฝ่ายหลังถูกกล่าวหาจาก 
“ครอบครัวชินวัตร” ท านองว่าเป็น “คนทรยศ” ระแวงว่าเอาใจออกห่างไปเข้ากับฝ่าย “พลังประชารัฐ” หรือจะด้วย
เหตุผลอ่ืนที่นอกเหนือไปกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เอาเป็นว่าทั้งตระกูล “บูรณุปกรณ์” กับ นายทักษิณ ชินวัตร และ
พรรคเพื่อไทย ต้องเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง ในแบบ “ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ” ก็แล้วกัน 
สิ่งที่น่าพิจารณามากไปกว่านั้นก็คือ “การเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร” ในช่วงนี้ที่ถือว่าเป็นการ “ลดระดับ” ลง
มา “ลุยเอง” แบบที่เห็นถือว่าไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะหากให้เปรียบเทียบระดับ “นายใหญ่” มีแต่ “บงการอยู่ข้าง
หลัง” สั่งลูกน้องซ้ายหัน ขวาหัน หรือ “ชี้นกเป็นไม”้ อะไรแบบนี้ 
แต่การที่ นายทักษิณ ชินวัตร ลงมาลุยเองแบบนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังเป็นการเมืองในระดับท้องถิ่น มันก็ยิ่ง
สะท้อนให้เห็นภาพความ “ผิดปกติ” ออกมาอย่างรุนแรง 
 ในความหมายก็คือ การสะท้อนให้เห็นว่าเขา “เริ่มหมดสภาพ” ทั้งในเรื่องของ “บารมี” ที่หดหาย สั่งการ
ใครไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะภาพการต่อสู้กันในสนามเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ มันเหมือนกับการสู้กันระหว่าง 
นายทักษิณ ชินวัตร กับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ที่เคยเป็นระดับ “ลูกน้อง” ซึ่งหากพูดกันแบบไม่อ้อม
ค้อมกันก็คือ เป็นแค่ระดับ “ลูกน้องปลายแถว” แม้กระท่ังเรียกว่า “เด็กในบ้าน” ยังไม่ถึงระดับนั้นด้วยซ้ าไป 
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 ในยุคที่ ทักษิณ ยังเปล่งบารมีสุดขีด รวมไปถึงนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ที่ถือว่าเป็น “ตระกูลการเมือง” ใน
พ้ืนที่เชียงใหม่ ที่เป็นทั้งลูกน้องและพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน มีคนในตระกูลนี้เป็น ส.ส.พรรคไทยรักไทย เรื่อยมา
จนถึงพรรคเพื่อไทย ในเวลานี้ก็ยังมีให้เห็น 
 แต่ก็อย่างว่า เมื่อ “สถานการณ์เปลี่ยน คนก็ย่อมเปลี่ยนตาม” ซึ่งมีหลากหลายเหตุผลให้อธิบาย และ
สาเหตุส าคัญก็มาจากท่าที และความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร เองด้วย จากการที่เดินเกมทางการเมือง
ผิดพลาดมาตลอด จนแม้ล่าสุดที่มีการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่เขาให้ “แผนแตกแบงก์ย่อย” และเล่น
ใหญ่เกินตัว จนน ามาสู่การถูกยุบพรรคไทยรักษาชาติ 
 ขณะเดียวกัน ในฐานะที่ถูกมองว่าเป็น “นักธุรกิจการเมือง” เมื่ออ่านสถานการณ์แล้ว ยังไม่อาจพลิก
กลับมาเป็นรัฐบาลและในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เขา “ไม่ค่อยลงทุน” นัก จนมีเสียงบ่นเสียงดังๆ ออกมาว่า “ท่อน้ าเลี้ยง
หยุดไหล” มานานแล้ว เมื่อเทียบกับฝ่ายตรงข้าม ที่มี “พลังดูด” รุนแรง และเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้เห็น
พรรคเพื่อไทย “เลือดไหล” ไม่หยุด แน่นอน 
 เมื่อวกกลับมาพิจารณาในภาพรวมเพ่ือโยงมาถึงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังจะมีการหย่อนบัตรในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ที่ท าให้นายทักษิณ ชินวัตร พร้อม
ทั้งคนในครอบครัวชินวัตร ทุกคนที่ลงทุนออกแรง ลงมาคลุกฝุ่นกันอย่างที่เห็น ด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “ความ
ถดถอย” อย่างชัดเจน เป็นการลดระดับ “เพดาน” จาก “นายใหญ่” ลงมาเป็นแค่ “หัวคะแนนท้องถิ่น” เท่านั้น 
 ที่ส าคัญ งานนี้หากผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
ต้องพ่ายแพ้ให้กับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ แล้วละก็ดูไม่จืดแน่ และเม่ือพิจารณาจากผลส ารวจที่ออกมา มันก็น่า
หวาดเสียวเสียด้วย เพราะเม่ือเชียงใหม่ถือว่าเป็นบ้านเกิด เป็นฐานเสียงหลัก หากรักษาเอาไว้ไม่ได้ มันก็ไม่รู้ว่าจะ
เอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน แต่ขณะเดียวกัน อาจเป็นเพราะมองเห็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีดังกล่าว ถึงต้องออกมาเสี่ยงเท
หมดหน้าตักอย่างที่เห็น !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000128929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000128929
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18 ธันวาคม 2563 
เปิด 'บิ๊กดาต้า' 20 ธ.ค. ฐานข้อมูล 'เลือกตั้งอบจ.' 
 

 
 
เปิดฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." ต้องรู้ เตรียมพร้อมเข้าคูหาวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 
 เข้าสู่โค้งสุดท้ายต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิมสนามนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ .) จนถึงขณะนี้หลายกลุ่มพรรคการเมืองได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้ง  ก่อนถึงวันหย่อนบัตรในวันอาทิตย์
ที่ 20 ธ.ค.2563 การ "เลือกตั้งอบจ." ครั้งนี้ ไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าและกาบัตรผู้สมัครเช่นเดียวกันการเลือกตั้ง
ใหญ่ โดยการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.(สจ.) นอกจากก าหนดวันเลือกตั้ง 20 ธ.ค.2563 วันเดียว
แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ก าหนดบัตรเลือกตั้งในคูหาไว้ 2 ใบ แบ่งเป็น "ใบแรก" สีเขียวใช้
เลือกนายก อบจ. ส่วน "ใบสอง" สีชมพูใช้เลือกสมาชิกสภา อบจ. 
 หากย้อนไปที่ข้อมูลส านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จาการส ารวจ
ประชากร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2562 อยู่ที่ 66,558,935 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 32,110,775 คน หญิง 33,503,382 คน จาก 76 จังหวัด 878 อ าเภอ 7,255 ต าบล และ 75,086 หมู่บ้าน ท าให้
ตัวเลขดังกล่าวได้ถูกค านวณจากสัดส่วนประชากร ส าหรับการเลือกสมาชิกสภาอบจ.แต่ละแห่งใน 76 จังหวัด แบ่งเป็น
ดังนี้ 
1.จังหวัดที่มีประชากรเกิน 2 ล้านคนข้ึนไป มี สมาชิกสภา อบจ.ได ้48 คน มีจังหวัดเดียวคือ "นครราชสีมา" 
2.จังหวัดที่ประชากร ไม่เกิน 2 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได ้42 คน มี 
ทั้งหมด 7 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์อุดรธานี และอุบลราชธานี 
3.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 1.5 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได ้36 คน มี 
ทั้งหมด 12 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ เชียงราย นครสวรรค์นนทบุรี ปทุมธานี 
ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ สกลนคร สมุทรปราการ สงขลา สุรินทร์ และสุราษฎร์ธานี 
4.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 1 ล้านคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได ้30 คน มี 
ทั้งหมด 33 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ก าแพงเพชร จันทรบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง ตาก นครปฐม นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ประจวบขีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง 
พิจิตร พิษณุโลก 
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เพชรบูรณ์ มหาสคราม ยโสธร ยะลา ราชบุรี ระยอง ล าปาง เลย สมุทรสาคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวล าภู
ลพบุรี สระแก้วสระบุรี และสุพรรณบุรี 
5.จังหวัดที่ประชากรไม่เกิน 5 แสนคน มีสมาชิกสภา อบจ.ได ้24 คน มี 
ทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชัยนาท ตราดนครนายก น่าน ปราจีนบุรีบึง 
กาฬ พะเยา พังงา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน  ระนอง ล าพูน สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี
อ่างทอง อ านาจเจริญอุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  
 ส าหรับการ  "เลือกตั้ งอบจ."  ครั้ งนี้   "กรุ ง เทพธุรกิจ" ตรวจสอบข้อมูลตามพระราชบัญญัติ
(พรบ.) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 7 ต.ค.2563 มี
งบประมาณบริหารจัดการ อบจ. 76 แห่งอยู่ที่ 28,797,844,500 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปด
แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) โดย อบจ.ที่ได้จัดสรรงบประมาณมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 
1.อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท 2.อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท 3.อบจ.ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท 4.
อบจ.อุบลราชธานี1,016.6 ล้านบาท 5.อบจ.ชัยภูมิ 995.5 ล้านบาท 6.อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท 7.อบจ.
กาฬสิ น ธุ์  724.4 ล้ า นบ าท  8.อบจ .เ ชี ย ง ใ หม่  695.7 ล้ า นบ าท  9.อบจ .นนทบุ รี  673 ล้ า นบ าท  และ   
10.อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท 
ขณะที่จ านวนหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.จาก 878 อ าเภอ 2,484 เขตเลือกตั้ง และ 99,795 จ านวนหน่วยเลือกตั้ง
ทัง้ 76 จังหวัด มีดังนี ้
กระบี่ 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 585 หน่วยเลือกตั้ง 
กาญจนบุรี  
13 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,079 หน่วยเลือกตั้ง 
กาฬสินธุ์ 
18 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,662 หน่วยเลือกตั้ง 
ก าแพงเพชร 
11 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,223 หน่วยเลือกตั้ง 
ขอนแก่น  
26 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,841 หน่วยเลือกตั้ง 
จันทบุรี 
10 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 914 หน่วยเลือกตั้ง 
ฉะเชิงเทรา 
11 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 996 หน่วยเลือกตั้ง 
ชลบุรี 
11 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,054 หน่วยเลือกตั้ง 
ชัยนาท 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 507 หน่วยเลือกตั้ง 
ชัยภูมิ 
16 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 2,325 หน่วยเลือกตั้ง 
ชุมพร 
8 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 907 หน่วยเลือกตั้ง 
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เชียงราย 
18 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 2,039 หน่วยเลือกตั้ง 
เชียงใหม่ 
25 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 3,131 หน่วยเลือกตั้ง 
ตรัง 
10 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 884 หน่วยเลือกตั้ง 
ตราด 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 369 หน่วยเลือกตั้ง 
ตาก 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 680 หน่วยเลือกตั้ง 
นครนายก 
4 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 471 หน่วยเลือกตั้ง 
นครปฐม 
7 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,251 หน่วยเลือกตั้ง 
นครพนม 
12 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,347 หน่วยเลือกตั้ง 
นครราชสีมา 
32 อ าเภอ 48 เขตเลือกตั้ง 5,243 หน่วยเลือกตั้ง 
นครศรีธรรมราช 
23 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,174 หน่วยเลือกตั้ง 
นครสวรรค์ 
15 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,944 หน่วยเลือกตั้ง 
นนทบุรี 
6 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,751 หน่วยเลือกตั้ง 
นราธิวาส 
13 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,357 หน่วยเลือกตั้ง 
น่าน 
15 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 1,050 หน่วยเลือกตั้ง 
บึงกาฬ 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 730 หน่วยเลือกตั้ง 
บุรีรัมย์ 
23 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,880 หน่วยเลือกตั้ง 
ปทุมธานี 
7 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,540 หน่วยเลือกตั้ง 
ประจวบคีรีขันธ์ 
8 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 726 หน่วยเลือกตั้ง 
ปราจีนบุรี 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 882 หน่วยเลือกตั้ง 
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ปัตตานี 
12 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 985 หน่วยเลือกตั้ง 
พระนครศรีอยุธยา 
16 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 1,294 หน่วยเลือกตั้ง 
พะเยา 
9 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 864 หน่วยเลือกตั้ง 
พังงา 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 490 หน่วยเลือกตั้ง 
พัทลุง 
11 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 765 หน่วยเลือกตั้ง 
พิจิตร 
12 อ าเภอ 22 เขตเลือกตั้ง 1,050 หน่วยเลือกตั้ง 
พิษณุโลก 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,463 หน่วยเลือกตั้ง  
เพชรบุรี 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 777 หน่วยเลือกตั้ง 
เพชรบูรณ์ 
11 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,711 หน่วยเลือกตั้ง 
แพร่ 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 913 หน่วยเลือกตั้ง 
ภูเก็ต 
3 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 496 หน่วยเลือกตั้ง 
มหาสารคาม 
13 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 2,079 หน่วยเลือกตั้ง 
มุกดาหาร 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 593 หน่วยเลือกตั้ง 
แม่ฮ่องสอน 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 461 หน่วยเลือกตั้ง 
ยโสธร 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 961 หน่วยเลือกตั้ง 
ยะลา 
8 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 623 หน่วยเลือกตั้ง 
ร้อยเอ็ด 
20 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 2,517 หน่วยเลือกตั้ง 
ระนอง 
5 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 253 หน่วยเลือกตั้ง 
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ระยอง 
8 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,034 หน่วยเลือกตั้ง 
ราชบุรี 
10 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,414 หน่วยเลือกตั้ง 
ลพบุรี 
11 อ าเภอ 31 เขตเลือกตั้ง 1,271 หน่วยเลือกตั้ง 
ล าปาง 
13 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,374 หน่วยเลือกตั้ง 
ล าพูน 
8 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 702 หน่วยเลือกตั้ง 
เลย 
14 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,325 หน่วยเลือกตั้ง 
ศรีสะเกษ 
22 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 2,770 หน่วยเลือกตั้ง 
สกลนคร 
18 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,631 หน่วยเลือกตั้ง 
สงขลา 
16 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,923 หน่วยเลือกตั้ง 
สตูล 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 463 หน่วยเลือกตั้ง 
สมุทรปราการ 
6 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,931 หน่วยเลือกตั้ง 
สมุทรสงคราม 
3 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 305 หน่วยเลือกตั้ง 
สมุทรสาคร 
3 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 737 หน่วยเลือกตั้ง 
สระแก้ว 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 876 หน่วยเลือกตั้ง 
สระบุรี 
13 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 880 หน่วยเลือกตั้ง 
สิงห์บุรี 
6 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 350 หน่วยเลือกตั้ง 
สุโขทัย 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 999 หน่วยเลือกตั้ง 
สุพรรณบุรี 
10 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,281 หน่วยเลือกตั้ง 
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สุราษฎร์ธานี 
19 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,407 หน่วยเลือกตั้ง 
สุรินทร ์
17 อ าเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 2,316 หน่วยเลือกตั้ง 
หนองคาย 
9 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 1,033 หน่วยเลือกตั้ง 
หนองบัวลาภู 
6 อ าเภอ 30 เขตเลือกตั้ง 999 หน่วยเลือกตั้ง 
อ่างทอง 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 491 หน่วยเลือกตั้ง 
อ านาจเจริญ 
7 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 697 หน่วยเลือกตั้ง 
อุดรธานี 
20 อ าเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,510 หน่วยเลือกตั้ง 
อุตรดิตถ์ 
9 อ าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง 797 หน่วยเลือกตั้ง 
อุทัยธานี 
8 อ าเภอ 23 เขตเลือกตั้ง 690 หน่วยเลือกตั้ง 
อุบลราชธานี 

25 อ าเภอ 26 เขตเลือกตั้ง 3,752 หน่วยเลือกตั้ง  
น อ ก จ า ก นี้ จ า ก ข้ อ มู ล จ า น ว น ผู้ มี สิ ท ธิ  "เ ลื อ ก ตั้ ง อ บ จ . "  แ ต่ ล ะ จั ง ห วั ด ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง นี้ มี
ทั้งหมด 46,013,968 คน แบ่งเป็นชาย 22,224,562 คนและหญิง 23,789,406 คน โดย "นครราชสีมา" เป็นจังหวัดที่มี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากท่ีสุดอยู่ที่ 2,047,418 คน และ "ระนอง" เป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดอยู่ที่ 132,716 คน 
นอกจากนี้ กกต.ได้เปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง ท้องถิ่น นายก อบจ. และ สภา อบจ. ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้ ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใน
ช่องค้นหา ระบบจะแจ้ง ล าดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วย
เลือกตั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912657 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912657
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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18 ธันวาคม 2563 - 08:36 น. 
"เยาวเรศ" ออกศึก สู้เพื่อ 2 เจ๊แดนไกล 
 

 
 
มาแบบเงียบๆ แม่ทัพหญิง "เยาวเรศ" ตัวแทน "2 เจ๊" ผู้อยู่แดนไกล  
 ในจ านวนสาวๆ ของ “ชินวัตร” ก็จะมี “สองสาว” ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนักคือ เยาวเรศ ชิน
วัตร และเยาวมาลย์ ชินวัตร หรือชื่อปัจจุบันคือ มณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง 
อบจ.เชียงใหม่ คนเมืองก็เห็น “เยาวเรศ” ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพ้ืนที่หาเสียงให้ “ส.ว.
ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่   
 ที่ส าคัญ “เยาวเรศ” ต้องขึ้นเวทีปราศรัยครั้งแรกในชีวิต และอ่านจดหมายน้อยจากแดนไกล สะท้อนว่า 
ศึกนี้ยิ่งใหญ่มากส าหรับตระกูลชินวัตร นอกจากนี้ เยาวเรศยังออกเดินแนะน าตัวอนรรฆวี จ ารัสวุฒิกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.
เขต 1 และ ณัฐกฤตา พ่วงตรง ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 2 โดยทั้งสองสาวนี้ เป็นคนใกล้ชิดเจ๊แดง-เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 
ผู้น าสตรี 
 สมัยที่พ่อเลิศกับแม่ยินดี ชินวัตร ยังขายกาแฟอยู่ที่ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ มีลูก 10 คน เยาวเรศสนิทส
นมกับพ่ีชาย-ทักษิณมาก เพราะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พร้อมกัน เส้นทางชีวิตท างานของ เยาวเรศ เริ่มจาก
แอร์โฮสเตส ก่อนจะลาออกไปช่วยพี่สาว-เยาวลักษณ์ ดูแลธุรกิจโรงหนังที่เชียงใหม่ ตอนทีท่ักษิณ ก่อร่างสร้างอาณาจักร
ธุรกิจ ได้ร่วมกับน้องสาว-เยาวเรศ ไปเปิดร้านขายผ้าไหม ย่านสีลม แต่เห็นว่าไปไม่รอดก็เลิก 
 สมัยรัฐบาลทักษิณ เยาวเรศ ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติ ระหว่างปี 2546-2552 ซึ่ง
หลายครั้งบทบาทของสภาสตรีไทย ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ตอนที่น้องสาว ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เยาว
เ ร ศ  ไ ด้ จั ด ตั้ ง  “ส ม า ค ม ส ต รี ไ ท ย ดี เ ด่ น แ ห่ ง ช า ติ ”  ขึ้ น  โ ด ย ตั ว เ ธ อ เ ป็ น น า ย ก ส ม า ค ม 
ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักเยาวเรศในบทบาทกรรมการอ านวยการสภาสตรีแห่งชาติ และนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและ
วิชาชีพแห่งประเทศไทย มากกว่าการเป็นนักการเมือง ถึงคราวจ าเป็น เยาวเรศก็ออกหน้าท างานการเมือง ไม่ต่างจาก
น้องสาว “เยาวภา-ยิ่งลักษณ์” ที่อยู่ดูไบ 
ลูกสาวกล้าชน 
 ส าหรับแซนด์-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ลูกสาวเยาวเรศนั้น เล่นการเมืองเต็มตัว เธอมีประสบการณ์ในฐานะ
ทีมงานสื่อออนไลน์ของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยท างานร่วมกับ “เสี่ยวิม” คนสนิทเฮียเพ้ง-พงษ์ศักดิ์ รักต
พงศ์ไพศาล ช่วงพรรคไทยรักษาชาติ แซนด์รับหน้าที่เป็นแม่ทัพสื่อออนไลน์พรรคเช่นกัน แน่นอน แซนด์เปรียบเสมือนที่
ปรึกษาส่วนตัวของเยาวเรศ และไม่พลาดที่จะช่วย “น้า” ที่อยู่แดนไกล 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452110 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452110
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18 ธ.ค. 2563 08:52 น. 
ศึกชิง อบจ. สมรภูมิเดือด วัดบารมีพรรค สู่อ านาจรัฐ สะท้อนเงาการเมือง 
 

 
 
 อีกเพียง 2 วัน ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ซึ่งคนไทยทุกคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกอบจ. และ ส.อบจ. รวมทั้ง 76 จังหวัด เพื่อชี้ชะตาน าคนดีมาบริหารงานจังหวัด 
ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในขณะนั้น น า
ก าลังเข้ารัฐประหาร เมื่อปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้วนั่งเก้าอ้ี "นายกรัฐมนตรี" ยาวมาถึง
ปัจจุบัน 
 ในภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. จากทุกสังกัด รวม 335 คน และผู้สมัคร
สมาชิก อบจ. ประมาณ 8,186 คน มีผู้สมัครนายก อบจ.สูงสุด 10 คน อยู่ที่ จ.ขอนแก่น และจังหวัดที่มีผู้สมัครนายก 
อบจ. เพียงคนเดียวมี 3 จังหวัด คือ กระบี่ เพชรบุรี และอุทัยธานี 
 ภาพรวมการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ครั้งนี้ ผู้สมัครหลายจังหวัดเป็นนักการเมืองเก่า หลายคน
ยอมทิ้งเวทีระดับประเทศ เพ่ือลงมาเล่นสนามการเมืองท้องถิ่น หลายคนมาจากตระกูลนักการเมืองใหญ่ ที่ส่งเมีย ลูก 
เครือญาติ เข้ามาลงสนามชิงชัยเพื่อรักษาพ้ืนที่ รักษาคะแนนเสียง และต่อยอดการก้าวสู่การเมืองระดับชาติ 
การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีหลายพรรคการเมือง ส่งคนลงเลือกตั้ง หลายจังหวัดลงเล่นในนามกลุ่ม หลายคนมาจากบ้านใหญ่ 
ขาใหญ่ในพ้ืนที่ ท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้ "บิ๊กเนม" หลายคนที่กระโดดประชันโฉม กลายเป็นศึกช้างชนช้างหลายจังหวัด
ด้วยกัน 
 ขณะที่ กกต. เร่งรณรงค์ให้คนกลับบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ โดยเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม. กลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. ภายในภูมิล าเนาของตนเอง ภายใต้แนวคิด "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" 
โดยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ควร
วางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนให้พร้อม และตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง 
 โดยแต่ละจังหวัด เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร
ส านักงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ภายใต้เกณท์มาตรฐานการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวง
สาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัดใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดจัดกิจกรรมได้ ท าให้
สีสันการเลือกตั้งที่ห่างหายไปนานกลับมาคึกคัก และเด็ก เยาวชนที่มีอายุถึงเกณฑ์ต่างตื่นตัวอยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ครั้งแรก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ครั้งนี้จะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 70-80  
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

112 

 

 
เพราะประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ต้องการน าคนที่มีคุณภาพมาบริหารพัฒนาจังหวัด จึงเน้นที่จะดูนโยบาย 
คุณสมบัติเป็นหลักเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา แก้ปัญหาปากท้อง และความเป็นอยู่ที่ดีในจังหวัดแต่ละพ้ืนที่ 
 ขณะที่ "พรรคเพ่ือไทย" ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 10 จังหวัด ภาคกลาง 9 
จังหวัด และภาคเหนือ 6 จังหวัด ยึด 6 นโยบายกลางที่จะน าไปให้ผู้สมัครใช้ในการขับเคลื่อนการเมืองระดับท้องถิ่น 1.
พัฒนาระบบขนส่งคุณภาพใกล้บ้าน และเชื่อมท้องถิ่นเป็นเส้นเลือดฝอยด้านคมนาคม 2.นโยบายด้านสุขภาพ เน้นให้คน
ในท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดีและต้องรักษาได้ใกล้บ้าน 3.นโยบายด้านการศึกษา ที่ต้องการลดจ านวนนักเรียนหลุดจากระบบ
ศึกษาเพราะปัญหายากจน 4.นโยบายเกษตรปลอดภัยใกล้บ้าน สู่ครัวโลก ปลูกในถิ่น กินไปทั่วโลก 5.นโยบายเอสเอ็มอี
และสินค้าโอทอป และ 6.การพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
 "คณะก้าวหน้า" เปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ. 42 จังหวัด แบ่งเป็นผู้สมัครใน ภาคเหนือ 7 จังหวัด ภาคอีสาน 
25 จังหวัด ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ภาคใต้ 5 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 จังหวัด โดยน านโยบายผ่านหลัก 3 จริง คือ 
พ้ืนที่จริง ประชาชนจริง และสถานการณ์จริง ภายใต้แคมเปญใหญ่ "เปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่บ้านเรา" เพ่ือรณรงค์ 
และเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในหลายจังหวัด เน้นไปที่ท้องถิ่นใน 6 ประเด็น 1.เพ่ิมอ านาจให้ประชาชน 
2.ใส่ใจสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่างเท่าเทียม 3.บริการสาธารณะเป็นสิทธิ์ของทุกคน พัฒนาทั้งระบบ
สาธารณสุข ระบบขนส่ง ในราคาที่เป็นธรรม 4.สิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 5.เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี ผ่านการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น รวมทั้งศักยภาพ
ของคนพ้ืนที่ และ 6.ต้องมีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ อาทิ สร้างพ้ืนที่กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือสร้างศูนย์การเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ด้าน "พรรคพลังประชารัฐ" แม้จะมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงในนามพรรค แต่มีอย่างน้อย 8 จังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงถึงพรรคโดยตรง โดยมี 7 จังหวัดที่ผู้สมัครนายก อบจ. นามสกุลเดียวกันกับ ส.ส.ของพรรค คือ พะเยา 
ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ชัยนาท ราชบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช 
 ส่วน "พรรคภูมิใจไทย" มีผู้สมัครนายก อบจ. กว่า 6 จังหวัด ที่มีความสัมพันธ์กับคนในพรรค แม้ทางพรรค
จะแจ้งไม่อนุญาตให้น าสัญลักษณ์ของพรรคไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. จะเห็นว่าผู้สมัครจาก 
นครพนม บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ ก็เป็นคนในครอบครั วของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรค
ภูมิใจไทย 
 ขณะที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ที่มีทายาทบ้านใหญ่ ตระกูลใหญ่ ต่างพากันลงชิงชัยในสนาม อบจ. เพ่ือวัดใจ
ประชาชนในการมาใช้สิทธิ์เพ่ือให้เป็นตัวแทนจังหวัด 
 สนาม "ภาคเหนือ" คงเดิมพันสูง เพราะเป็นพ้ืนที่ของพรรคเพ่ือไทย และฐานที่มั่นคนเสื้อแดง แต่ก็ต้องสู้
กับตระกูลใหญ่ บ้านใหญ่ และกลุ่มอิงพรรคการเมือง จ.เชียงใหม่ บ้านเกิดของ "อ้ายทักษิณ" จะแพ้ไม่ได้ โดยมีผู้สมัคร 5 
คน หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง จาก "พรรคเพ่ือไทย" ต้องต่อกรกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
"กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม" ที่เดินออกจากทีมนายใหญ่ หมายเลข 2 ที่คาดว่าสนามนี้คงเป็นการชิงชัยอยู่แค่ 2 คน โดยมี 
หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ "กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่" หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ "กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่" และ
ในนามอิสระ หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ และ หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เป็นตัวสอดแทรก 
 จ.เชียงราย พ้ืนที่ฐานที่มั่นของ "นายใหญ่" แห่งตระกูลชินวัตร ส่ง น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัคร
หมายเลข 3 เข้าประกวดในนาม "พรรคเพ่ือไทย" โดยมี นายมงคลชัย ดวงแสงทอง หมายเลข 1 และ น.ส.อทิตาธร วัน
ไชยธนวงศ์ หมายเลข 2 เป็น "ผู้สมัครอิสระ" เข้าชิงชัย 
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 จ.ล าปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่สุนทร หลานรักจากตระกูล "โล่สุนทร" ลงในนาม "พรรคเพ่ือไทย" ได้หมายเลข 
1 ที่เป้าหมายต้องเข้าวิน จะต่อสู้กับ นายประยูร แก้วเดียว "กลุ่มอนาคตล าปาง" หมายเลข 3 และ นายดาชัย เอกปฐพี 
จากกลุ่มพลังล าปาง หมายเลข 4 ส่วนหมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ หมายเลข 
6 นายจินณ์ ถาค าฟู และ หมายเลข 7 นายสุนทร ใจแก้ว เป็นผู้สมัครนามอิสระ 
 จ.พะเยา เดิมพันสูง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือพลังประชารัฐ ส่งน้องชาย นาย
อัครา พรหมเผ่า หมายเลข 3 สู้ในนาม "กลุ่มฮักพะเยา" โดยมี นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย จาก "คณะก้าวหน้า" หมายเลข 
1 และนายณรงค์ นามวงค์ หมายเลข 2 และหมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล ลงในนามอิสระ 
 จ.ก าแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร อดีตนายกอบจ. น้องชายแท้ๆ ของนายวราเทพ รัตนากร ลงสนามใน
นาม "กลุ่มหมอทร" มีนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร หมายเลข 2 ลงในนามอิสระ และที่กะพริบตาไม่ได้คือ หมายเลข 3 
นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ "คณะก้าวหน้า" ที่อาจเป็นตาอยู่ 
ส่วนสนาม "ภาคใต้" ก็ดุเดือด เข้มข้นไม่แพ้กัน เพราะเป็นพื้นที่ซ่ึงมีการแข่งขันกันสูง 
 จ.สงขลา จนถึงปัจจุบันมีการร้องเรียน กกต.เกี่ยวกับเรื่องการท าผิดกฎหมายไปแล้วหลายเรื่อง โดยผู้สมัคร
ที่เป็นตัวเก็งคือ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ทีม "สงขลาประชารัฐ" หมายเลข 2 เป็นเพ่ือนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ และเป็นอดีต ผอ.เลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ที่เคยท า ให้พรรคประชาธิปัตย์น้ าตาร่วงมาแล้ว หลัง
กวาด ส.ส.ภาคใต้มาได้ถึง 13 ที่นั่ง จะขับเคี่ยวกับ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 ที่มี 
น า ยนิ พนธ์  บุ ญญามณี  ร มช . มห าด ไทย  และนายถา ว ร  เ สน เนี ย ม  ร มช . คมนาคม  เ ป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง ใ ห้   
จ.นราธิวาส ถือเป็นการต่อสู้ของ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ. 4 สมัย 16 ปี ในวัยอายุ 78 ปี ที่มี ลูกชาย 2 คน 
เป็น ส.ส.ในจังหวัด ถือเป็นยักษ์ใหญ่ บารมีแน่น มีเสียงในมือเพียบ ถึงกับประกาศห้ามแพ้ทุกเขต เพราะมีศักดิ์ศรีเป็น
เดิมพัน ขณะที่ผู้ท้าชิงคือ นายร ารี มามะใน วัย 70 ปี หมายเลข 2 อดีต ส.ส.เขต 3 จากประชาธิปัตย์ หวังล้มแชมป์ 
เพราะได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มมาจากทีมเสียงสมาชิกฝั่ง พปชร. 
 จ.ยะลา มีเพียงผู้สมัคร 2 ราย คือ นายมุขตาร์ มะทา แชมป์เก่า หมายเลข 1 ในฐานะน้องชายของ วันมู
หะมัด นอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ยังได้รับความนิยมจากคนในพ้ืนที่ เป็นนักการเมืองที่คนในพ้ืนที่รัก 
ช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะที่คู่แข่ง หมายเลข 2 นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด ซึ่งเคยเป็นอดีตนายก อบจ.ยะลา ในสมัยที่มีการ
เลือกตั้งทางอ้อม ปี 2535 
 จ.ปัตตานี เป็นอีกพ้ืนที่ที่เป็นการแข่งระหว่าง 2 คน คือ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี หมายเลข 2 นายก อบจ. 3 
สมัย ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวาง ทั้งผู้น าศาสนา องค์กรมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งคู่แข่งก็เป็นเพ่ือนกัน เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ด้วยกันมา นายรุสดี สารอเอง หมายเลข 1 ซึ่งรอบนี้ทั้งคู่ต่างรู้มือกันดีคงจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด อย่างไรก็ตามคงต้อง
ขึ้นอยู่กับเสียงพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีที่จะใช้สิทธิ์ตัดสินว่าใครคือผู้สมควรจะก้าวขึ้นมาบริหารให้จังหวัด 
 ส าหรับโซน "ภาคกลาง" ต้องจับตาบ้านใหญ่หลายจังหวัด ส่งเครือญาติลงชิงชัย แต่จะสอดแทรกด้วย 
"คณะก้าวหน้า" ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เดินอ้อนขอคะแนนเสียงด้วยตัวเอง 
 จ.สมุทรปราการ "ตระกูลอัศวเหม" ส่ง น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย จาก "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า" 
หมายเลข 1 ศึกนี้ต้องชนะเท่านั้น โดยมีหมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ในนามอิสระ หมายเลข 3 นายน าพล 
คารมปราชญ์ ในนามอิสระ หมายเลข 4 นายอ านวย รัศมิทัต อดีตนายก อบจ. และหมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต ท้า
ล้มบ้านใหญ่ จาก "คณะก้าวหน้า" ที่จะก้าวมาเป็นตัวแปรที่อาจท าให้บ้านใหญ่สะอ้ืนก็ได้ 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

114 

 

 
 จ.ชลบุรี ตระกูล "คุณปลื้ม" ส่ง นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.หมายเลข 1 จากกลุ่มเรารักชลบุรี เต็ง 
1 โดยมี หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง 
หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า และ หมายเลข 4 นายสภา พละวารี ในนามอิสระ จังหวัดชลบุรี ไม่ต้องเดากันยากว่าสนามนี้
เก้าอ้ีจะเป็นของใคร 
 จ.ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ และเลขาฯพปชร. ดันน้องชาย นายอนุสรณ์ นา
คาศัย อดีตนายก อบจ.หมายเลข 1 ลงสู้ศึกกับกระดูกอ่อน นายสุรพงษ์ สะอาด หมายเลข 2 ในนามอิสระ โดยจังหวัด
คนจากตระกูล "นาคาศัย" ประกาศขอจองเก้าอ้ีอีกสมัย 
 จ.ปราจีนบุรี เมื่อคนเก๋าและเก่าอย่าง นายสุนทร วิลาวัลย์ หมายเลข 3 ลงในนามอิสระ โดยมี หมายเลข 1 
นางกฤษณ์กมล แพงศรี "คณะก้าวหน้า" หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคเพื่อไทย และหมายเลข 4 นาย
อิสสรา วนิชชากร ลงอิสระ ในจังหวัดนี้คงสู้กันมันหยด เพราะแต่ละคนไม่ธรรมดา แต่นายสุนทรมีภาษีดีท่ีสุดจากรายชื่อ
ที่สู้ศึก 
 จ.สมุทรสาคร พรคเพ่ือไทย ส่ง นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล หมายเลข 1 เข้าประกวด หมายเลข 2 นาย
ไพศาล ส าราญทรัพย์ "ทีมรักษ์สาคร" หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ แชมป์เก่าลงสู้ในนาม "ทีมคนท างาน" ที่มี
คะแนนเสียงฐานแน่นปึ้ก ชนะใจคนสมุทรสาครมาอย่างยาวนาน หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ "คณะก้าวหน้า" 
หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี "ประชารัฐสมุทรสาคร" และหมายเลข 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น ในนามอิสระ 
 ขณะที่ภาคอีสาน เป็นสนามเลือกตั้งที่น่าจับตามาก เพราะแต่ละค่ายหมายมั่นจองเก้าอ้ี เพราะเป็นฐาน
หลักของคนเสื้อแดง และพรรคเพ่ือไทย แต่ปัจจุบันหลายจังหวัด "บ้านใหญ่" แปรเปลี่ยนไปซบอก "ลุงตู่" สังกัดค่ายพลัง
ประชารัฐ 
 จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ลงสมัคร นายก อบจ.มากที่สุดถึง 10 คน หมายเลข 1 นายภัทรพันธุ 
หงษ์วัฒนาพิเชฐ ในนามอิสระ หมายเลข 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ ในนามอิสระ หมายเลข 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิ
เขต ในนามอิสระ หมายเลข 4 นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีต ส.ว.ขอนแก่น-มหานครขอนแก่น หมายเลข 5 นายชัย
อนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ ในนามอิสระ หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ในนามอิสระ หมายเลข 7 นายศรุต เบ้า
จรรยา ในนามอิสระ หมายเลข 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ ในนามอิสระ หมายเลข 9 พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ ในนาม
อิสระ หมายเลข 10 นายนพดล สีดาทัน ในนามอิสระ 
 จ.นครราชสีมา มีผู้สมัครลงชิงชัยเลือกตั้ง นายก อบจ. จ านวน 5 คน ดร.สาธิต ปิติวรา หมายเลข 1 จาก
กลุ่มก้าวหน้านครราชสีมา ที่น า 5 นโยบายเรื่องด้านการศึกษามาหาเสียง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จัดการขยะ ดร.
ยลดา หวังศุภกิจโกศล หมายเลข 2 ที่ปล่อยนโยบาย โคราชโฉมใหม่ ถือเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเก้าอ้ีไม่น้อย โดยมี นายนพ
ส าเริง แหยงกระโทก หมายเลข 3 ลงในนามกลุ่มรักษ์โคราช อดีตนายก อบจ. ที่ชูนโยบาย "สภาประชาชน"  ส่วนนาย
วิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ หมายเลข 4 ถือเป็นเด็กของสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ส่งเข้าประกวด และ ดร.ตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ 
หมายเลข 5 อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 
 จ.อุดรธานี มีผู้ลงชิงชัย 7 คน แต่ขาใหญ่อย่าง หมายเลข 3 อย่าง นายวิเชียร ขาวข า เจ้าของเก้าอ้ีเดิมจาก
พรรคเพ่ือไทย ขอจองเก้าอ้ี โดยมี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ จาก "กลุ่มก้าวหน้า" หมายเลข 2 ขอเป็นคู่ต่อสู้ ส่วน
หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ในนามอิสระ   
 จ.อุบลราชธานี ผู้สมัครทั้งหมด 7 คน คือ นายเชษฐา ไชยสัตย์ หมายเลข 1 มีแรงขับจากกลุ่มก้าวหน้า 
น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งลาออกมาเล่นสนามใหญ่ 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

115 

 

 
 
นายบัณฑิต วิลามาศ หมายเลข 3 ในนาม "อนาคตของชาวอุบลฯ" ส่วนหมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต 
ส.อบจ.เขตอ าเภอตระการพืชผล อดีตรองประธานสภา อบจ.อุบลฯ และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ มีคนใหญ่
ในรัฐบาลหนุน ขณะที่ "พรรคเพ่ือไทย" ส่ง นายกานต์ กัลป์ตินันท์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ 2 สมัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคเพ่ือไทย ซึ่งเป็นตัวเต็งของจังหวัดนี้ โดยมีผู้สมัครอิสระ 2 ราย หมายเลข 6 นายถนอม คะตะวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 
และ 7 นายพรวิชัย มิ่งวงษ์ ผู้สมัครอิสระ  
 จ.กาฬสินธุ์ เพ่ือไทย ส่ง นายเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล หมายเลข 2 มาแข่งกับ นายชานุวัฒน์ สรามิตร 
หมายเลข 1 จากกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ สนามนี้ต้องวัดถึงฎีกา โดยมีหมายเลข 3 นายกิตติพร อินทะสีดา ในนาม
อิสระ 
 จ.บุรีรัมย์ "เนวิน ชิดชอบ" เปลี่ยนใจไม่ส่ง "ซ้อต่าย" กรุณา ชิดชอบ ลงท าศึกรักษาเก้าอ้ีเดิม แต่เลือกส่ง
หลานชาย "ภูษิต เล็กอุดากร" อดีต ส.อบจ.พลับพลาชัย เข้าประกวดในนาม "เราเพ่ือนเนวิน เนวินเพ่ือนเรา" ได้
หมายเลข 8 คาดนอนมาตั้งแต่ลงสมัครแล้ว โดยมี หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อ
ประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 นายสาคร 
ปลื้มรัมย์ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล และหมายเลข 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส 
 จ.มหาสารคาม หมายเลข 4 นายศรีเมือง เจริญศิริ ค่ายใหญ่ พรรคเพ่ือไทย เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีที่แพ้ไม่ได้ 
จะต่อสู้กับ "คมคาย อุดรพิมพ์" หมายเลข 2 แม้จะเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิม ที่ลงในนามอิสระ โดยมี "ทองหล่อ พลโคตร" 
จากกลุ่มมหาสารคามพัฒนา 
 จ.ชัยภูมิ หมายเลข 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ อดีต ส.ส. หมายเลข 2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายกสมาคมกีฬา
ฯชัยภูมิ หมายเลข 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ น้องอดีตนายก อบจ.-แห่งตระกูลชาลีเครือ หมายเลข 4 นายสุชีพ เศวต
กมล ในนามอิสระ 
 จ.ศรีสะเกษ หมายเลข 1 นายไชยยงค์ เวชกามา ในนามอิสระ หมายเลข 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ ในนาม
อิสระ หมายเลข 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล อดีตนายก อบจ. บิดา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล หมายเลข 4 
นายวัชระ จันทราภาณุกร ในนามอิสระ 
 จ.ร้อยเอ็ด หมายเลข 1 นายเอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.สอบตก พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 นาย
สถาพร ว่องสัธนพงษ์ คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย 
 จ.สุรินทร์ หมายเลข 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา จาก "พรรคเพ่ือไทย" หมายเลข 2 นายมานพ แสงด า 
ส่งโดย "คณะก้าวหน้า" หมายเลข 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน ในนามอิสระ หมายเลข 4 นายเมธี สอนจิตต์ กลุ่มอิสระ 
หมายเลข 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร "สุรินทร์รวมใจ" หมายเลข 6 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย-หมายเลข 7 นายประดุจ มั่น
หมาย กลุ่มอิสระ 
 20 ธ.ค.นี้ ประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดว่าใครจะได้เข้ามาบริหารงานในต าแหน่ง นายก อบจ. เพราะ 1 สิทธิ์ 
1 เสียงของท่านจะเป็นผู้ชี้ชะตาเลือกคนดีที่สุด ให้ก้าวเข้ามานั่งเก้าอ้ีท างานเพ่ือจังหวัด อยู่ในก ามือของท่านแล้ว ขอให้
ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ เพ่ืออนาคตของประเทศ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1996185 
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17.12.2020 
ศึกเลือกตั้ง อบจ. สมุทรปราการ จังหวัดใกล้เมืองหลวง ยังเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้าย อนาคตอยู่ในมือประชาชน 
 

 
 
ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. 76 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ก าลัง
เข้าสู่ช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยก าหนดให้วันเข้าคูหาหย่อนบัตรคือวันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคมนี้  
 THE STANDARD ส ารวจบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดปริมณฑล
ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร แต่ทว่ามีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นคือ อบจ. เช่นกัน  หลายคนอาจไม่รู้สึกว่าระยะห่างทาง
ภูมิศาสตร์ของสมุทรปราการกับเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครไกลกันนัก เพราะถูกเชื่อมด้วยการคมนาคมที่สะดวกขึ้น
คือรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีส่วนต่อขยายไปยังจังหวัดเหล่านี้ รวมทั้งในเชิงพ้ืนที่เองก็มีรอยต่อระหว่างเขตกับอ าเภอที่ดูจะ
เป็นพื้นที่ใกล้ชิดกัน จนคุ้นเคยและไม่มีช่องว่างของเส้นแบ่ง 
 เพียงแต่ความชัดเจนในเชิงรูปแบบการปกครองและการบริหารท้องถิ่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ ผู้ว่า
ราชการของสมุทรปราการมาจากการแต่งตั้งของหน่วยงานส่วนกลาง แต่ผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนทางตรง และสมุทรปราการยังมีการเลือกตั้ง ‘อบจ.’ ในฐานะการปกครองท้องถิ่นที่กระจาย
อ านาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคอีกชั้นหนึ่ง  
 กลุ่มการเมืองที่เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ โฟกัสไปที่นายก อบจ. ล้วนเป็นชื่อที่คุ้นหูและคุ้นเคย
ของคนในพ้ืนที่ อย่างกลุ่ม ‘สมุทรปราการก้าวหน้า’ ที่มีนักร้องดัง นันทิดา แก้วบัวสาย ลงสมัครเป็นนายกฯ ภายใต้
สังกัด ‘บ้านใหญ่’ ที่คนสมุทรปราการรู้จักว่าเป็นใครในพ้ืนที่ นันทิดาเป็นอดีตภรรยาของ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีต
นายกฯ และยังเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมุทรปราการมาแล้ว ครั้งนี้จึงเป็นการคัมแบ็กสู่ถนนการเมืองอีกหน 
และหลายคนก็มองว่ามีแต้มต่อ 
 ข้ามฟากไปที่ฝั่งพระประแดง ก านันอ านวย รัศมิทัต ภายใต้ชื่อกลุ่ม ‘รวมพลังสมุทรปราการ’ เป็นอีกบ้าน
ที่ประมาทไม่ได้ เคยชนะบ้านใหญ่ ก้าวขึ้นเป็นนายกฯ มาแล้ว แถมมีลูกสาว เรวดี รัศมิทัต ที่เคยเป็น ส.ส. สมุทรปราการ 
เป็นแรงหนุนส าคัญ โกยคะแนนอีกฟาก และเป็นมวยคู่สูสีกับนันทิดาในศึกหนนี้ 
 หน้าใหม่ไฟแรงและหาเสียงอย่างแข็งขันคือ ‘คณะก้าวหน้า’ ที่ส่ง ธัชชัย เมตโต ลงสู้ศึกท้องถิ่น เป็นคน
หนุ่มเกิดและเติบโต เรียนหนังสือที่สมุทรปราการ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และระดับแกนน าในคณะก้าวหน้าต่างลุยช่วยหา
เสียงเต็มที่ และอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ขยับมาสวมเสื้อใหม่ ‘ก้าวไกล’ ยังมี ส.ส. สมุทรปราการ ถึง 2 คนในระบบเขต
และบัญชีรายชื่อด้วย 
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 การขับเคี่ยวในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบจ. ในหลายจังหวัดก าลังเข้มข้น บริบทการพัฒนา การท าให้
ท้องถิ่นเจริญ และน าพาคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชน จะเป็นใครที่อาสามารับภารกิจนี้ อยู่ที่วันชี้ชะตา 20 ธันวาคม 
และเมื่อนั้นประชาชนยังคงต้องตรวจสอบต่อเนื่องว่าคุ้มค่ากับคะแนนเสียงและภาษีที่จ่ายเป็นงบประมาณที่ได้เลือก
ตัวแทนของพวกเขาไปหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://thestandard.co/pao-samut-prakan-province/ 
  

https://thestandard.co/pao-samut-prakan-province/
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18 ธ.ค. 2563-11:53 น. 
สุดยอด การเมือง ของ ทักษิณ และเพื่อไทย พื้นที่ “เชียงใหม่” 
 

 
 
สุดยอด การเมือง - หลังคลิปเสียง นายทักษิณ ชินวัตร ออกมา สปอตไลต์ก็ฉายจับพรรคเพ่ือไทย 
 ความจริง ตั้งแต่ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมกันจัดท า “จดหมายน้อย” เขียนด้วย
ลายมือให้การสนับสนุน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มาแล้ว ที่บ่งชี้ว่าสนามเลือกตั้งเชียงใหม่ ร้อนระอุ ยิ่งเมื่อ นายทักษิณ 
ชินวัตร โพสต์ข้อความระบุถึงคนของพรรคเพ่ือไทยที่แยกตัวออกจากพรรคแล้วกล่าวโจมตีพรรคเพ่ือไทยอย่าง
เสียๆหายๆ ยิ่งเกิดสถานการณ์มาคุทางการเมืองเม่ือตามมาด้วย “คลิป” ก็ยิ่งยืนยันในความร้อนแรง แหลมคม 
 เมื่อทอดตามองไปยังฝ่ายของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ยิ่งสัมผัสได้ในการฮึดสู้ ตัวอย่างที่เด่นชัดอย่าง
ที่สุดก็คือ การเดินสายของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ในการแก้ต่างให้กับกรณีของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ว่าเป็น
อย่างไร เป็นการแก้ต่างแล้วฟาดเข้าใส่พรรคเพ่ือไทย แม้ปากของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ จะยืนยันต่อความรัก ความ
เคารพที่มีกับ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างเต็มเปี่ยมว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลง กระนั้น ข้อแคลงใจต่อ 
“เจ๊” บางคนกลับกลายเป็น “ปม” กลยุทธ์ของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เหมือนกับมากด้วยความคมคายและรัดกุม เป็น
ความรัดกุมที่แยก นายทักษิณ ชินวัตร น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจาก “เจ๊” ออกจากพรรคเพ่ือไทย โดยระบุว่าเป็น
ความผิดพลาดของฝ่ายหลัง ไม่ใช่ 2 คนแรก 
 กล่าวในเชิง “โวหาร” อาจดูดี แต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม การออกหมัดไม่ว่าครั้งที่ 1 ไม่ว่าครั้งที่ 
2 ไม่ว่าครั้งที ่3 จาก นายทักษิณ ชินวัตร จึงเท่ากับเป็นการยืนยันจุดยืนและความเชื่อม่ันของ นายทักษิณ ชินวัตร 
 ถนนทุกสายจากพรรคเพื่อไทยจึงมุ่งไปยัง “เชียงใหม่” 
 เด่นชัดยิ่งว่า การเลือกตั้งในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็น “เดิมพัน” สูงยิ่งทางการเมือง ไม่เพียงเป็นเดิม
พันต่อสถานะและการด ารงอยู่ของพรรคเพ่ือไทย หากแต่ยังเป็นเดิมพันต่อสถานะและการด ารงอยู่ในทางการเมือง
ของ นายทักษิณ ชินวัตร อีกด้วย หากผลในวันที่ 20 ธันวาคมไม่ด าเนินไปตามเป้าหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5554875 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5554875
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/col05181263p1A.jpg
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ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.31 น. 
โค้งสุดท้ายลต.ท้องถิ่นบทพิสูจน์ กกต. 
งานนี้ต้องขอโฟกัสไปที่ สนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ เมืองหลวงของพรรคเพื่อไทย ถิ่นเกิดของ  “นายใหญ่
ดูไบ” เรียกได้ว่าสถานการณ์ก าลังคับขัน ร้อนถึง “นายใหญ่” ต้องร่อนจดหมายด้วยลายมือถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ 
ออดอ้อนขอให้ลงคะแนนให้คนของตัวเอง 
 

 
 
 เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่จะเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายกอบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 
20 ธ.ค.นี้ สนามนี้ไม่ธรรมดา เพราะเซียนการเมืองระดับชาติบางคนหันมาปักหมุดโดดลงเล่น ขณะที่  “บิ๊กการ
เมือง” บางคนเลือกส่งคนในครอบครัวลงสู้เพ่ือรักษาฐานเสียง 
 โค้งสุดท้ายนี้เลยได้เห็นวิชามาร ทั้งเล่ห์กลมนต์คาถา งัดกันมาเทหมดหน้าตัก หลายจังหวัดมีการซื้อเสียง
กันโจ๋งครึ่ม หลายจังหวัด ผู้มีอ านาจในพรรคร่วมรัฐบาล บางพ้ืนที่เป็นถึงระดับรัฐมนตรี ใช้อ านาจแทรกแซงข้าราชการ
หลายหน่วยงานให้สนับสนุนผู้สมัครในเครือข่ายของตัวเอง บางพ้ืนที่ถึงขนาดส่งคนใกล้ชิดเข้าไปเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
อาทิ จ.เชียงใหม่ บึงกาฬ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ จ.บึงกาฬ จริงหรือเท็จอย่างไร ฝาก 
กกต.จับตาอย่างใกล้ชิด 
 เพราะเชื่อได้ว่า หลังการเลือกตั้งจะมีผู้สมัครที่แพ้เลือกตั้งในหลายพ้ืนที่ตบเท้าเข้าร้องต่อ กกต.แบบรัว ๆ 
เนื่องจากสนามนี้เป็นฐานเสียงส าคัญในการปูพรมถึงสนามการเมืองระดับชาติ อย่างพรรคฝ่ายค้านก็หมายมั่นปั้นมือตั้ง
เป้ากวาดเก้าอ้ี นายก อบจ.ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย ที่ส่งผู้สมัครในนามพรรคถึง 25 จังหวัด ท่ามกลาง
รอยร้าวภายในพรรค ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งให้ “หญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประกาศไขก๊อกออกจากพรรค 
 งานนี้ต้องขอโฟกัสไปที่ สนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ เมืองหลวงของพรรคเพ่ือไทย ถิ่นเกิด
ของ “นายใหญ่ดูไบ” เรียกได้ว่าสถานการณ์ก าลังคับขัน ร้อนถึง “นายใหญ่” ต้องร่อนจดหมายด้วยลายมือถึงพ่ีน้องชาว
เชียงใหม่ ออดอ้อนขอให้ลงคะแนนให้คนของตัวเอง เล่นเอา “นักร้องขาประจ า” อย่างนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ต้องลุกขึ้นสกัด ประกาศเตรียมหอบหลักฐานร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ว่าเข้าข่ายครอบง าพรรคหรือไม่ 
 ขณะที่ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย รีบบอกปัดว่า การโพสต์ของนายทักษิณ เป็นเรื่องตัว
บุคคลที่เพ่ือนคนหนึ่งชอบพอกัน ก็ไปบอกพรรคพวกกันให้มาเลือก สามารถท าได้ ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพ่ือไทย ยืนยัน
พรรคเพื่อไทยไม่ได้ถูกครอบง า ตั้งแต่มาเป็นหัวหน้าพรรค มีคนพูดแบบนี้มาเรื่อย แต่ไม่จ าเป็นต้องไปตอบโต้ 
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 ฟาก กกต. อย่าง “ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย” บอกว่า เมื่อมีการยื่นร้องมา กกต.ก็ต้องด าเนินการตามขั้นตอน 
มีตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีมูลหรือไม่ และตั้งคณะกรรมการสืบสวน หากมีผลอย่างไรทางส านักงาน กกต. ก็จะมีการ
แจ้งให้ทราบ ซึ่งตอนนี้ยังตีความไม่ได้ มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องหรือไม่  เพราะยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้อง
พิจารณาและคณะกรรมการสืบสวนก็ต้องด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน 
 เมื่อถามย้ าว่าบุคคลทั่วไปสามารถโพสต์เชิญชวนให้เลือกผู้สมัครได้หรือไม่ นายธวัชชัย กล่าวว่า รักใคร
ชอบใครก็น่าจะเก็บเอาไว้ ไม่ควรไปบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้ เพราะไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีหน้าที่ชวนให้คนเลือก
ผู้สมัคร ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่ควร เพราะไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเสียง 
 “กรณีคุณทักษิณ ต้องขอดูในแง่ของกฎหมายก่อน เพราะหลายๆ เรื่องเราไปดูแล้วก็นึกว่าผิดกฎหมาย  แต่
พอลงลึกๆ แล้วมันไม่ใช่ หลายเรื่องที่เสนอมา กกต.ทุกคนบอกว่าผิดแล้ว แต่เมื่อ กกต.ตรวจสอบก็ไม่เข้าองค์ประกอบ 
เมื่อไม่เข้าองค์ประกอบแล้วไปตัดสินว่าผิดก็ไม่ได้” 
 ถือเป็นแค่หนังตัวอย่าง แต่หลังเลือกตั้งคงได้เห็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย บรรดาผู้สมัครที่แพ้ศึกคงตบเท้าเข้า
ร้องกันอ้ืออึง ดังนั้นโค้งสุดท้ายนี้หาก กกต.ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นกลาง และเป็นธรรม จะเป็นทาง
หนึ่งในการสกัด “เหลือบแผ่นดิน” ที่หวังถอนทุนจากงบประมาณแผ่นดิน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/813529 
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